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Sammanfattning 
 
Syftet för denna studie var att få bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar en 

befintlig produktionsresurs vid ett tillverkande företag vid ökad omsättning. 

 

Studien är utförd på Viking Beds of Sweden i Landsbro som hade målet att dubbla sin 

omsättning inom tre år vid arbetets början. Trots målet bemannades limmaskin vid 

arbetes tidpunkt med extra skift för att täcka det dåvarande kundbehovet. 

 

Efter att ha studerat befintliga teorier om ämnet skapades teoretiska utgångspunkter med 

det urval av teorier som ansågs vara viktiga för att kunna genomföra studien. Studien 

påbörjades med att kartlägga nuläget av det produktionsflöde som limmaskinen ingick i. 

Kartläggningen bestod av ett layoutflödesdiagram samt undersökning av lagerhantering 

och materialstyrningsmetoder. Utifrån denna kartläggning analyserades nuläget emot 

befintliga teorier om resursutnyttjande och det skapades en tydligare bild av vad som stod 

i vägen för ett effektivt utnyttjande av produktionsresursen. I analysen utfördes det även 

en TAK-mätning på limmaskinen som tydligt ringade in tillgängligheten som det stora 

problemet för maskinens resursutnyttjande. 

 

I analysen fanns det ytterligare arbetssätt som skiljde sig ifrån teorin. Vid en djupare 

diskussion och analys av restriktionerna i produktionen genererades rimliga 

rekommendationer för produktionsstyrningen. De rekommendationerna som är framtagna 

innehåller bland annat metoder för ställtidsreduktion, flaskhalsoptimering och 

materialstyrningsmetoder. Genom implementering av förslagen ökas resursutnyttjandet 

och därmed kapaciteten samtidigt som produktionen undviker beläggning i form av extra 

skift. 
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Summary 
 

The purpose of this study was to better our understanding of what factors that affect an 

existing production resource at a manufacturing company with increased sales. 

 

The study was conducted at Viking Beds of Sweden in Landsbro that had the objective to 

double their sales within three years at the start of the project. Despite the goal a glue 

machine was manned with extra shifts to cover the current customer needs. 

 

After studying the existing theories on the topic, the next step was to sum theoretical 

points with the selection of theories that were considered important to conduct the study. 

The study was initiated by mapping the current situation of the production flow that 

gluing was included in. The survey consisted of a layout, flow charts, exploration of 

inventory management and material management practices. Based on this survey, the 

present situation were analyzed against existing theories of resource utilization and it 

created a clearer picture of what was in the way of effective utilization of productive 

resources. In the analysis there were also an OEE measurement performed on the gluing 

machine that clearly pointed to availability as the major problem for effective utilization 

of the machine. 

 

In this analysis, there were more operations that differed from the theory. Through a 

deeper discussion and analysis of constraints in the production, reasonable 

recommendations were generated for production control. The recommendations that were 

developed include methods for reduction of setup time, bottleneck optimization and 

material management practices. By implementation of the proposals the resource 

utilization will increase and hence also capacity while avoiding extra shifts. 
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Abstract 
 

Fallstudien är utförd på Vikings Beds AB med syftet att få förståelse över vilka resurser 

som påverkar en produktionsresurs när ett tillverkande företag vill öka omsättningen. 

Först kartlades nuläget genom kartläggning av lagerhantering och materialstyrning. Med 

hjälp av dessa två metoder skapades ett layoutflödesdiagram som gav en uppfattning om 

vilka faktorer som påverkade vilka i flödet. Genom en TAK-analys kunde 

tillgängligheten betraktas som flödets huvudproblem. 

Med den slutsatsen utformades sedan rekommendationer innehållandes 

ställtidsreduktioner, flashhalsoptimering samt materialstyrningsmetoder. Dessa metoder 

ska förhoppningsvis hjälpa Viking Beds nå ökad omsättning. 

Nyckelord: Lagerhantering, materialstyrning, layoutflödesdiagram, OEE, TAK, 

ställtidsreduktioner, flaskhalsoptimering, materialstyrningsmetoder
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Förord 
 
Examensarbetet är utfört som ett avslutade moment vid Linnéuniversitet och 

högskoleingenjörsinriktningen Industriell ekonomi. 

 

Studien är på Vikings Beds AB produktionslokal i Landsbro. 

 

Vi vill tacka alla anställda på företaget för ett vänligt bemötande. Vi upplevde att de 

anställda respekterade vår uppgift samt tog sig den tid det behövdes för att besvara de 

frågor vi hade under arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi utföra ett stort tack till följande personer: 

 

Magnus Söderberg – vår handledare på Viking Beds. 

 

Göran Lundgren – vår handledare på universitetet som hjälpt oss med teknisk 

konsultation om studien.  

 

Tobias Schauerte – examinator, som hjälpt till med den akademiska konsultationen i 

examensarbetet samt bistod med allmän hjälp.  

 

 

 

 

 

 

 
       ____________________                                                               ____________________  

  Carl-Michael Lundgren         Henrik Idung



  

 

VI 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ______________________________________________________ II 

Summary ____________________________________________________________ III 

Abstract _____________________________________________________________ IV 

Förord ______________________________________________________________ V 

Innehållsförteckning __________________________________________________ VI 

1. Introduktion ________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 2 

1.3 Syfte ___________________________________________________________ 3 

1.4 Avgränsningar ___________________________________________________ 3 

2. Metodologi _________________________________________________________ 4 
2.1 Vetenskapligt synsätt ______________________________________________ 4 

2.1.1 Det positiviska synsättet __________________________________________ 4 

2.1.2 Det hermeneutiska synsättet _______________________________________ 4 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt ________________________________________ 5 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt _________________________________________ 5 

2.2.1 Induktion ______________________________________________________ 5 

2.2.2 Deduktion _____________________________________________________ 5 

2.2.3 Abduktion _____________________________________________________ 5 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt ____________________________________ 6 

2.3 Forskningsmetod _________________________________________________ 6 

2.3.1 Kvantitativ metod _______________________________________________ 6 

2.3.2 Kvalitativ metod ________________________________________________ 6 

2.3.3 Vår forskningsmetod _____________________________________________ 7 

2.4 Undersökningsmetod ______________________________________________ 7 

2.4.1 Surveyundersökning _____________________________________________ 7 

2.4.2 Fallstudie _____________________________________________________ 7 

2.4.3 Vår undersökningsmetod _________________________________________ 7 

2.5 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 8 

2.5.1 Primärdata ____________________________________________________ 8 

2.5.2 Sekundärdata __________________________________________________ 8 

2.5.3 Vår datainsamlingsmetod _________________________________________ 8 

2.6 Urvalsmetod _____________________________________________________ 8 

2.6.1 Sannolikhetsurval _______________________________________________ 8 



  

 

VII 

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval ___________________________________________ 9 

2.6.3 Vår urvalsmetod ________________________________________________ 9 

2.7 Sanningskriterier _________________________________________________ 9 

2.7.1 Reliabilitet _____________________________________________________ 9 

2.7.2 Validitet _______________________________________________________ 9 

2.7.3 Våra sanningskriterier __________________________________________ 10 

3. Teori _____________________________________________________________ 11 

3.1 Logistik ________________________________________________________ 11 

3.1.1 Lagerfunktioner________________________________________________ 11 

3.1.2 Materialstyrning _______________________________________________ 12 

3.1.3 Materialstyrningsmetoder ________________________________________ 12 

3.2 Produktionssystem _______________________________________________ 14 

3.3 Kapacitet ______________________________________________________ 16 

3.3.1 Dimensionering ________________________________________________ 16 

3.3.2 Kapacitetsutnyttjande ___________________________________________ 17 

3.3.3 Operationstider ________________________________________________ 17 

3.3.4 Beläggning ___________________________________________________ 17 

3.3.5 Flaskhalsar ___________________________________________________ 18 

3.3.6 TPM_________________________________________________________ 18 

3.4 Processflödesanalys ______________________________________________ 21 

3.5 Lean Production_________________________________________________ 22 

3.5.1 Eliminera slöseri _______________________________________________ 22 

3.5.2 SMED _______________________________________________________ 23 

3.6 Analysparametrar _______________________________________________ 25 

4. Empiri ____________________________________________________________ 26 
4.1 Fakta om företaget _______________________________________________ 26 

4.2 Det allmänna flödet ______________________________________________ 26 

4.3 Flödet för ställbara sängar ________________________________________ 27 

4.3.1 Layoutflödesdiagram ___________________________________________ 27 

4.3.2 Processflödesanalys ____________________________________________ 28 

5. Analys ____________________________________________________________ 34 
5.1 Lagerfunktioner _________________________________________________ 34 

5.2 Materialstyrning ________________________________________________ 34 

5.3 Produktionssystem _______________________________________________ 34 



  

 

VIII 

5.4 Kapacitet ______________________________________________________ 35 

5.4.1 Kapacitetsdimensionering________________________________________ 35 

5.4.2 Beläggning ___________________________________________________ 35 

5.5 Flaskhalsar ____________________________________________________ 36 

5.6 Processflödesanalys ______________________________________________ 36 

5.7 Lean Production_________________________________________________ 36 

6. Diskussion _________________________________________________________ 37 

7. Rekommendationer _________________________________________________ 39 

8. Slutsatser __________________________________________________________ 40 

9. Referenslista _______________________________________________________ 41 

10. Bilagor ___________________________________________________________ 43 

 

 

 

 



  

 

1 

1. Introduktion 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till frågeställningen, en 

problemdiskussion med en medföljande problemformulering samt de avgränsningar till 

arbetet som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Konkurrenssituationen i världen blir alltmer global, hård och komplex. Produktcyklerna 

förkortas, samtidigt som kundens medvetenhet och krav blir allt större. Lägg där till en 

medial bevakning och det går att inse att företag måste bli ännu mer framgångsrikare än 

tidigare inom alla kompetensområden för att skapa långsiktig lönsamhet (Olhager, 

2013). Ämnet logistik beskrivs som läran om effektiva materialflöden. Det är ett brett 

ämne som innehåller alla de aktiviteter som försäkrar att produkter finns på rätt plats i 

rätt tid, varken för tidigt eller för sent, med andra ord skapar tids- och platsnytta. 

Logistiken syftar även till att olika aktörer ska få ökad ekonomisk vinning i enlighet 

med alla företagsekonomiska intressen (Jonsson, Mattsson, 2005). 

 

I strävan efter konkurrensfördelar måste företag idag kontinuerligt anpassa sin interna 

kapacitet, kompetens och resurser emot externa trender och händelser som sker på 

marknaden (Davids, 2005). Genom att använda t.ex. differentierade produkter, snabb 

leveranstid och sitt varumärke för att segmentera sig på en marknad kan företag idag 

konkurrera om kundens behov på villkor som inte drabbar lönsamheten lika hårt (Porter, 

2008). 

 

Inom tillverkningsindustrin spelar samspelet mellan korta och säkra leveranser, 

resursutnyttjande samt kapitalbindning stor roll. Det blir allt mer viktigt för företag att 

ha ett systemtänk vid förändringar som bibehåller detta samspelet på en hög nivå. Detta 

för att inte kompromissa flödets effektivitet som helhet vid t.ex. en optimering av en 

enskild komponent (Lumsden, 2012).  

 

Beroende på hur tillverkningsmetoden går till, graden av standardiserade komponenter i 

produkterna samt hur ofta de tillverkas kan ett företag dela upp sin produktion i två 

delar. Vissa delar av tillverkningen styrs emot ett färdiglager och de delar som sedan är 

kundunika styrs emot kundordern (Jacobs et al. 2011). Precis som (Tomasz Gawronski, 
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2012) beskriver i sin artikel om ställtidsreducering för möbeltillverkare är detta en 

bransch som genom dess höga konkurrens gjort att allt fler företag satsar på produkter 

med hög grad av kundanpassning. Detta har medfört att möbeltillverkarnas kundorder 

kommer in med väldigt stor variation av produkter. 

 

1.2  Problemdiskussion 

Produktionskapaciteten som krävs för att tillfredsställa marknadens behov är starkt 

associerat med både kostnader och kapitalbindning. Därför är det viktigt för företag att 

inte vara utrustad med större kapacitet än vad som krävs för att tillfredsställa 

kundbehovet. Samtidigt är det även associerat med intäktsbortfall ifall att företaget inte 

har kapacitet nog för att tillfredsställa kundbehoven. Således är det viktigt för företag att 

ha en bra balans mellan tillgänglig kapacitet och kapacitetsbehov (Jonsson, Mattson, 

2013). 

 

När ett tillverkande företag jobbar med ett stort och varierat utbud av produkter, leder 

detta ofta till ett behov av att ha ett stort lager med komponenter för att kunna uppnå 

uppsatta leveranstider då efterfrågan i större omfattning blir oförutsägbar. Detta leder 

till att det blir allt mer kritiskt med en tillverkningsplanering som kompenserar för den 

oförutsägbara efterfrågan samtidigt som flexibiliteten och effektiviteten i produktionen 

utvecklas (Mohammadi et al. 2012). 

 

Företaget tvingas ha stor insikt i hur deras produktionskedja fungerar, så att de kan 

avgöra vilka delar av produktionen som kan tillverka emot lager och vilka som är 

kundunika och därför inte bör lagerhållas. Tillverkar företaget produkter med ett stort 

varierat utbud, långa ledtider och komponenter av volymkrävande karaktär så kommer 

denna avvägning bli än mer viktigt, i och med att lagerytan snabbt fylls (Segerstedt, 

2008). Ifall produktionsplaneringen även har beslutsvariabler som ändras med tiden 

t.ex. efterfrågan, lageryta och produktionstakt riskeras även tidigare avvägningar att bli 

inaktuella och inte längre falla i linje med företagets produktionsstrategi (Engelbrecht et 

al. 2014). 

 

Vill ett företag öka sin produktion, måste de delvis ta hänsyn till förändringar i 

produktionsstyrningen som kan uppstå, samt vilka processer som kommer att behöva ett 

ökat resursutnyttjande. Beläggningen av dessa processer kommer att öka samt 
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materialhanteringen runt processerna. Kraven på material- och produktionsstyrningen 

kommer att öka och lagerhanteringen blir mer komplex (Segerstedt, 2008). 

 

Problemformulering 

Vilka faktorer är avgörande när ett tillverkande företag ska öka kapaciteten i en 

befintlig produktionsresurs? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att få bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar en befintlig resurs vid ett 

tillverkande företag vid ökad omsättning. 

 

1.4 Avgränsningar 

 I fallstudien undersöks ett begränsat flöde i produktionskedjan. 

 Genom att studera kapacitetsutveckling på befintliga resurser avgränsas även 

utveckling genom investeringar. 
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2. Metodologi 

I detta kapitel presenteras och förklaras de metodologier och metoder som kan vara 

aktuella vid ett examensarbete, samt vilka tillvägagångssätt som använst. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Här följer de två vetenskapliga synsättet som oftast används, som är ur ett mer 

filosofiskt perspektiv. 

 

2.1.1 Det positiviska synsättet 

Detta vetenskapliga synsätt har sina rötter i den naturvetenskapliga läran, främst med 

inriktning mot fysik. Den kunskap som söks ska vara tillgänglig för våra sinnen samt 

vårt förnuft (Patel, Davidson, 2011). 

 

Vidare så skall kunskapen uppfylla diverse krav för att få kalla sig positivisk. 

Kunskapen skall kunna användas till samhällsutveckling och förbättring. Den ska även 

vara logiskt prövbar och således beskriva en sann verklighet. Vid hantering av komplex 

data skall informationen brytas ner till mindre beståndsdelar, för att sedan studera vidare 

utifrån detta perspektiv. Slutligen så ska kunskapen förhålla sig till vedertagna lagar och 

ordnade principer. All form av personliga, politiska eller religiösa åsikter måste lämnas 

utanför det positiviska synsättet (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.1.2 Det hermeneutiska synsättet 

Jämfört med det positiviska synsättet är det hermeneutiska synsättet öppet för egna 

tolkningar och slutsatser utifrån insamlad empiri. Det anses att de kunskaper och tankar 

en person har inom ämnet ska ses som användbara, snarare än ett hinder till förståelse 

(Patel, Davidson, 2011). 

 

Inom det hermeneutiska synsättet är syftet att försöka studera helheten runt ett problem 

snarare än del för del som i det positivistiska synsättet (Patel, Davidson, 2011). 
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2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Fallstudien påbörjades utifrån ett mer hermeneutiskt synsätt, då en helhetsbild av 

företaget och deras produktion eftersträvades. Detta gjordes genom intervjuer där det 

diskuterades med representanter från företaget som hade relevant kunskap. Utifrån 

konversationerna med vederbörande personer skapades en bild över hur nuläget låg till. 

Efter det fortsatte studien genom observationer av hur produktionen de facto fungerade. 

Efter det sammanställdes all fakta som samlats in, för att sedan kunna gå vidare mer 

specifikt i de detaljer som ansågs vara relevanta för att kunna klargöra vilka faktorer 

som var viktiga för att lösa problem. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Nedan presenteras de vetenskapliga angreppssätt som oftast använts för att tolka de 

empiriska data som insamlats. 

 

2.2.1 Induktion 

Vid ett induktivt angreppssätt påbörjas insamlingen av empirisk data utan att koppla den 

till någon befintlig teori inom ämnet. Målet för detta angreppssätt är att skapa egna 

teorier utifrån de empiriska data som samlats in. Den stora frågan vid detta angreppssätt 

är ifall de teorier som tagits fram går att generalisera eller inte (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.2.2 Deduktion 

Till skillnad från ett induktivt angreppssätt, bygger ett deduktivt angreppssätt på att 

empirisk fakta samlas in utifrån tolkningar av vedertagna befintliga teorier. De 

observationer som gjorts och de empiriska fakta som samlats in ställs sedan mot teorin 

och därifrån kan slutsatser dras. Objektiviteten vid detta angreppssätt blir hög, å andra 

sidan riskeras nya upptäckter gå oupptäckta, då tolkningarna blir låsta till de regler som 

följer från befintliga teorier (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion innebär att det induktiva och deduktiva arbetssättet kombineras. Utifrån de 

resultat som kommit fram från de ämnen som studerats formuleras en teori. Detta 

induktiva sätt ställs mot det deduktiva sättet, där resultat i liknande ämnen jämförts med 
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de egna teorierna. Från den jämförelsen kan sedan den egenformulerade teorin antingen 

vidareutvecklas eller möjligtvis förkastas (Patel, Davidson, 2011). 

 

Denna form av vetenskapligt synsätt kan ses som positiv, då den utnyttjar både 

befintliga teorier med egna slutsatser. Risken är dock att det finns medvetna eller 

omedvetna synsätt och åsikter i ämnet, vilket kan leda till att slutsatser dras utifrån 

detta, som i sin tur leder till att tolkningar av resultaten blir opartiska (Patel, Davidson, 

2011). 

 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

I denna studie valdes till en början använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Utifrån 

den problembeskrivning som beskrevs vid det inledande besök på Viking Beds, kunde 

det fastställas vilka teorier som var relevanta att ha som grund att utgå ifrån i studien. 

Utifrån denna teoretiska grund kunde de empiriska data observeras och analyseras för 

att sedan dra slutsatser om huruvida företaget följer de studerade teorierna om material- 

och lagerstyrning. Vidare kunde rekommendationer med avseende på deras material- 

och lagerstyrning föreslås. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Vid en studie används olika metoder för att välja ut hur empirisk data ska insamlas. 

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Vid en kvantitativ metod eftersträvas en större bredd vid datainsamling. Här står det 

generella i fokus och det används till större omfång eller grupper för att kunna få fram 

de generaliserbara svaren i frågeställningen. Informationen sammanfattas i statistisk 

form och tolkas sedan med hjälp av diverse mätinstrument (Holme, Solvang, 1997). 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod inriktar sig på att samla in data av bästa möjliga återgivning. Målet är 

att skapa en djup bild om problemet och sedan appliceras på ett mer detaljerat område 

där svaren ska vara av specificerad form (Holme, Solvang, 1997). 
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2.3.3 Vår forskningsmetod 

Studien började med en diskussion med de högst ansvariga på företaget för att en 

specifikt och detaljerad bild av frågeställningen. Detta klassas som en kvalitativ metod. 

Senare användes mer kvantitativa metoder vid själva datainsamlandet för att skapa en 

bred bild av det aktuella läget. 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Beroende på om en bred, generell bild eftersträvas eller en mer specifik och noggrann 

bild finns nedan metoder som brukar användas. 

 

2.4.1 Surveyundersökning 

Vid en surveyundersökning utgörs undersökningen av en större grupp människor inom 

det aktuella ämnet. Undersökningen sker ofta genom exempelvis en intervju eller ett 

frågeformulär, med kortare frågor som rör hur, när, vad, var (Patel, Davidson, 2011). 

  

På detta vis eftersträvas det att få en generell bild över det aktulla ämnet. Dock blir det 

på grund av det stora omfånget av människor ofta diskuterbart hur generaliserbar 

verkligen undersökningen är. Därför är det viktigt att specificera vilka människor som 

undersökningen ämnas för (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.4.2 Fallstudie 

En fallstudie är ämnad för en undersökning på en mindre avgränsat område, så som en 

grupp individer eller en organisation. Målet med en fallstudie är att få så täckande 

information som möjlig utifrån ett helhetsperspektiv (Patel, Davidson, 2011). 

 

Jämfört med en surveyundersökning så ska en fallstudie ge mer en mer fyllig bild av det 

aktuella ämnet som undersöks (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.4.3 Vår undersökningsmetod 

Beroende på att det problem som behandlas är en begränsad process i ett företag blir 

studien en fallstudie.  
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2.5 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling av data används olika sätt att nå sin källa. Nedan presenteras två 

vetenskapliga metoder. 

 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata klassas det som kommer från en förstahandskälla. Kriterier här kan vara att 

personen själv har samlat in de data som använts, har intervjuat personer eller använt 

enkäter för informationsinsamlandet (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan samlats in och tolkats av en annan person. 

Exempelvis kan facklitteratur, vetenskapliga artiklar och dylikt klassas som 

sekundärdata (Patel, Davidson, 2011). 

 

2.5.3 Vår datainsamlingsmetod 

I fallstudien har det använts både primär- och sekundärdata. Sekundärdata har bestått av 

de teorier som samlats in från olika källor till studien. Primärdata kommer ifrån 

observationer och diskussioner med de personer som varit inblandade i de olika 

processerna som studien bestått av.  

 

2.6 Urvalsmetod 

Vid insamling av data till en frågeställning behövs en urvalsmetod för att täcka de 

behov som finns för att lösa det stundande problemet. Här följer två urvalsmetoder. 

 

2.6.1 Sannolikhetsurval 

Vid ett sannolikhetsurval är kravet att sannolikheten för vilken form av enhet som ska 

väljas är känt. Däremot behöver inte sannolikheten vara lika stor för alla enheter, men 

fördelningen mellan enheterna ska framgå. Urvalet kan vara helt slumpmässigt sett över 

alla de enheter som finns att välja mellan, men kan även göras beroende på exempelvis 

ålder eller kön (Holme, Solvang, 1997). 
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2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 

Väljs ett icke-sannolikhetsurval som metod sker urvalet genom principer som inte 

bygger på slumpmässighet. Urvalet kan bero på rena tillfälligheter, men vanligen beror 

det på kunskapsnivåer inom problemämnet alternativt andra subjektiva bedömningar. 

Vid goda bedömningar kan denna urvalsmetod ge en god och täckande bild, men vid 

mer komplexa problem kan denna urvalstyp ge osäkra resultat (Holme, Solvang, 1997). 

 

2.6.3 Vår urvalsmetod 

Då undersökningen har skett till ett specifikt problem, har målet varit att ringa in de 

personer som innehar god kännedom om frågeställningen. Vidare har det diskuterats 

med fallstudiens handledare angående vilka personer som kan vara aktuella, för att 

försöka försäkra sig om att det valts rätt personer. Det betyder urvalet har skett på ett 

icke-sannolikhetsmässigt sätt. 

 

2.7 Sanningskriterier 

För att en studie ska vara sanningsenliga behövs vissa kriterier uppfyllas. 

 

2.7.1 Reliabilitet 

Vid en undersökning så bör stabila mätmetoder och mätinstrument användas. Detta 

medför att resultatet blir detsamma, oavsett vem och när data insamlas. Detta ställer 

krav på att den som undersöker en fråga förstår vilka mekanismer som påverkar en 

undersökning (Denscombe, 2004). 

 

Två viktiga faktorer är följande: 

Stabilitet – Hur ska en frågeställning ge samma svar under en längre tidsperiod? 

Interbedömarreliabilitet – Vid subjektiva bedömningar, t.ex. vid observation eller när 

annan typ av insamling av data ska översättas till kategorier, måste stor försiktighet 

intas för att inte skapa inkorrekta mått (Bryman, Bell, 2013). 

 

2.7.2 Validitet 

Validitet rör frågan om en eller flera data som samlats in verkligen mäter just det som 

efterfrågats (Bryman, Bell, 2013). 
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Exempel på validitet är:  

Begreppsvaliditet, där en frågeställning byggs upp utifrån en teori och på så sätt ger 

undersökningen validitet. Det bör bejakas hur korrekt teorin är och relevansen till 

frågeställningen  

Intern validitet - Berör frågeställningar som kan ha ett kausalt förhållande. Om det 

påstås att en faktor påverkar en annan faktor, kan det säkerhetställas att så är fallet? 

Extern validitet – Är resultatet från frågeställningen generaliserbar på liknande 

frågeställningar? (Bryman, Bell, 2013) 

 

2.7.3 Våra sanningskriterier 

När det gäller reliabilitet i studien har frågor försökts ställas till de insatta personer i de 

sakfrågor där svar eftersökts. Det har även funnits som mål att skapa en diskussion som 

bägge partner känt sig bekväma i där det ställts väl genomarbetade frågor som 

vederbörande person haft goda insikter i. Dock har svaren alltid försökts undersökas 

genom egna observationer i den mån det varit möjligt för att kunna bekräfta de data som 

samlats in. 

Vid utformning av frågorna har mycket handlat om att studera den information som 

funnits och analyserat den, för att på ett effektivt sätt se vad för saker som behövs för att 

kunna komma vidare i studien. Det har även försökts att med hjälp av valda teorier 

bygga upp frågeställningar till aktuella personer för att känna att validiteten i 

frågeställning kunnat bevaras. Om faktorer verkligen berör varandra har försökts 

bekräftat genom noga studier av befintliga teorier. Berörande den externa validiteten har 

det funnits som mål att hålla resultatet generaliserbart i den mån det varit möjligt, men 

sedan är de rekommendationer som uppgivits i fallstudien svårare att generalisera, då de 

berör faktorer som är unika för undersökningsföretaget.  
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3. Teori 

I detta kapitel skall läsaren få en inblick i vilka teorier som är viktiga för att förstå vår 

studie. 

3.1 Logistik 

Logistik är ett brett begrepp som beskrivs som läran om effektiva materialflöden. Det 

används som ett samlingsnamn för de funktioner som säkerställer att en produkt finns 

på rätt plats vid rätt tillfälle. Detta leder således till ökad plats- och tidsnytta (Jonsson, 

Mattsson, 2005). Den logistiska effektiviteten bestäms av leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning. Dessa kategorier har ett viktigt samspel då en 

suboptimering av en del kan påverka en annan del negativt. Om till exempel 

transporterna minskas för att sänka transportkostnader ökar i sin tur kostnader för 

lagerhållning. Även leveransservicen påverkas negativ då leveranserna emot kund inte 

går lika frekvent (Lumsden, 2012). 

3.1.1 Lagerfunktioner 

I logistiksammanhang avser materialflödet förflyttning av råvaror, material med olika 

förädlingsgrad och produkter. I idealfallet består flödet av kontinuerligt 

sammanhängande materialförflyttningar inklusive förädlingar. Då dessa fall i praktiken 

sällan förekommer av olika anledningar används lager för att frikoppla olika delflöden 

för att störningar inte ska fortplanta sig genom flödet (Jonsson, Mattsson, 2005). 

Det går att skilja på lagertyperna utifrån deras funktion. 

 Omloppslager uppstår när inleverans sker i en annan takt och kvantitet än 

förbrukningen. Den utformas genom en avvägning av lagerhållnings- och 

ordersärkostnaden för artikeln. 

 Säkerhetslager används för att kompensera för osäkerhet i efterfrågan för en 

process. Det kan innebära gardering emot brister och att bevara en hög 

servicenivå. 
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 Utjämningslager används i syfte att utjämna beläggningen vid förekomst av 

säsongsvariationer. 

 Processlager avgörs av de produktionstekniska förutsättningarna. Det kan t.ex. 

vara pga. att produktionsstegen i en taktad lina har olika kapaciteter och är i 

behov av buffertlager som tar upp variationerna.  

 Koordinationslager uppstår främst vid synkronisering av ingående komponenter 

vid monteringen.(Olhager, 2012, Jonsson, Matsson, 2013 Ekdahl et al., 2013). 

3.1.2 Materialstyrning 

Materialstyrningens uppgift är att fastställa kvantiteter och tidpunkter för tillverknings- 

och inköpsorder. Tillverknings- och inköpsorder skapas för varje artikel med syfte att 

initiera materialflöden och tillfredsställa förekommande materialbehov. Principiellt ska 

materialstyrningen besvara fyra frågor: 

1. Vilka artiklar ska tillverkas? 

2. Vilken volym ska tillverkas? 

3. När ska artiklarna levereras till kund? 

4. När ska tillverkningen initieras? (Jonsson, Mattsson, 2005) 

3.1.3 Materialstyrningsmetoder 

För att besvara materialstyrningens fyra frågor finns det olika materialstyrningsmetoder 

som alla är olika bra lämpade för olika planeringsmiljöer (Jonsson, Matsson, 2005). 

 

Beställningspunktsystem är en metod som i grunden består av en korrelation mellan 

tillgängligt lager och en referenskvantitet kallad beställningspunkt. Så fort lagernivån 

går under referenskvantiteten initieras en tillverknings- eller en anskaffningsprocess. 

Komponenterna som används för att beräkna beställningspunkten är: säkerhetslager, 

efterfrågan per tidsperiod och ledtiden för leverans (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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Figur 01 Beställningspunktsystem (Jonsson, Mattsson, 2005) 

 

Täcktidsplanering är en metod som är starkt besläktad med beställningspunktmetoden. 

Ibland är det mer lämpat att beskriva det nödvändiga behovet i tid istället för kvantitet. 

Detta drar denna metod nytta av. Med täcktid avses den tid som det tillgängliga lagret 

förväntas räcka. Vid täcktidsplanering används en säkerhetstid för att skydda emot 

osäkerhet och variationer i efterfrågan under återanskaffningstiden (Jonsson, Mattsson, 

2005). 

 

 

Dessa föregående metoder bygger på att det börjas produceras efter förbrukning har 

skett. En metod som bygger på efterfrågeprognos är materialbehovsplanering. Denna 

metod initierar anskaffning utifrån när lagret beräknas bli negativt. Vid användning av 

säkerhetslager reduceras det ingående lagret med den valda säkerhetskvantiteten innan 

beräkningarna börjar (Jonsson, Matsson, 2005). 
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Figur 02 Materialbehovsplanering (Jonsson, Mattsson, 2005) 

3.2 Produktionssystem 

Det finns ett antal olika principer för hur användningen av de resursers som krävs för att 

åstadkomma en slutprodukt från rå- och tillsatsmaterial kan organiseras. Resultatet av 

detta ger en struktur av arbetsplatser och produktionsgrupper som varor förflyttas 

emellan under förädlingens gång (Jonsson, Mattsson, 2005). 

Funktionell produktionsuppläggning kännetecknas genom att de 

produktionsprocesserna som varorna flödar igenom är utplacerade och grupperade efter 

deras funktion. Vidare transporteras varan genom förädlingen från grupp till grupp 

beroende på vilken förädling den kräver. Lämpligast är detta upplägg när det 

tillverkande företaget har ett stort sortiment av artiklar som tillverkas i förhållandevis 

låga volymer. Ur logistiksynpunkt är detta upplägg flexibelt och anpassas lätt emot 

skiftande produktmixer och varierande volymer i produktionen. Samtidigt medför detta 

att produktionsanläggningens interna transporter kan bli omfattande och materialflödet 

blir svårt att överskåda. Även ur kapitalbindningssynpunkt är detta upplägg mindre 

lämplig då den hindrar korta genomloppstider (Jonsson, Mattson, 2005, Hill 2005). 

 

Figur 03 Funktionell layout (Tompkins, 2010). 
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Linjeformad produktionsuppläggning lämpar sig bättre när det tillverkas stora 

kvantiteter av få artiklar. Upplägget karaktäriseras av att produktionsfunktionerna 

arrangeras efter behovet från artikeln dvs. ordningsföljden av de förädlingssteg som 

måste utföras. Detta upplägg ger upphov till bra förutsättningar för korta 

genomloppstider och effektiva transportlösningar. På så sätt är det gynnsamt ur 

kapitalbindningssynpunkt. Samtidigt medför detta upplägg mindre flexibilitet vid 

förändringar av produktmix (Jonsson, Mattson, 2005, Segerstedt 2009). 

 

Figur 04 Linjeformad layout (Tompkins, 2010). 

Grupporganiserad produktionsuppläggning organiseras genom att försöka uppnå 

fördelarna ifrån det linjeformade upplägget ur materialflödessynpunkt även vid mindre 

kvantiteter. Detta upplägg bygger på att det organiseras artikelgrupper efter deras behov 

av produktionsfunktioner. För var och en av dessa grupper arrangeras även en 

tillhörande grupp av maskiner och arbetsplatser som i bästa fall kan färdigtillverka alla 

olika artiklar i gruppen. Fördelarna med detta upplägg är likt linjeutformningen på så 

sätt att det går att uppnå korta genomloppstider och låg kapitalbindning. Utöver det är 

flexibiliteten vid störningar och förändringar i produktmixen bättre än vid det 

linjeutformade upplägget emellertid är det något sämre än det funktionella upplägget. 

Ur transportsynpunkt är detta upplägg betydande effektivare än det funktionella 

samtidigt som det vanligen inte är i klass med linjeutformningen. En annan betydande 

faktor för detta upplägg är att uppnå en accepterad grad av kapacitetsutnyttjande för alla 

produktionsfunktionerna i gruppen (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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Figur 05 Grupporganiserad layout (Tompkins, 2010). 

3.3 Kapacitet 

Med kapacitet menas den totala mängd arbete en produktionsresurs kan utföra under en 

förutbestämd tidsperiod (Jonsson, Mattson, 2005). 

3.3.1 Dimensionering 

Behovet utav kapacitet avgörs i första hand utav hur stor efterfrågan det är på företagets 

produkter. Aggregerad efterfrågan för en produktgrupp på lång sikt görs fullständig med 

kapacitetsbehov utav resurser som anses potentiellt kunna vara kritiska. I detta fall avses 

kritiska tillgångar främst råmaterial eller produktionsresurser som begränsar det totala 

flödet från produktionsanläggningen. Beroende av variationerna i efterfrågan kan 

kapaciteten dimensioneras på ett par olika sätt (Olhager 2012, Jonsson, Mattsson, 2013). 

Ifall kapaciteten förses efter maxbehov blir effekten att företaget hela tiden kommer 

klara av att tillfredsställa kundbehovet själva. Dimensioneras kapaciteten efter 

medelbehovet måste produkterna i sin tur kunna lagerhållas för att företaget själva ska 

kunna möta efterfrågan. Då kan det arbetas emot ett buffertlager som tar upp 

variationerna av efterfrågan. Förutsättningen för denna metod är att produkterna är 

tämligen standardiserade så att de kommer att omsättas på marknaden inom rimlig tid. 

Ifall marknaden ställer stora krav på korta leveranstider i kundorderstyrd produktion har 

den totala kapaciteten en tendens att påtagligen överstiga medelbehovet. Därför blir det 

viktigt att rimligt överväga kostnaden av överkapaciteten emot den ökade intäkten som 

hög leveransprecision ger upphov till (Olhager, 2012). 
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Figur 06 Kapacitetsdimensionering (Olhager, 2012) 

3.3.2 Kapacitetsutnyttjande 

Det framräknade kapacitetsutnyttjandet bestäms utav två faktorer. Det totala behovet av 

kapacitet över en bestämd period för en produktionsresurs genom maxkapaciteten över 

samma period. Behovet av kapacitet utgörs dels utav bearbetningstiden (cykeltid 

multiplicerat med efterfrågan) och dels utav ställtid (tiden för att ställa om från 

tillverkning av en artikel till en annan multiplicerat med antal omställningar över en 

period) (Olhager, 2012). 

3.3.3 Operationstider 

Beräkning av operationstider ger betydande underlag för utformningen av 

kapacitetsdimensionering. Operationstiden består utav ställtid och cykeltid. Ställtiden är 

inte beroende utav partistorleken och den beskrivs som den tiden det tar från den sist 

korrekta tillverkade enheten i ett parti till den först korrekta tillverkade enheten i nästa 

parti. Cykeltiden är i sin tur bearbetningstiden för en enhet. Den sammanlagda 

operationstiden består då utav ställtiden för partiet och partistorleken multiplicerat med 

cykeltiden (Olhager, 2012). 

3.3.4 Beläggning 

Beläggning avser kapacitet på kort sikt. För att påverka kapacitetsutnyttjandet kan 

antingen förändringar genomföras i beläggningen eller i kapaciteten. Ska förändringar 

göras i kapaciteten så väljs antingen en investering i produktionsutrustningen eller 

förändring i arbetat tid i form av ändrade skift, övertid eller ökad bemanning. 

Förändringar i beläggningen avser att flytta arbetsmoment mellan resurser, öka eller 

minska partistorlekarna i en resurs eller sänka ställtider för en resurs (Olhager, 2012). 
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Är produktionen lagd emot kundorder accepteras vanligtvis en viss överkapacitet och 

därmed lägre kapacitetsutnyttjande för att säkerställa leverans. Detta möjliggörs genom 

att kunden vanligtvis är villig att betala ett högre pris för sin specifika 

produktkonfiguration än för en mer standardiserad produkt. Är produktionen däremot 

lagd emot lager blir kapacitetsutnyttjandet en viktig faktor då produkten generellt är mer 

standardiserad och därmed konkurrerar med pris (Olhager, 2012). 

3.3.5 Flaskhalsar 

En flaskhals begränsar flödet i hela värdekedjan. Allmänt kan det innebära en resurs i 

form av råmaterial som begränsar flödet eller marknadens efterfrågan. Ur 

kapacitetssynpunkt kommer flaskhalsen ses som den produktionsresurs som begränsar 

flödets maxkapacitet. Flaskhalsen blir en styrande resurs på så sätt att de andra 

resurserna måste tillgodose flaskhalsen med material för att den ständigt ska vara belagd 

till 100 %. Generellt är flaskhalsen en dyr resurs då den annars hade varit enkel att 

investera sig ur. Det är en fördel för flödet ifall flaskhalsen är placerad så tidigt som 

möjligt och överkapaciteten i efterkommande processer successivt ökar då detta skapar 

ett sug i produktionen och lager går då att undvika i större mån (Olhager, 2012). 

 

Figur 07 Flaskhals (Olhager, 2012) 

3.3.6 TPM 

TPM (Total Productive Maintenance) är ett helhetskoncept och en filosofi som ämnar 

öka den totala utrustningseffektiviteten och utveckla företagets förädlande processer. 

TPM är en omfattande förändringsprocess där medarbetarna engageras för att eliminera 

alla olika typer av förluster i både maskinutrustningen och andra processer (Ljungberg, 

2000).  
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I TPM anses det att relationen mellan förluster och utrustningseffektivitet tydligt 

översätts till produktkvalitet och maskintillgänglighet. Genom att grundligt studera 

faktorer som påverkar utrustningseffektiviteten går det att urskilja de följande sex större 

förlusttyper (Tajiri, Gotoh, 1992):  

 

1) Utrustningshaveri där utrustningen är i behov utav reparation 

2) Ställtid och justeringar 

3) Småstopp och mindre störningar 

4) Hastighetsförlust 

5) Tillverkning av defekta produkter 

6) Reducerat utbyte genom oanvänt eller slösat råmaterial 
 

OEE / TAK 

För att illustrera förbättringsmöjligheter inom utrustningseffektivitet används talet OEE 

(Overall Equipment Effectiveness). Den svenska översättningen är TAK (tillgänglighet, 

anläggningseffektivitet, kvalitetsutbyte). TAK består utav tre procenttal som sedan 

multipliceras för att ta fram den totala utrustningseffektiviteten (Ljungberg, 2000): 

 

Tillgängligheten bestäms genom subtraktion av stilleståndstiden från maskinens 

tillgängliga tid. I denna kategori ingår haverier, ställtid och justeringar. 

 

 (Ljungberg, 2000) 

 

Anläggningseffektiviteten avser att mäta hur effektivt den tillgängliga tiden används. 

Denna tas fram genom att multiplicera utnyttjad produktionstakt med verkligt utfall. I 

detta tal ingår småstopp, mindre störningar och hastighetsförluster. (Ljungberg, 2000) 

 

(1) 

 (Ljungberg, 2000) 

 

(2) 

 (Ljungberg, 2000) 
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(3) 

 (Ljungberg, 2000) 

 

(4) 

 (Ljungberg, 2000) 

 

Kvalitetsutbyte mäter den andelen av de tillverkade produkterna som uppnår 

kvalitetskraven. Både omarbetning och kassering räknas in detta tal. Här ingår reducerat 

utbyte och tillverkning av defekta produkter. (Ljungberg, 2000) 

 

(5) 

 (Ljungberg, 2000) 

 

TAK =Tillgänglighet * anläggningseffektiviteten * kvalitetsutbytet (Ljungberg, 2000) 

 

Figur 08 TAK (Joakim Bjurström, 2013) 
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3.4 Processflödesanalys 

En processflödesanalys är till stor hjälp för att åskådliggöra de brister som finns i ett 

produktionsflöde. Metoden går ut på att grafiskt och kompakt dokumentera aktiviteter i 

flödet i detalj. Det fungerar i sin tur som ett beslutsunderlag för vilka processer som 

behöver förbättras. Beroende på syftet för analysen varierar den i detaljgrad och 

omfattning. Det kan t.ex. röra sig om hela flödet eller bara några få processer (Olhager, 

2012). 

De primära delarna av en processflödesanalys är följande:  

 Identifiera processaktiviteterna och dela in dem i kategorier. 

 Dokumentera processen som en helhet. 

 Analysera processen och urskilja potentiella förbättringar. 

 Föreslå lämpliga förbättringar. 

 Implementera bestämda förändringar 

Vid en analys granskas arbetsaktiviteterna i flödet genom att ifrågasätta vad, när, av 

vem, hur länge, hur och framför allt varför utförs aktiviteten överhuvudtaget? Finns det 

alternativa sätt att uppnå samma resultat? (Olhager, 2012). 

Det finns fem olika grundläggande aktivitetskategorier; operation avser en aktivitet som 

transformerar insatsmaterial t.ex. förändra fysiska eller kemiska egenskaper eller 

montera ihop detaljer eller demontera detaljer. Det kan även avse planering, kalkylering 

och liknande aktiviteter. Transport går ut på att flytta material mellan olika platser. I en 

kontroll inspekteras output ifrån en annan aktivitet. Det kan gälla att jämföra föremålet 

emot en standard genom mätning och vägning av föremålet, men de kan även gälla att 

fastställa så det är rätt objekt. Lagring avser objekt eller verktyg som väntar på en 

aktivitet. Hantering anses vara transporter som avser kortare sträckor t.ex. ett objekt 

som flyttas från operation till anslutande buffertlager (Olhager, 2012). 

När processflödet kartläggs görs det oftast enligt ett processflödesschema eller ett 

layoutflödesdiagram. I ett processflödesschema följs arbetsgången steg för steg genom 
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produktionen. I schemat summeras alla aktiviteter. Till aktiviteterna anges även tider, 

avstånd och värdehöjande status för aktiviteten (Olhager, 2012).  

Layoutflödesdiagrammet innehåller en grafisk illustration över aktiviteternas fysiska 

placering i förhållande till varandra. Diagrammet innehåller även varornas 

transportvägar och dess riktning. Med detta diagram fås en detaljerad bild över det 

fysiska flödet och fungerar som ett bra komplement till processflödesschemats 

flödesbeskrivning (Olhager, 2012).  

 

Figur 09 Layoutflödesdiagram (Olhager, 2012) 

3.5 Lean Production 

Det grundläggande tankesättet inom Lean Production är att fokus läggs på värdet för 

kunden. Alla aktiviteter som icke är värdeskapande för kunden är eventuella slöserier 

och bör elimineras. Därför blir det betydelsefullt att kartlägga hela flödet och dess 

aktiviteter. Vidare ska flödet helst gå i en ostörd ström med en takt som stämmer 

överrens med kundens behov. Istället för att trycka ut produkter på marknaden så ska 

kundens behov skapa ett dragande system genom fabriken. En sista viktig grundidé är 

att genom ständiga förbättringar eftersträva felfrihet (Klefsjö, Bergman, 2007). 

3.5.1 Eliminera slöseri 

Lika viktigt som det är att förstå vilket värde som ska skapas är det att även att kunna 

identifiera vad som icke är värdeskapande och bör elimineras (Klefsjö, Bergman, 2007). 

Toyota har identifierat sju grundläggande kategorier av slöseri: 
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Överproduktion: Detta avser tillverkning av komponenter som ingen har beställt. 

Slöseriet tar form genom onödiga lagerkostnader, transporter och överbemanning 

(Liker, 2004). 

Väntan: Med väntan avses allt ifrån att en operatör eller en automatisk maskin, väntar 

på verktyg eller reservdel, till stillestånd pga. materialbrist (Liker, 2004). 

Onödiga transporter eller förflyttningar: Detta avser att förflytta produkter i arbete 

(PIA) längre sträckor, skapa ineffektiva transporter eller att hantering av material och 

komponenter in eller ut ur buffertlager mellan processer (Liker, 2004). 

Överarbetning eller felarbetning: Med detta slöseri avses onödiga moment i 

bearbetningen av en komponent, exempelvis onödiga arbetsmoment med ursprung ur 

dåliga verktyg eller dålig produktutformning. Det gäller även när det tas fram en 

produkt med mycket högre kvalitet än vad den kräver (Liker, 2004). 

Överlager: Onödiga volymer av råmaterial, PIA eller onödigt stort färdigvarulager som 

orsakar långa genomloppstider, onödiga transport- och lagerkostnader samt förseningar. 

Onödigt stora lager döljer även problem i processflödet genom att ta upp dessa 

variationer som problemen frambringar (Liker, 2004). 

Onödiga arbetsmoment: Alla olika slags onödiga rörelser som operatören gör under 

själva arbetsmomentet. Det kan t.ex. vara att leta efter, sträcka sig efter eller lägga ifrån 

sig komponenter. Även att gå räknas som ett slöseri (Liker, 2004). 

Defekter: Produktion av defekta produkter eller att åtgärda de defekta produkterna. 

Slöseriet tar form i reparation, omarbetning, skrotning, ersättningsproduktion, och 

kvalitetskontroller som även det är en icke värdehöjande aktivitet (Liker, 2004). 

Utöver dessa slöserier finns det en som tillkommit senare. Det är outnyttjad kreativitet 

hos de anställda. Den som icke är engagerad i eller lyssnar på de anställda går miste om 

deras idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära (Liker, 2004). 

3.5.2 SMED 

SMED är en metod för ställtidsreduktion som går ut på att få ner omställningstiden 

mellan tillverkande artiklar till under tio minuter (Single Minute Exchange of Die). 
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Metoden kommer ifrån TPS (Toyota Production System) och är uppbyggd i tre olika 

steg: 

 Skilja på inre och yttre omställningar. D.v.s. de omställningsaktiviteter som 

kräver att maskinen är avstängd respektive de aktiviteter som är möjliga att göra 

med maskinen igång. 

 

 Förvandla inre omställningsaktiviteter till yttre. D.v.s. att göra så mycket som 

möjligt av omställningsaktiviteterna med maskinen igång. 

 

 Sista steget går ut på att reducera inre omställningsaktiviteter. 

Där de sista av stegen generellt ses som det mest investeringskrävande steget. (Olhager, 

2012, Shingo, 1985) 

 

 

Figur 10 SMED (Joakim Bjurström, 2013) 
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3.6 Analysparametrar 

 Kartlägga nuläget 

- Definiera vilka processer som ingår i det relevanta flödet 

- Karaktärisera produktionslayouten och processer 

- Layoutdiagram 

- Materialstyrningsmetoder 

- Förstå hur varje process i det studerade flödet påverkar andra flöden 

 Uppmärksamma flaskhalsar och slöserier 

- Beräkna operationstider (Cykeltider och ställtider) 

- Beräkna TAK-värdet för resurserna och utvärdera förbättringspotential  

- Utvärdera ställmetoder och identifiera yttre och inre omställningsaktiviteter 

- Processflödesanalys med fokus på slöserierna ifrån Lean Production 

- Kartlägga vilka produktionsresurser som blir kritiska vid ökad beläggning 

 Önskat processflöde 

- Reducera icke värdehöjande aktiviteter 

 Önskat processflöde med restriktioner 

- Utvärdera möjligheten till förbättring med hänsyn till övriga produktflöden 

- Utvärdera möjligheten till ändringar till ställmetod 

- Utvärdera påverkan förbättringar har på lageryta
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas information om företaget en allmän beskrivning hur flödet vid 

sängtillverkningen går till samt en nulägeskartläggning om det flöde som det jobbats 

med. 

 

4.1 Fakta om företaget 

Viking Beds of Sweden AB är en familjedriven sängtillverkare med bas i Landsbro. I 

Landsbro finns även huvuddelen av produktionen. Utöver det har företaget även lokaler 

i Berga. Vikings Beds sängar säljs hos återförsäljare runt om i Sverige samt till ett fåtal 

återförsäljare i Norge. Till möbelkedjan Mio säljs sängarna under varumärket Enok & 

Thompson, vilket utgör ca 20 % av den totala sängförsäljningen. Omsättningen ligger 

runt 100 miljoner kronor om året och företaget har 46 anställda.  

Företagets affärsidé är ”erbjuda genomdesignade produkter med hög kvalitet som fler 

kan njuta av”, vilket efterspeglas i ett brett sortimentet med många valmöjligheter. 

Deras uttalade vision är ”Viking har de vackraste sängarna, lyckligaste återförsäljarna 

och de mest utvilade kunderna” samt att de eftersträvar positioneringen ”ha de mest 

genomdesignade sängarna på marknaden och den bästa förståelsen för kundens behov”. 

 

4.2 Det allmänna flödet 

Startsignalen för tillverkningen av en säng är när en kund gör en beställning hos en 

återförsäljare. Detta följs upp av en orderbekräftelse från Vikings Beds, som sedan 

påbörjar tillverkningen av sängen.  

 

Beroende på vilken säng kunden valt samt vilka specifika krav kunden har på sängen, 

påbörjas olika processer i flödet. Sängen ska vara färdigställd inom tidsramen av 30 

dagar, från det att kunden gjort sin beställning till att sängen levereras ifrån Vikings 

Beds.  
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Inom denna tidsram beställer Vikings Beds det material som är kundorder specifikt. 

Bäddmadrass och textil beställs ifrån den egna produktionskedjan, där företaget har två 

separata lokaler för dessa material. Har kunden valt en speciell gavel, som företaget valt 

att inte tillverka själva, beställs denna ifrån en extern leverantör.  

 

När dessa kundspecifika materialbeställningar är gjorda, delas sängtillverkningen in i 

två olika flöden, beroende på vilken typ av säng kunden valt. Separationen av flödena 

beror på ifall sängen är ställbar och eller icke ställbar. Materialet som ska användas 

inom dessa två flöden är lagerstyrda och beställning av material sker alltså beroende på 

lagernivåer och förutsätts finnas i lager. De viktigaste materialen är: 

 Polyeter / latex 

 Ramar 

 Rullar (innehållandes resårer) 

Materialen avgör diverse funktioner till sängen, såsom hårdhet och måttspecifikationer. 

 

Själva slutmonteringen påbörjas i regel samma dag som det ska levereras ut. För mer 

detaljer, Se bilaga 1 

 

4.3 Flödet för ställbara sängar 

Tillverkningen utgör ca 25 % av den totala sängtillverkningen inom företaget. När 

företaget nu siktar på att expandera är detta flödet i behov av kartläggning. Flödet 

karakteriseras av kassettillverkningen som sker i limmaskinen samt att slutmonteringen 

är en tidskrävande process. Nedan följer en djupgående beskrivning av flödet. 

 

4.3.1 Layoutflödesdiagram 

Layoutflödesdiagrammet finns till stora delar inom den 1200 m² stora 

produktionslokalen. Utöver produktionsytan finns det även ett utelager (L3) samt ett 
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lager i anslutning till utleverans (L2).  

 

Figur 11 

 

Flödet startar i resårupprullningen (M1), där resårer förädlas.  

Resårerna förflyttas sig sedan till limmaskinen (M2) där även polyeter har fyllt på till 

M2:s processlager från L3. Från materialet förädlas kassetter. 

Kassetterna rör sig sen antingen till L2 i väntan på att slutmonteringen (M3) ska behöva 

dessa.  

I M3 används kassetter med bland annat ramar och motorer för att slutföra monteringen 

av de ställbara sängarna.  

Detta är hur flödet generellt fungerar, nedan följer en mer noggrann beskrivning av 

varje steg i flödet. 

 

4.3.2 Processflödesanalys 

Nedan följer all en processflödesanalys om det undersökta flödet. 

 

Artiklar i flödet för ställbara sängar: 

Kassett 

Kassetten är en tillverkningsartikel och även en inputkomponent till M3. Varje kassett 

som tillverkas är emot kundorder om de inte är en kampanjprodukt. Kassetten innehåller 
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två st polyeter och en st resår. Det mellanlagras ungefär 70 st helpallar i L2. De finns 

teoretiskt 132 olika varianter av kassetter. Se bilaga 2. 

Polyeter 

Polyeter är en inköpsartikel och även en underartikel till kassetten. Den finns i två olika 

tjocklekar, åtta olika bredder och tre olika längder. Den finns även i materialet latex 

(enbart en tjocklek). I varje kassett går det två st polyeter som har samma material, 

bredd och längd, men kan ha olika tjocklek. Dessa artiklar lagerhålls och köps in ifrån 

en svensk tillverkare belagd i Gislaved med en leveranstid på två veckor.  

Resår 

Resår är en underartikel till kassetten och är specifik till åtta olika bredder, tre olika 

längder, fyra olika antal zonindelningar och tre olika hårdheter. Det går en resår i varje 

kassett. Den kommer förpackad i en rulle med tio st för alla resårer utom 7-zon som 

innehåller sju resårer per rulle. Resårerna staplas på halvpallar och lagerhåller ca.30 

olika artiklar i processlagret för M2. Denna artikel är en output ifrån M1. 

Rullar 

Artiklarna lagerhålls och köps in primärt ifrån Polen med en leveranstid på fyra veckor 

och en inköpskvantitet på 44 pallar med mixade resårvarianter för att fylla en hel lastbil. 

Väldigt ovanliga resårer köps in ifrån ett svenskt företag efter kundorder. Viking Beds 

lagerhåller ca tre till fyra månaders behov till antalet och dessa staplas på helpall med 

fyra st rullar per pall. De lagras främst i L1 men även i L2. Denna artikel vidareförädlas 

i M1 till resår. 

Lagerhantering 

På Viking Beds anläggning i Landsbro finns det primärt tre olika ytor: 

- L1 inne i produktionslokalen 

- L2 anslutet till utlastningen i änden av produktionslokalen 

- L3 som består a två lokaler belagda 20 meter respektive 150 meter ifrån 

produktionslokalen. 

L1 

Denna lageryta tar upp 300 m2 av produktionslokalen och den består av tio pallställ med 

plats för åtta pallar på bredden och har tre plan på höjden. Fyra av pallställen består av 
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resårförpackningar varav 25 % tillhör flödet för ställbara sängar. Här lagerhålls det även 

diverse ingående material till M4.  

L2 

Denna lageryta är 1000 m2 och ligger i anslutning till produktionsanläggningen och 

utleveransen. Ytan används primärt för: 

- Genomsnitt två dagars mellanlagring av kassetter staplade på halvpallar. Dessa 

är ungefär 70 pallar med ett genomsnitt på sju kassetter per pall. Denna yta tar 

ungefär 25 % av den totala lagerytan för L2. 

- Färdigvarulager för dagens utleverans. 

- Ca.110 helpallar med resårförpackningar. Dessa är staplade på höjden med tre 

plan och tar ungefär 15 % av lagerytan. 

- Diverse material står för 25 % och komponenter till M3 montering står för 5 % 

L3 

Denna lageryta består av tre olika lokaler utanför produktionsanläggningen som 

tillsammans utgör 2400 m2. Dessa lokaler används för: 

- Ramar 

- Polyeter 

Lagerytan har en lagerhanterare som använder sig av en gaffeltruck för att transportera 

inkommande gods ut i L3 och för att transportera material in till produktionslokalen.  

Produktionsresurer: 

 

M1 – resåruppackning 

Denna maskin har en operatör som sköter hela processen ifrån att åka och hämta 

ingående material till att lämna utgående material till sin destination. 

Produktionsresursens uppgift är att packa upp resårerna ifrån sin ursprungliga 

förpackning som den köps in i och förse alla montörer för icke-ställbara sängar och M2 

med resårer. För flödet av ställbara sängar går resårer både direkt till M2 för vidare 

förädling och fylls även på i M2s processlager. 
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- Operatören tar sin gaffeltruck som står parkerad vid arbetsstationen och hämtar 

en förpackning resårer som befinner sig L1 eller L2. Denna aktivitet står för tio 

till tolv minuter av ställtiden. 

- Sedan skär han upp änden av förpackningen och fäster den i maskinens fixtur. 

Resårerna rullas upp en i taget och staplas på en pall. För de 30 st vanligaste 

resårvarianterna rullar operatören alltid upp hela förpackningen. Efter 

upprullning har skett demonterar operatören sedan den tomma förpackningen 

och kastar den i återvinningscontainern vid maskinen. Monteringen av 

förpackningen på fixturen tar tre minuter och demontering tar två minuter.  

- För M1 finns det även ett processlager med två plan på höjden och fyra 

pallplatser på bredden. I processlagret står det resårförpackningar med 

lågvolymsvarianter. Dessa rullas enbart upp en för att sedan återsluta 

förpackningen och ställa tillbaka den. 

Materialstyrning  

Operatören för M1 arbetar emot M2:s processlager genom påfyllnad av de 30 st 

vanligaste resårvarianter. Det sker även verbal kommunikation med M2:s operatörer 

då de ser att någon variant kommer att ta slut. I de fallen M2 är i behov av en 

lågvolymsvariant sker det även verbal kommunikation för att initiera uppackning av 

resårer. 

Denna produktionsresurs används även i flödet för icke-ställbara sängar som står för 

80 % av omsättningen. Den har en cykeltid på 15 sekunder per resår och en ställtid 

på fem till tio minuter. Utöver det så har operatören andra arbetsuppgifter och 

produktionsresursen har ett kapacitetsutnyttjande på 40 %. 

M2 – limmaskin 

Limmaskinen sköts av två operatörer. Denna resursens uppgift är att limma ihop 

kassetter bestående av två stycken polyeterskivor, resår och diverse material. 

Maskinen har ett processlager av 30 st pallar med resårer och tio st pallar med 

polyeter. Det utgående materialet staplas av maskinen på en pall.  Nedan beskrivrivs 

förädlingsprocessen i punktform steg för steg börjar med omställning: 
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- Operatör 1 börjar med att gå bort till det utgående materialet och letar upp en 

palldragare. Sedan drar han bort kassetterna till L2. Ifall de utgående kassetterna 

ska tillverkas av montörerna under dagen drar han bort dem direkt till M3. 

- Operatör 1 ställer sedan en tom pall i maskinens utlastning. 

- Operatör 2 säkerställer sedan att det finns material för nästa produkt, letar upp en 

palldragare och kör bort ingående polyetrar till processlagret och hämtar 

samtidigt den nya polyetervarianten som är ingående material i nästa produkt. 

- Operatör 2 byter sedan även ingående resår. 

- Efter omställning laddar operatör 1 maskinen med en polyeterskiva samtidigt 

som operatör 2 lägger dit kantbitarna. 

- När kantbitarna är på plats placerar operatörerna resåren i kassetten och lägger 

dit den andra polyeterskivan. 

-  När kassetten åker in i maskinen för att pressas görs resten av jobbet 

automatiskt och operatör 1 går och lägger på två nya polyeterplattor. 

I processlagret för M2 finns det 30 st olika resårer och tio st olika polyeter. Alla 

dessa har en egen pall. Påfyllning av resårer kommer ifrån M1 och görs av 

operatören för M1. Påfyllning av polyeter kommer ifrån L3 och fylls på av 

lagerhanteraren för L3. Produktionsresursen har en cykeltid på tre minuter och en 

ställtid på 5-20 minuter. Utöver det har denna resurs ett kapacitetsutnyttjande 

beräknat av företaget på ungefär 30 %. TAK-mätningen gav ett värde 33,8% Se 

bilaga 3. Limmaskinen bemannas ofta med nattskift någon dag i veckan för att det 

inte hinns få ut tillräckligt med kassetter. 

Materialstyrning 

M2 får en körplan innehållande vad som ska tillverkas under dagen ifrån 

produktionsplaneraren. Utifrån denna sker det en verbal kommunikation med 

operatören för M1 om vad som kommer att behöva fyllas på i resårlagret. Det sker 

även verbal kommunikation med lagerhanteraren för L3 om vilka polyeter som 

behöver hämtas ifrån L3. Kassetter som tillverkas emot kampanjprodukter körs 

emot lager. Alla andra kassetter tillverkas emot kundorder. Se bilaga 1 
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M3 – montering 

Denna resurs består av fyra st montörer med en varsin monteringsstation. Ingående 

material är kassett, motor, ram, textil och diverse material. Påfyllning av ramar sköts 

utav lagerhanteraren. Påfyllnad av kassetter sköts till 50 % av montörerna och 50 % 

av operatörerna för M2. Utgående material är ställbar säng redo för slutmontering, 

paketering och utleverans. Nedan beskrivs materialhanteringen för processen: 

- Efter att operatören lastat av den färdiga sängen och lyft upp den på 

lastcontainern går han tillbaka till monteringsbordet och kollar sin körplan. 

- Operatören säkerställer att ingående material finns i processlagret. Om 

materialet inte finns hämtar operatören diverse material och kassett ute i L2. 

Denna aktivitet tar mellan 2-17 minuter beroende på hur mycket av det ingående 

materialet som finns tillgängligt.  

- Operatören lägger upp ramen på monteringsbordet och påbörjar byggandet av en 

ställbar säng. Alla de material komponenter som går in i en ställbar säng ska 

finnas i processlagret vid denna tidpunkt för att operatörerna ska slippa avbryta 

sitt arbete. 

-  När sängen är klar plastas den in och lyfts upp på truckcontainern. 

Tiden det tar att bygga en säng är beräknad till 45-65 min och själva 

produktionsresursen har ett beräknat kapacitetsutnyttjande på 70 %. 

Materialstyrning 

Monteringen initieras genom körplanen som kommer ifrån produktionsplaneraren. 

Påfyllnad av ramar initieras genom manuell avsyning av lagerhanteraren för L3 och 

även verbal kommunikation ifrån M3:s montörer och lagerhanteraren. Körplanen styr 

även påfyllnaden av kassetter då både M2:s operatörer och montörerna vid M3 vet vad 

som ska utlevereras för dagen. Påfyllnaden av de andra ingående komponenterna sköts 

av montörerna själva och de olika komponenterna är placerade både i L1 och L2. 
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5. Analys 

Här jämförs teorin med empirin för att se vilka likheter och skillnader det finns i 

företagets arbetsmetoder. 

 

5.1 Lagerfunktioner 

De olika inköpsartiklarnas lagerfunktion för flödet tar sig både formen av säkerhetslager 

och processlager. För polyeter och rullar köps de initialt in och lagerhålls i stora 

kvantiteter för att hålla en hög service nivå. Sedan flyttas de in för vidareförädling och 

placeras i ett processlager som fylls på kontinuerligt för att ständigt hålla högt 

resursutnyttjande i produktionsresurserna. För de tillverkade artiklarna lagerhålls de 

både som processlager och utjämningslager. Resåren fylls på kontinuerligt hos M2 för 

att hålla högt resursutnyttjande och kassetten lagerhålls mellan M2 och M3 i form av 

utjämningslager för att undvika höga omställningskostnader i M2 

 

5.2 Materialstyrning 

För M2 besvaras de fyra frågorna (3.1.3) genom hur stor grad av samtillverkning 

orderstocken tillåter och vilken kapacitet M2 har när körplanen skrivs ut. 

Materialhanteringen bakåt i förädlingskedjan för kassetten styrs sedan manuellt genom 

påfyllning för både resårer och polyeter. Där de inte direkt finns ett 

beställningspunktsystem (3.1.4) så avgör ändå operatören och lagerhanteraren ifall han 

ska fylla på beroende på hur stort processlagret är.  

Materialstyrningen för inköpsartiklarna liknar teorins materialbehovsplanering (3.1.4). 

Precis som i teorin köps artiklar in utifrån när det beräknas hamna på minussaldo och 

även säkerhetsfaktorn kan ses i det praktiska genomförandet på Viking Beds. 

 

5.3 Produktionssystem 

Viking Beds jobbar enligt teorin (3.2) med ett funktionellt produktionsupplägg. Detta 

upplägg passar företagets uppbyggnad bra i åtanke på deras stora sortiment och 

varierande volymer. Det stora sortimentet tar dock upp stor yta och företaget får ännu 

större kapitalbindningar på grund av den långa genomsloppstiden.  
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5.4 Kapacitet 

 

5.4.1 Kapacitetsdimensionering 

Produktionen i Landsbro använder sig idag inte av buffertlager förutom vid 

kampanjtillverkning. Samtidigt tillverkas en hög grad av kundspecifika produkter. Detta 

pekar generellt (3.3.1) emot att företaget inte bara är utrustad med kapacitet för att 

tillfredsställa maxbehovet på marknaden, utan även till och med är utrustad med stor 

överkapacitet för att kunna förse hög leveransprecision.  

Utnyttjandet av kapaciteten blir p.g.a. den höga graden av kundspecifika produkter ett 

problem, precis som teorin (3.3.1) beskriver, att förutsättningarna för buffertlager blir 

försämrad med avtagande nivå av standardiserade produkter. 

Då de i Viking Beds fall vill öka omsättningen av sina produkter beskriver det 

produktionen väldigt bra då de teoretiskt har stor överkapacitet med väldigt låg 

utnyttjandegrad. 

 

5.4.2 Beläggning 

För beläggning och kapacitet på kort sikt sker det en utjämning från orderstocken för 

M2. Samtidigt regleras beläggningen på kort sikt genom att bemanna M2 med 2-skift 

för att ta upp störningar i produktionen. För M3 finns fyra monteringsstationer som kan 

reglera beläggningen genom teoripunkten bemanning, då det ibland väljs att inte 

bemanna alla stationer fullt. För M1 har beläggningen reglerats precis som en av teorins 

genom att operatören sysselsätts med andra arbetsuppgifter. 

Ställmetoden för M1 består mycket utav materialhantering utanför maskinen då han 

åker iväg och hämtar resårförpackning. Dock så är han tvungen att ha maskinen 

avstängd när han fäster och plockar av resårförpackningen. 

Ställmetoden för M2 sker allt genom materialhantering som enligt teorin måste anses 

vara utanför maskinen då den går hela tiden bara den blir matad med material. 

OEE-beräkningen för limmaskinen visar att OEE-talet endast uppgår till 33.8%. 

Normalvärde för en flaskhalsmaskin av denna typ bör ha ett OEE-tal på 60-80%. Se 

Bilaga 3 
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5.5 Flaskhalsar 

I och med att limmaskinen, som är flödets flaskhals, enbart har en utnyttjandegrad på 30 

%, innebär det en stor begränsning på flödet (se 3.3.4). Detta kommer således att bli ett 

problem när produktionstakten ska öka.  Maskinens materialtillförsel fungerar inte alltid 

som den ska, vilket även leder till att operatörerna t.ex. får hjälpa till vid andra stationer.  

 

5.6 Processflödesanalys 

Enligt teorin bakom processflödesanalys (3.4) innebär denna form av analys en stor 

hjälp för att se vilka brister som finns inom ett produktionsflöde. För närvarande saknar 

Viking Beds ett uppritat flöde vilket gör det svårt för företaget att kartlägga var 

förändringar ska ske för att effektivisera flödet i och med den ökade produktionstakten 

företaget står inför.  

 

5.7 Lean Production 

Efter undersökningen av flödet, kunde ett par av de slöserier som refereras till i teorin 

(3.5.1) identifieras: 

Väntan – främst p.g.a. materialbrist, som i sin tur beror på nästkommande punkt.  

Onödiga transporter eller förflyttningar – anledningarna här är de begränsade ytor som 

finns i kombination med stora lager utspridda långt ifrån maskinernas placering. 

Överlager – I och med det stora sortimentet hos Vikings Beds finns det även ett stort 

lager av råmaterial. Detta är delvis nödvändigt, men samtidigt finns det antagligen 

möjligheter att skära ner i lagret utan att påverka produktionen negativt. 

Onödiga arbetsmoment – De onödiga arbetsmomenten operatörerna får utföra är 

exempelvis leta och hämta material. Detta kan kopplas ihop med de onödiga transporter 

som sker samt överlagret. Det finns även optimeringsmöjligheter runt onödiga 

rörelsemoment vid varje maskin.  
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6. Diskussion 

Utifrån analysdelen diskuteras de saker som anses vara viktiga att ta i beaktning för 

Viking Beds. 

Företagets marknadssegmentering 

Med företagets policy om att kunden ska kunna få en säng specialtillverkad inom fyra 

veckor i denna bransch blir materialstyrningen indirekt påverkad. Företaget vill helt 

enkelt kunna tillfredsställa ett, till stor del oförutsägbart, behov på kort tid. 

 

Produktionssystem 

Utifrån layoutplaneringen i produktionslokalen, samt omsättningen som flödet ger, går 

det att anta att flödet är underprioriterat jämfört med det ordinarie flödet. Det ordinarie 

flödet är mer linjeformat och innehåller kortare transportsträckor. 

 

En annan anledning till att montering och limmaskinen inte är ihopkopplade är behovet 

av frikoppling genom mellanlager som limmaskinens ställtider ger upphov till. 

Resursen M1 kräver också en frikoppling ifrån linjeformen då den är delad med 

företagets andra flöden.  

 

Kapacitet och utjämning 

Det som går att se i tidslinjen är att kassettillverkningen är det första som initieras vid 

beställning av en säng med en marginal på sex dagar. Detta är något som kan härledas 

tillbaka till resursens behov av samtillverkning. OEE-analysen visade samtidigt på att 

ställtiden för resursen är den största anledningen till det låga resursutnyttjandet. Med en 

förbättring i ställtid för denna resurs innebär det dels att produktionen får längre tid på 

sig för att samtillverka kundorderstyrda order, men även bättre förutsättningar att 

antingen öka kapaciteten eller sänka kapitalbindningen i mellanlager mellan M2 och 

M3. 

Limmaskinen, som är en flaskhals för flödet, utnyttjas som tidigare nämnt till 30 % och 

beläggs med extra skift vid störningar. Utifrån OEE-mätningen kunde det urskiljas att 

väldigt låga andelar av utnyttjandebristerna låg i kvalitetsutbytet, reducerad hastighet 

och produktionsstopp.   
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Det kunde utpekas att omställningarna var bristen i utnyttjandet. I den 

materialhanteringen som omställningar medför ses bara yttre omställningar för denna 

resurs vilket gör att denna resurs har stort förbättringspotential med andra 

bemanningsmetoder. 

 

Lean Production 

Slöserierna som har hittats när det jämförts teori med nuläge stämmer mycket väl med 

de problem produktionen har idag. Vidare bygger de olika slöserierna till stor del på 

varandra. Därför kan det ses ett behov av att undersöka och dokumentera slöserierna 

under en period, för att på så sätt systematiskt kunna jobba med att eliminera dem.  

 

Materialstyrning 

Materialstyrningen sker överlag manuellt. Då företaget erbjuder ett stort utbud, som 

speglar det stora antalet olika komponentvarianter i produktionen, går det att snabbt inse 

att den mänskliga faktorn till stor del spelar in. Detta är något som märkts genom att 

majoriteten av de missar som sker i materialhantering ofta har uppstått genom att 

komponenter inte har funnits vid rätt plats vid rätt tillfälle.  

 

Samhällsaspekter 

Genom att få ett effektivare resursutnyttjande blir en logisk konsekvens att mindre 

resurs går till spillo. Detta är ur hållbarhetsaspekt mycket bra och något som gynnar 

samhället under en längre tidsperiod.  

 

Vidare blir arbetsförhållande förhoppningsvis bättre, genom att det går att utesluta t.ex. 

nattskift samt att stressfaktorn runt produktionen kommer att minska när effektiviteten 

ökar. 
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7. Rekommendationer 

 

Lagerhantering 

 All materialhantering i form av tillförsel av ingående material och i form av att 

plundra maskinen på utgående material bör utföras av andra anställda. 

 

 För effektivare användning av processlagret för M2 bör Viking använda lagret 

för att enbart lagerhålla de mest frekvent använda materialen. Detta gör själva 

hanteringen mindre omfattande och man behöver inte flytta på en pall för att 

komma åt en annan. Resterande ingående material bör lagras i L1 med de mest 

använda materialen placerade lättåtkomligast. 

 

 För att bättre utnyttja mellanlagret efter limmaskinen bör man flytta kapacitet 

ifrån lagerytan innan limmaskinen som används för att lagerhålla resårer till 

lagerytan efter limmaskinen där kassetter lagras. Detta möjliggör en effektivare 

materialstyrning då de mest frekvent använda resårerna kan tillverkas i batcher 

av hela rullar. 

 

 Alla kassetter ska i största möjliga mån gå direkt till monteringen för att undvika 

onödiga arbetsmoment i lagerhanteringen. 

 

Materialstyrning och produktionsflöde 

 För att effektivare utnyttja limmaskinen bör operatörerna för M2 aldrig ha andra 

arbetsuppgifter än att mata maskinen. Detta möjliggör mycket kortare ställtider 

vilket är nyckeln till högre kapacitetsutnyttjande för limmaskinen 

 

 För att undvika kommunikationsmissar vid påfyllnad av ingående material 

rekommenderas att operatören för M1 och lagerhanteraren för L3 kopplas till 

körplanen. Då vet de vad som ska tillverkas varje dag och kritiska faktorn 

kommer inte att vara verbal kommunikation. 
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8. Slutsatser 

I detta kapitel görs slutsatser utifrån analyskapitlet, som visar vilka faktorer som 

påverkar en befintlig resurs verkliga kapacitet. 

 

Problemformuleringen löd: 

Vilka faktorer är avgörande när ett tillverkande företag ska öka kapaciteten i en 

befintlig resurs? 

 

* Tillgängligheten: Resursen måste tidsmässigt utnyttjas i stor utsträckning.  Faktorer 

som är viktiga för att kunna upprätthålla hög tillgänglighet är: 

 Effektiv materialstyrning 

 Effektivt produktionssystem 

 TPM 

 Lean Production 

 

* Anläggningseffektivitet: När resursen är i bruk skall den gå med "full kapacitet". 

Bortses variationen mellan olika operatörer är TPM i form av förebyggande underhåll 

den viktigaste faktorn här. 

 

* Kvalitetsutbyte: Resultatet av operationen i resursen skall uppfylla kvalitetskraven. 

Faktorer som har inverkan på kvalitetutbytet är: 

 TPM 

 Lean Production 
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10. Bilagor 

 

1 Kundorder tidslinje 

2 Pareto  

3 TAK-mätning Limmaskin 
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Beställning av ställbar säng

PROJECT DETAILS

Dagar till leverans MILESTONE POSITION

28 Beställning 28

27

26

25 Orderbekräftelse 15

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14 Kassett körplan -25

13

12

11

10

9

8

7 Gaveltillverkning aktiveras -10

6

5 textil körplan 15

4

3 Textil klar -20

2

1 Bäddmadrass levererad / Montering klar 20

0 Slutmontering och utleverans -10

BESTÄLLNING

ORDERBEKRÄFTELSE

KASSETT KÖRPLAN

GAVELTILLVERKNING AKTIVERAS

TEXTIL KÖRPLAN

TEXTIL KLAR

BÄDDMADRASS LEVERERAD / MONTERING 

KLAR

SLUTMONTERING OCH UTLEVERANS

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Vad händer när man beställer en säng?

Polyeter, resårer, motorer och ramar beställs inte efter kundorder utan 

lagerhålls istället.
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Limmaskin M2 - PARETO

M2 OUTPUT ANALYS

Kassett Antal sålda Procent av total Ackumulerad procent

kassett 5z 2.0 4+2p 90x200 1630 21,76% 21,76%

kassett 5z 1.8 4+2p 90x200 1304 17,41% 39,17%

Kassett 5z 1.8 2p 90x200 428 5,71% 44,89%

Kassett 5z 1.6 2p 90x210 332 4,43% 49,32%

Kassett 5z 1.8 4p 90x200 316 4,22% 53,54%

Kassett 7z 1.7 2L 90x200 312 4,17% 57,70%

Kassett 1z 1.8 4p 90x200 297 3,97% 61,67%

Kassett 7z 1.8 2L 90x200 267 3,56% 65,23%

Kassett 7z M 2L 90x200 247 3,30% 68,53%

Kassett 1z 1.8 4+2p 90x200 235 3,14% 71,67%

Kassett 1z 1.6 2+4p 90x200 232 3,10% 74,77%

Kassett 1z 1.6 4p 90x200 179 2,39% 77,16%

Kassett 7z F 2L 90x200 157 2,10% 79,25%

Kassett 5z 2.0 4p 90x200 150 2,00% 81,26%

Kassett övriga lågvolym (136 varianter) 1404 18,74% 100,00%

Totalt 7490 100,00%
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 TAK-mätning Limmaskin 

Tillgänglig produktionstid 2880 

Utrustningshaveri 0 

Ställtid och justeringar 1800 

Tillgänglig operativ tid 1080 

Tillgänglighet 37,5% 

Antal tillverkade 326 

Teoretisk cykeltid 3 

Verklig cykeltid 3.2 

Verklig utnyttjandegrad 97% 

Utnyttjad produktionstakt 93,75% 

Anläggningsutnyttjande 91% 

Kassationer 5/vecka + 15/halvår 

Kvalitetsutbyte 99% 

TAK 33,8% 

  

 


