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Sammanfattning 
AB Gustaf Kährs grundades 1857 i Nybro och 1947 blev Kährs först med att få patent på ett 

trägolv. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och högkvalitativa trägolv för 

privata, offentliga och kommersiella miljöer. Produkterbjudandet kombineras med ett 

världsledande servicekoncept till kunder och distributörer. Under de senare åren har marknaden 

för robustare och mer formgivna trägolv vuxit. Därför har Kährs på kort tid byggt upp en ny 

linje för designprodukter. Syftet med att gör detta arbetet är att identifiera flaskhalsar och skapa 

förslag till en organiserad arbetsplats runt designlinjen samt förslag på lösningar till logistik och 

lagerhållning. Förslagen bör resultera i en mer rationaliserad produktion för att möta kommande 

krav på volymökningar. För att komma fram till förbättringsförslagen har olika LEAN verktyg 

använts. LEAN produktion är ett koncept utvecklat från Toyota production system och blev 

känt under 1990-talet. Verktyg inom LEAN är bland annat SMED och de 5S:en. SMED är en 

metod för att reducera den operativa ställtiden till under 10 minuter genom att förenkla och 

förbättra ställaktiviteterna. 5S är en japansk steg-för-steg metod som rätt tillämpad skapar och 

upprätthåller ordning och reda på en arbetsplats och utgör en bra grund för förbättringsarbete. 

Under hela arbetet har jag hållit mig så uppdaterad som möjligt rörande designlinjen, för att vara 

förberedd på vad som planeras för framtiden. Detta har gjort för att kunna få med saker i 

arbetet som även kan användas av Kährs i framtiden. Jag har bland annat varit med på möten 

med arbetsledare och personal samt gjort egna studier och mätningar. Designlinjen är den nyaste 

maskinlinjen på Kährs. I linjen tillverkas den nya kollektionen Craftsman collection som är ett 

rustikt trägolv. Kollektionen innehåller 6 olika produkter som bearbetas och behandlas på olika 

sätt. Design linjen togs fram under en relativt kort tid. Därför har planeringen runt linjen blivit 

lidande. Detta gör att de finns ett behov av att strukturera logistik och layouten runt linjen. 

Baserat på insamlad information och observationer gjorda på Kährs har det tagits fram 2 olika 

förslag på layout runt designlinjen. Detta gjordes för att få en strukturerad arbetsmiljö som är en 

del i de 5S:en där var sak har sin plats. Som en del av logistiken har de tagits fram ett förslag som 

bygger på fasta lagerplatser istället för flytande lagerplatser för designprodukterna. Detta förslag 

skulle göra att man får en bättre ordning runt själva linjen. Vissa förslag har löpande under 

arbetets gång presenterats för Kährs och också tagits i bruk. Jag hoppas att resterande förslag 

kommer att resultera i en förbättrad arbetsmiljö och produktion för sträng 859. 
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Summary 
AB Gustaf Kährs was founded in 1857 in Nybro and in 1947 Kährs became the first company 

to get a patent on a wooden floor. According to Kährs their business concept is to provide 

environment-friendly, high quality wooden floors for private, public and commercial 

environments. In recent years, the market for more robust and designed wood floors has grown. 

Therefore has Kährs in a short time developed a new line of design products. The purpose of 

this paper is to identify bottlenecks and make suggestions for an organized work place around 

the design line and to suggest solutions for logistics and warehousing. The suggestions should 

result in a more streamlined production to meet future demands for increases in volume. To 

come up with improvement suggestions have various LEAN tools been used. Lean production 

is a concept developed from the Toyota Production System, and became known during the 

1990s. Tools of Lean include SMED and 5S. SMED is a method to reduce the operational set-

up time to less than 10 minutes by simplifying and improving the setup activities. 5S is a 

Japanese step-by-step method, when applied properly creates and maintains tidiness in the 

workplace and provides a good base for improvement. Throughout the paper I have kept me as 

updated as possible on the design line, to be prepared for what is planned for the future. This 

has been done so the suggestions can be used by Kährs in the. I have been included in meetings 

with supervisors and staff, and made my own studies and measurements. The design line is the 

newest addition to Kährs, the line produce the new collection Craftsman Collection that is a 

rustic wood floors. The collection includes six different products that are processed and treated 

in different ways. The design line was developed over a relatively short time. Therefore, planning 

around the line was suffering. This means that they need to structure the logistics and the layout 

around the line. As a result of the gathered information and observations made at Kährs two 

different suggestions for the layout around the design line has been developed. This was done to 

obtain a structured work environment that is part of the 5S. As part of the logistics a suggestion 

based on fixed storage locations instead of floating storage locations has been presented for the 

design products. This proposal would make a better arrangement around the line. Some 

suggestions have been presented to Kährs during the task and have been taken in service. I hope 

that the remaining suggestions will result in an improved working environment and production 

of string 859. 

. 
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Abstract 
AB Gustaf Kährs grundades 1857 i Nybro och 1947 blev Kährs först med att få patent på ett 

trägolv. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och högkvalitativa trägolv för 

privata, offentliga och kommersiella miljöer. Under de senare åren har marknaden för robustare 

och mer formgivna trägolv vuxit. Därför har Kährs på kort tid byggt upp en ny linje för 

designprodukter.  Det finns ett behov av att utvärdera och analysera linjen ur ett 

produktionstekniskt perspektiv med hjälp av olika LEAN verktyg. Målet med arbetet är att 

identifiera flaskhalsar och skapa förslag till en organiserad arbetsplats runt designlinjen. 

Information har samlats in genom samtal med personal och mätningar. Detta har resulterat i 

förslag rörande layouten av designlinjen och förslag på hur Kährs kan förbättra logistiken runt 

linjen. 

 

Nyckelord: 

AB Gustaf Kährs, LEAN, 5S, Logistik, OEE, SMED 
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Förord 
Första kontakten med Kährs fick jag genom AMÅR11, Arbetsmarknadsdagen vid 

Linnéuniversitetet. Där efter besökte jag fabriken i Nybro där jag fick träffa min handledare 

Pernilla Jonsson. Under mötet gick vi igenom vad företaget ville få ut av mitt arbete. Jag fick 

även gå en runda i fabriken och se deras produktion. Därefter besökte jag fabriken flera gånger i 

veckan och genom mina besök och andra studier har jag skapat detta examensarbete. För att 

lyckas med detta arbete har jag fått god hjälp från både Kährs och Linnéuniversitet. Jag vill 

därför ge ett stort tack till alla på Kährs däribland Pernilla, Lars, Mike och Donald. Jag vill också 

ge ett stort tack till min handledare Anders från Linnéuniversitet.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel innehåller bakgrunden till examensarbetet och dess syften, mål och 

avgränsningar. Introduktionen kommer även innehålla en företagspresentation. 

1.1 Bakgrund 

Under de senare åren har marknaden för robustare och mer formgivna trägolv vuxit. 

Därför har AB Gustaf Kährs på mycket kort tid byggt upp en ny linje för 

designprodukter (robustare och formgivna trägolv som bearbetats för att få ett rustikt 

utseende). Designlinjen har en personal på 5 personer. Det finns 4 arbetsstationer och 

en alltiallo. Arbetsstationerna består av 2 handbearbetningsstationer. En laserpenna 

som används för att markerar områden på brädorna som inte ska bearbetas av 

maskinerna i linjen. Och till slut finns de en station för paketering. Då linjen tagits 

fram under en kort tid är inte planeringen runt linjen färdig. Det medför att de är 

stökigt runt linjen och behovet att planera och märka ut förvaring och arbetsytor är 

stort. Linjen är i full produktion under dagtid, vilket innebär en volym på cirka 2000 

kvadratmeter i veckan. Produktionen kommer att skalas upp och Kährs har ett stort 

behov av att organisera och värdera designlinjen ur ett produktionstekniskt perspektiv.  

1.2 Syfte  

Syftet med att gör detta arbetet är att identifiera flaskhalsar och skapa förslag till en 

organiserad arbetsplats runt designlinjen. Arbetet ska också innehålla förslag på 

lösningar till logistik och lagerhållning runt designlinjen. Förslagen bör resultera i en 

mer rationaliserad produktion för att möta kommande krav på volymökningar.  
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1.3 Målen 

Målen med arbetet är: 

• Att ge en övergripande kartläggning över flödet från inkap (där 

brädorna kommer in från sågverket) till färdig produkt 

• Att ge förslag på hur de går att förbättra lager och logistik rörande in- 

och utgående material i designlinjen.  

• Att identifiera flaskhalsar i produktionen. 

• Att skapa en organiserad arbetsmiljö runt designlinjen. 

1.4 Avgränsningar 

Fysiska avgränsningar inom produktionen är från inkap till färdig produkt ut 

från Designlinjen. 

Focus ska ligga på en övergripande kartläggning av materialflöden och en mer 

ingående analys för att förbättra designlinjen med hjälp av olika LEAN verktyg. 
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1.5 Företagspresentation  

AB Gustaf Kährs grundades år 1857 i Nybro som ligger cirka 3 mil väster om Kalmar i 

de småländska skogarna. Företaget grundades av Johan Kähr som startade ett svarveri 

där han tillverkade spinnrockar. Företaget växte snabbt och utökade sin tillverkning till 

möbler och träredskap för hushållsbruk. Så småningom startade tillverkning av trägolv 

som idag är Kährs huvudprodukt. Kährs marknadsför och säljer även en rad tillbehör 

för att förlänga livstiden på golven. År 1947 blev en milstolpe i Kährs och trägolvets 

historia, då Johan Kährs sonson Gustaf Kähr beviljades ett patent. Patentet gällde en 

fler skiktad bräda mer känd som lamellparkett. Lamellparketten kom precis i rätt tid 

och blev snabbt en succé som betraktades som en nödvändighet i de finare delarna av 

bostaden. AB Gustaf Kährs ägs idag av holdingbolaget Nybron Flooring International 

som har sitt huvudkontor i Jona i Schweiz. Kährs har idag cirka 860 anställda varav de 

flesta är stationerade i Nybro. Kährs golv säljs i över 50 länder och den egna 

försäljningsorganisationen har kontor i 10 länder. 2009/2010 uppgick omsättningen till 

1455 miljoner svenska kronor (SEK) där den europeiskamarknaden står för cirka 50 % 

av omsättningen. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och 

högkvalitativa trägolv för privata, offentliga och kommersiella miljöer. 

Produkterbjudandet kombineras med ett världsledande servicekoncept till kunder och 

distributörer. Kährs har visionen att stärka sin marknadsledande ställning i Europa och 

samtidigt sträva efter en stark global närvaro. Kährs ska uppnå sin vision genom en 

marknadsinriktad strategi där fokus ska ligga på design, innovation, kundservice, 

kvalitet och tillförlitlighet (Kährs 2011).  

 

 

Figur 1 Översikt av Kährs fabriken i Nybro (www.kahrs.se) 
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1.6 Disposition 

Här följer en kort beskrivning av varje kapitel så att läsaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om vad som är av intresse. 

1. Introduktion 

Detta kapitel innehåller bakgrunden till examensarbetet och dess syften, mål och 

avgränsningar. Introduktionen innehåller även en företagspresentation.  

2. Teori   

Detta kapitel innehåller den teori som anses relevant för rapporten och dess 

resultat och slutsatser.  

3. Metod  

Detta kapitel innehåller de metoder som används och hur information har samlats 

in för att på bästa sätt lösa problemen. Under arbetets gång har både kvantitativ 

och kvalitativ metod använts. 

4. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel innehåller beskrivning på hur det ser ut i dag på AB Gustaf Kährs. 

Det börjar med en beskrivning av de olika arbetsstationerna runt designlinjen och 

hur produkterna rör sig i flödet. Här finns också en större flödeskarta som visar 

hur brädorna rör sig genom fabriken. Sist i kapitlet beskrivs logistiken runt 

designlinjen. 

5. Förslag till Förbättringar 

Detta kapitel innehåller de förslag och förbättringar som arbetet resulterat i. 

Kapitlet kommer att behandla förslag till smidigare omställning och underhåll av 

designlinjen samt layout och logistiklösningar rörande designlinjen.  

6. Analys och diskussion 

Detta kapitel innehåller diskussion och analys av examensarbetets syfte, mål, och 

resultat. 

7. Slutsatser 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av vad arbetet resulterat i och de 

förbättringsförslag som rekommenderas.  
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2. Teori 

Detta kapitel innehåller den teori som anses relevant för rapporten och dess resultat 

och slutsatser.  

2.1 Lean produktion 

Enligt Sánchez (2001) är lean produktion ett koncept som blev populärt i många av 

västvärldens industrier under 1990-talet. Genom boken The machine that changed the world 

spreds LEAN produktionens praxis som utvecklats av de största och mest 

konkurrenskraftiga biltillverkarna i världen. Enligt shetty (2010) var de Krafcik från 

International Motor Vehicle program som först använde termen lean i frågan om ett 

produktionssystem. Krafcik använder termen lean när han beskrev Toyota 

productions system (TPS). Författarna Womack och Jones som skrev boken The 

machine that changed the world var de första som blev associerade med lean enligt Shetty 

(2010). Shetty skriver också att lean är en filosofi som används av tillverkare, 

serviceföretag och statliga organisationer för att skapa den flexibilitet som behövs för 

att möta nya utmaningar, eliminera slöseri och öka produktionen. Enligt Shetty (2010) 

gör lean konceptet att organisationer kan göra mer med mindre insatser, tid, yta och 

utrustning. Taiichi Ohno är enligt Womack (1990) mannen bakom TPS. Efter andra 

världskriget åkte Ohno till USA och studerade deras massproduktionsfabriker, där han 

kom fram till att massproduktion inte skulle fungera för Toyota. Toyota hade varken 

pengar till så stora fabriker eller industrimark att bygga så stort som Ford och GM 

hade gjort. Istället utvecklade Toyota och Ohno en fabrik som kunde tillverka mindre 

serier genom snabbare omställningar i fabriken. På den tiden tog ett verktygsbyte i 

pressarna ett helt skift och gjordes av special utbildad personal. Ohno lyckade få ned 

ställtiden till 3 minuter vilket medförde att det då blev lönsamt att köra mindre serier. 

En annan sak som Toyota noterade var att de blev billigare att köra mindre serier då 

felen upptäcktes snabbare och kassationerna blev mindre. Toyota var också först med 

att ge alla arbetsstationer en stoppknapp så om ett fel upptäcktes kunde operatören 

stanna hela linjen och felet rättas till innan produktionen återupptogs. 
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2.2 Single minute exchange of die (SMED) 

Enligt Moxham och Greatbanks (2001) var det den japanska ingenjören Shigeo Shingo 

som utvecklade SMED-metoden under 1950-talet. Shingos utvecklade en metod för 

att reducera den operativa ställtiden till under 10 minuter genom att förenkla och 

förbättra ställaktiviteterna. Moxham och Greatbanks menar att SMED-metoden var 

nödvändig för producerande företag med varierade produkter och små volymer, då 

ställtiderna var för långa jämfört med den korta produktionstiden. Det första steget i 

SMED-metoden är att identifiera interna och externa aktiviteter. Interna aktiviteter är 

något som bara kan utföras när maskinen står still och externa är sådant som kan 

förberedas under tiden maskinen är igång. Det andra steget är att göra om så många 

interna aktiviteter som möjligt till externa. I det tredjesteget och slutliga steget 

effektiviseras hela ställ processen.  

Figur 2 SMED i 4 steg (Moxham och greatbanks 2001) 
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2.3 5S 

Enligt Andersson (2004) är 5S en japansk steg-för-steg metod som rätt tillämpad 

skapar och upprätthåller ordning och reda på en arbetsplats och utgör en bra grund för 

ett förbättringsarbete. Syftet är att genom utbildning och träning ge personalen de 

verktyg som behövs för att de ska kunna ta ansvar för sin del av produktionen. Enligt 

Andersson(2004) handlar de fem S:en om att skapa gemensam standard på 

arbetsplatsen, hålla den ren, ha var sak på 

sin plats och att saker och ting ska vara 

lätta att hitta.  

De fem S:en står för: 

1. Seiri- sortera 

2. Seiton- systematisera 

3. Seis- städa och rengöra 

4. Seiketsu- standardisera 

5. Shitsuke- skapa vana och utbilda 

  

Andersson (2004) beskriver de fem stegen enligt 

följande: 

Steg 1 – Skilj ut och avlägsna allt onödigt. 

Välj ut ett område där 5S ska införas. Gå igenom arbetsuppgifter och dokument som finns 

vid området. Sortera ut det som inte kommer använda på ca ett halvår och sälj eller kasta 

det. 

Steg 2 – Ordna det som finns kvar så att det är lätt att hitta i området. 

Placera saker i närheten av deras användningsområde. Komplettera utrustning vid behov. 

Placera ut väl upp märkta verktygstavlor och märk ut golvytor.   

Steg 3 – Håll en ren och snygg arbetsplats. 

Gör en grundlig storstädning och uppfräschning på arbetsplatsen. Identifiera de källor till 

Figur 3 5S cirkeln (qualityi2.com) 
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oordning som finns och åtgärda dessa. Hitta lösningar för enklare städning och gör 

ansvarslistor. 

Steg 4 – Bibehåll ordningen. 

Gör en standard på hur ordningen ska se ut med foton som visar var saker ska stå och 

hänga. Gör städscheman och tag fram en plan på förebyggande underhåll. 

Steg 5 – Disciplin och träning. 

Se till att regler och standarder följs genom att göra återkommande revisioner på ordningen. 

Ge alla i det berörda området samma förutsättningar att arbeta med ordning och reda 

2.4 OEE (Tak-tal) 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) eller TAK-tal på svenska är ett nyckeltal för 

att mäta effektiviteten i produktionen.  Ett annat användningsområde för TAK-tal är 

att använda talen för att mäta effekten av förbättringsarbeten. TAK-talet beräknas 

genom formeln T*A*K där bokstäverna T, A, K står för: 

Tillgänglighet eller engelska Availability ratio. 

Anläggningsutbyte (Performance ratio). 

Kvalitetsutbyte (quality ratio). 

Tillgänglighet beräknas med hjälp av formeln:  

   [1] 

 

Anläggningsutbytet:  

  [2] 

 

Kvalitetsutbyte:  

  [3] 

Källa: Ljungberg (2000)
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 3. Metod 
Detta kapitel innehåller de metoder som används och hur information har samlats in 

för att på bästa sätt lösa problemen. Under arbetets gång har både kvantitativ och 

kvalitativ metod använts. 

3.1 Kvalitativ metod. 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att 

forskaren själv befinner sig i den situation som analyseras. Att datainsamling och 

analys sker samtidigt och i växelverkan (NE.se). Enligt Knut Halvorsen(2010) är de 

viktigaste kvalitativa metoderna observationer i fält och i kontrollerade miljöer samt 

ostrukturerade intervjuer och gruppsamtal.  Enligt Jarl Backman (1998) visar den 

kvalitativa forskningen på en förkärlek till fallstudier som en del av det vetenskapliga 

arbetet. En fallstudie går ut på att undersöka objektet eller fenomenet i sin verkliga 

miljö enligt Jarl. Asbjørn Johannessen (2003) anser att alla sorters fallstudier har två 

gemensamma kännetecken. Att avgränsa själva fallet och tydligt beskriva vad som 

ingår och vad som inte ingår. Att göra en ingående beskrivning av det definierade 

fallet. Kort sagt är fallstudier att samla stora mängder information om ett avgränsat fall 

enligt Asbjørn. Fallstudier är mycket användbar i de flesta vetenskapliga 

undersökningar som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder (Rolf 

Ejvegård 2003) 

 

3.1.1Kvalitativ arbetsgång 

Arbetet startade med ett besök på AB Gustaf Kährs i Nybro och ett möte med min 

handledare. Efter mötet gick vi en rundvandring i fabriken och diskuterade de olika 

problemfrågeställningarna och vad företaget förväntade sig för resultat. Under 

rundvandringen fick jag en bild av flödet och tempot i fabriken samt en introduktion 

till designlinjen och dess personal. Den första veckan under examensarbetet 

spenderade jag mycket tid med min handledare och hennes arbetskamrater som 

arbetar med designlinjen och framtagning av nya produkter. Jag gjorde detta för att få 

en bild av hur designlinjen fungerar och hur den kan utvecklas i framtiden. Samtidigt 

skapade jag mig en egen bild över linjen och fabriken. Under hela mitt arbete har jag 
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försökt vara med på möten rörande designlinjen för att vara uppdaterad om vad som 

kommer i framtiden. Detta gjorde jag för att få med relevanta fakta i examensarbetet 

som även kan användas av Kährs i framtiden. 

3.2 Reliabilitet 

Enligt Ejvegård (2009) anger reliabiliteten tillförlitligheten hos och hur användbart ett 

mätinstrument och dess måttenhet är. Mätinstrumentet kan vara något som forskaren 

själv har kommit på så som ett frågeformulär. Mätinstrumenten kan också vara ett 

tidtagarur eller en måttstock. Enligt Ejvegård (2009) bör man vara observant med 

reliabiliteten i nästan all vetenskap, då mycket bygger på forskarens egna 

mätinstrument så som frågeformulär. 

 

3.3 Validitet 

Med validitet menas att man som forskare mäter det man avser att mäta och vet vad 

måttet står för. Det är viktigt att veta vad måttet står för och att använda det 

konsekvent genom arbetet (Ejvegård 2009). Att prova mätningars validitet är svårare 

än en reliabilitetsprövning och går endast att göra om de finns ett annat mått att 

jämföra med enligt Ejvegård (2009).  

3.4 Objektivitet 

Vetenskapliga arbeten ska vara objektiva, sakliga och balanserade. Det kan vara svårt 

att vara objektiv som forskare eller vetenskapsman. Det är ändå en skyldighet att 

sträva efter objektivitet som vetenskapsman (Ejvegård 2009). En av svårigheterna med 

att vara objektiv ligger oftast i det psykologiska planet då de är svårt att upptäcka egna 

fördomar och förutfattade meningar. När det gäller objektiviteten rörande källor är de 

viktigt att vara källkritisk och bilda sig en egen uppfattning rörande källorna (Ejvegård 

2009). 
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3.5 Egna mätningar och observationer 

I mätningar som presenteras senare i arbetet har ett vanligt tidtagningsur använts. 

Mätningarna är gjorda i sekunder med en noggrannhet på hundradelen av en sekund. 

Vidare har egna observationer gjorts och muntliga konversationer använts för att få 

fram information under arbetes gång. 

 3.5.1 Reliabiliteten 

Reliabiliteten i arbetet bör vara god då mätningarna är gjorda i sekunder och utförda 

med fabrikstillverkade stoppur. Vad som kan ifrågasättas är min egen reaktionstid vid 

stopp och start av mätningarna. För att minska påverkan av detta har mätningarna 

gjorts i många cykler där varje cykel innehåller flera brädor. Det går också att 

ifrågasätta noggrannheten på hundradelar av en sekund. 

 3.5.2 Validiteten 

Enligt målet och syftet är den viktigaste mätningen flaskhalsen och då även 

maxproduktionen. Här anser jag att de är just det som mätresultaten visar. 

Mätresultaten visar på den maskin som tar längs tid. Med hjälp av olika uträkningar ger 

detta också en maxkapacitet på linjen i kvadratmeter per timme. Mätningarna har 

jämförts med information från företaget och resultatet av jämförelsen visar på god 

validitet. 

3.5.3 Objektivitet  

Vad gäller objektiviteten i arbetet har jag försökt att ta in information från många olika 

källor. Källor som har använts är artiklar, böcker och olika internetsidor. Genom att 

läsa olika källor rörande samma information har jag kunnat bilda mig en egen 

uppfattning i ämnet. Även muntlig kommunikation med handledare och personal har 

förts, och här har jag anammat mycket av deras erfarenhet. Min uppfattning är att jag 

lyssnat blint utan även här skapat en egen bild och utgått ifrån den. 
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4 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel innehåller beskrivning på hur det ser ut i dag på AB Gustaf Kährs. Det 

börjar med en beskrivning av de olika arbetsstationerna runt designlinjen och hur 

produkterna rör sig i flödet. Här finns också en större flödeskarta som visar hur 

brädorna rör sig genom fabriken. Sist i kapitlet beskrivs logistiken runt designlinjen. 

4.1Designlinjen 

Designlinjen är den nyaste maskinlinjen på Kährs. I linjen tillverkas den nya 

kollektionen Craftsman collection som är ett rustikt trägolv. Kollektionen innehåller 

sex olika produkter som bearbetas och behandlas på olika sätt. Vid linjen arbetar idag 

fem personer på tre olika stationer. Vid station 1 arbetar två personer med att bearbeta 

brädorna med en handslip för att göra kvistarna i brädorna mer synliga. Brädorna går 

sedan vidare till station 2 där markeras de bearbetade kvistarna med en laserpenna. 

Detta görs för att nästa moment som är en slipmaskin ska hoppa över de bearbetade 

kvistarna från första stationen. Slipmaskinen följs sedan av tre putsmaskiner som gör 

carvingen i brädorna. Vid station 3 kontrolleras brädorna innan de packas och går 

vidare till nästat process. Linjen körs med fem personer varav fyra som aktivt arbetar 

med brädorna. Den femte personen är en alltiallo och avbytare. Personalen i linjen 

arbetar dagtid med rullande raster, vilket göra att under ca 3 timmar per dag är det 

endast fyra personer i linjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 4 Översiktsbild av arbetsstationer vid design linjen 
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4.2 Underhåll och omställningar 

Som det ser ut idag finns det bara en omställning av linjen vid produkt byte. Denna 

omställning görs enkelt av operatören. Då det enda som skiljer sig är att två av de tre 

putsmaskinerna stängs av. Detta ger en annorlunda yta på brädan som efter lackning 

får annan karaktär gentemot brädor som putsats i samtliga tre maskinerna. Kährs 

jobbar fortfarande med att ta fram nya modeller som ska köras i designlinjen och det 

kan komma modeller som kräver större omställningar i framtiden.  

Underhållet av designlinjen och dess maskiner är idag inte schemalagt då Kährs provar 

sig fram för att hitta ett lagom intervall. Det underhåll som kräver byte av maskindelar 

görs efter skiften är slut på övertid. Detta gör att man inte förlorar någon 

produktionstid. Då man i framtiden kan komma att öka till två eller tre skift är de dock 

inte säkert att detta är en hållbar strategi. Som de ser ut idag är de slipbandet i första 

maskinen och de olika putsarna som behöver bytas med jämna mellanrum. Detta tar 

allt från 30 till 90 minuter beroende på vad som ska bytas. Den i personalen som är 

alltiallo då skiftet går mot sitt slut utför dagligen förebyggande underhåll genom att 

städa runt linjen. Personalen stoppar även linjen några minuter tidigare ett par gånger i 

veckan, för att städa ur damm och spån i maskinerna. 

4.3 Designlinjens layout  

Design linjen togs fram under en relativt kort tid vilket gjort att planeringen runt linjen 

inte är klar. En provisorisk arbetsbänk (1) har ställts upp som avlastningsyta vid 

kontrollmätningar. På bänken ligger även en förbandslåda (2). Till höger om bänken 

ligger lagerplatsen för ingående material. Där har det gjorts plats för att lägga undan 

defekta brädor som ska lagas (3). Uppe på varje ingående och utgående paket ligger de 

tre stycken träklossar som fungerar som stöd och avskiljare då paketen ställs på 

varandra. De är viktigt att skilja paketen åt så att trucken kan köra in sina gafflar 

mellan paketen. Träklossarna förvaras idag på en pall (3) där lägger man klossar från 

ingående packet och hämtar klossar till utgående. Centraldammsugaruttag (5) har 

dragits ner till linjen längs en av stolparna. Nya putsband till första maskinen hängs 

upp på en av stolparna (6). På andra sidan stolpen står ett verktygsskåp (7). Skåpet 

innehåller bland annat sliplattor och kritor till handbearbetningsstationerna och 

slitdetaljer till maskinerna i linjen. På plats 8 hänger det en tavla med städutrustning 

och här står också korgar för källsortering. Till vänster om linjen står det ett bord (9) 
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som idag används till att förvara personalens privata tillhörigheter (Det framgick på ett 

möte att personalen gärna ville ha en mer permanent lösning till förvaring av sina 

privata tillhörigheter). Nedanför står en låda (10) med utslitna slipverktyg från 

maskinerna. Personalen saknar idag en dator för rapportering av in och utgående 

material i linjen. Idag delar man dator med utlastningen vilket gör att personalen i 

design linjen behöver gå ca 40 meter i trucktrafikerad miljö för att göra sin 

rapportering.  

Figur 5 Översiktsbild av dagens layout 
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4.4 Produkt flödet genom Designlinjen 

Materialet till slitytan (ovandelen av golven) till golven kommer från sågverket in till 

inkapet. I inkapet sorteras materialet efter längd, färg, ytved, märgved osv. Det 

material som används till designprodukterna är material som tidigare sorterats ut då de 

har sprickor, stora kvistar och har ett allmänt råare utseende. Efter inkapet hämtas 

materialet och körs till ett lager för slitytor. Från lagret hämtas slitytorna till pressen 

där slitytan fogas samman med stommen. Paketen med brädor transporteras sedan till 

Kährs underleverantör Samhall där de spacklas för hand för att fylla i hål och sprickor. 

Paketen transporteras sedan tillbaka till Kährs där de egaliseras (slippas till rätt 

dimensioner). Från egaliseringen kan brädorna ta två olika flöden. I det första flödet 

(svart och röd) går brädorna in i designlinjen, där de först slipas för hand och sedan 

går igenom fyra maskiner som carvar och kvisthöjer brädorna. Efter designlinjen kan 

brädorna rökas och oljas (röd) eller bara oljas (svart) beroende på slutprodukten. Det 

andra flödet (blå) går från egalisering till rökning (brädorna behandlas med en gas som 

reagerar med syran i träfibrerna och slitytan blir gråaktigt). Från röken går brädorna 

genom designlinjen för att sedan oljas. Efter oljning profileras brädorna (stommens 

kanter skärs till så att brädorna passar ihop) sedan emballeras brädorna och skickas till 

återförsäljare.

 

Figur 6 Flödesbild av de 6 design produkterna 
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4.5 Materialflödet genom fabriken 

Fabriken i Nybro har fyra våningar. Materialet transporteras mellan våningarna med 

hjälp av hissar. Materialet till designprodukterna kommer in till fabriken från Kährs 

eget sågverk. Materialet som ska användas till stommen transporteras till översta 

våning där stommen tillverkas. Materialet som används till slitytan kommer in till 

inkapet som ligger på våning två. Här sorteras slitytorna och läggs i olika högar 

beroende på vilken av Kährs alla produkter de ska användas till. Från inkapet 

transporteras materialet med truck och hiss till ett mellanlager på våning tre. Där ligger 

det i väntan på att sättas samman med stommen. Efter pressen där stommen och 

slitytan fogats samman transporteras brädorna med truck och hiss till utlastningen på 

källarplanet. Här lastas brädorna på lastbil och körs till Samhall för behandling. Från 

Samhall körs sedan brädorna med lastbil tillbaka till Kährs. När brädorna kommer till 

Kährs transporteras de vidare med truck och hiss upp till våning tre. Där egaliseras 

brädorna för att sedan med truck och hiss transporteras ner till källarplanet igen där de 

går igenom designlinjen. Sedan ska brädorna återigen upp till våning tre för oljning. 

Efter oljningen transporteras brädorna ner till källarplanet igen för att profileras. Nu är 

brädorna klara för paketering. Brädorna åker hiss och truck upp till våning tre där de 

emballeras för att sedan åka ner till källarplanet igen. Här lastas paketen på lastbil som 

köra till KDC (Kährs slut lager). Från KDC skickas brädorna till Kährs återförsäljare 

(kunder). Figur 7 visar processer, transporter och våningsbyten. 
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Teckenförklaring till figur 7: 

Processer  

Trucktransport  

Mellanlager  

Hisstransport     

 

 

Figur 7 Flödet av icke rökta designprodukter från inkap till kund (återförsäljare)  
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4.6 Logistiken 

Framtagning av design och tillverknings linjen har gått mycket snabbt. Därför har 

planeringen runt linjen blivit lidande. De finns ett behov av att strukturera logistiken 

runt linjen för att förenkla för truckförarna. Ingående material hamnar idag i olika 

stuvar (lagerhållningsplatser) och utgående material blandas vilket kan leda till 

problem. Logistiken runt linjen sköts idag av olika truckförare från andra 

produktionsområden i mån av tid. Detta är ett problem då designlinjen inte prioriteras 

och ibland inte kan producera på grund av materialbrist eller att utgående paket är 

fullt. När truckförarna hämtar utgående paket ska detta förvaras i ett mellanlager 

beroende på om den ska rökas eller oljas. Som lagerplatserna ser ut idag finns inte 

möjligheten att hålla de olika produkterna isär. Här finns behov av att göra plats till 

olika mindre lagerplatser. Figur 8 nedan visar hur designlinjen och lagerplatserna är 

placerade. 

Designlinjen ligger mellan det blå och det vita området. Blå färg visar var ingående 

material till linjen står. Det finns plats för totalt 14 paket med material delat på två 

rader. I det vita området står paket med olika saker som inte tillhör designlinjen. 

Troligt är att de flesta av paketen kan kasseras. Orangea området är där material som 

ska till rökning förvaras. Röken och dess processer sköts av truckförarna. Det har 

framkommit att det ibland är problem med bemanningen och att röken då kan bli 

Figur 8 översiktsbild av dagens lagerplatser 



19 

 

lidande. Då truckkörningen är den prioriterade uppgiften för truckförarna. I det första 

orangea området ställer man paket som ska till ströning (paketen packas om med 

plastinlägg mellan brädorna). Det andra området är material som ströats och ska till 

rökning. I det tredje området förvaras material som kommer från röken och ska 

avströas (plastinläggen plockas bort). I de fjärde och sista orangea området står rökt 

material som ska vidare i produktionen. I det röda området står material till många 

olika produkter blandat med material som inte är godkänt och ska justeras. 
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4.7 Flaskhalsar och maxkapacitet 

För att hitta flaskhalsar i linjen klockades fyra stationer i linjen. De fyra stationerna 

som klockades är 1, 1, 2 och 3 från figur 4. Först klockades båda sidorna av 

handbearbetningen slip 1 och 2 (1 och 1 i figur 4). Sedan klockades laserpennan (2 i 

figur 4). Till sist klockades brädorna när de gått igenom de fyra bearbetnings 

maskinerna (4 i figur 4). Tiderna togs i cykler om fyra brädor.  Tabellen nedan visar 

tider och uträkningar. 

Tabell 1 Tider och uträkningar rörande kapacitet och flaskhalsar 

Station slip 1 slip2 laser maskin  

Tid/cykel 159,54 114,33 95,64 

 

93,58 

  119,55 93,75 93,24 

 

93,91 

  105,90 184,69 93,96 

 

93,26 

  149,76 108,27 93,77 

 

93,35 

   288,89 93,23 

 

92,89 

   286,10  93,37 

     93,58 

     93,37 

     93,17 

     93,17 

 Total tid (sek) 534,75 1076,03 

 

469,84 

 

933,65 

 Antal cykler 4,00 6,00 

 

5,00 

 

10,00 

 Snitt tid/cykel 133,69 179,34 

 

93,97 

 

93,37 

 Antal brädor/cykel 4,00 4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 Snitt tid/bräda 33,42 44,83 

 

23,49 

 

23,34 

 Brädor/min 1,80 1,34 

 

2,55 

 

2,57 

 Summa S1 & S2 3,13 
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Rörande maxkapaciteten på linjen var informationen inte säkerställd då linjen inte är 

helt inkörd. Därför var man från Kährs sida intresserad av vad linjen har i 

maxkapacitet med nuvarande inställningar. För att räkna ut maxkapaciteten användes 

genomsnittstiden per bräda från tidigare mätning.   

 

Detta ger alltså en maxkapacitet på 154 brädor i timmen. Varje bräda är 0,453 

kvadratmeter.  

 

Designlinjen har alltså en maxkapacitet på 69,87 kvadratmeter per timme med 

nuvarande inställning. 
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4.8 OEE 

Baserat på maj månads produktions siffror gjordes en TAK-tals beräkning.  

 

Planerade stopp innehåller tider för möten, underhåll, utbildning och andra planerade 

avbrott. De oplanerade stoppen består av materialbrist, väntan på truckförare, 

maskinfel och en del mindre stopp av olika anledningar. 

 

 

 

Max tid 115,5 verklig prod 5345,06 verklig prod 5345,06
planerad tid 104,85 m²/h 69,86772 kassation 132,28
tot stopptid 21,55 Timmar 104,85 lagning 0
planerade stopp 10,65 max prod 7325,63 ej lagning 132,28
oplanerade stopp 10,9

T 0,896042 A 0,729638 K 0,975252

TAK= 0,63761 TAK% 63,76065

T  = (planeradtid  − stopptid ) / planeradtid

A  = verkligproduktion  / ((planeradtid  − stopptid ) * maxproduktion )

K  = (verkligproduktion  − kassation ) / verkligproduktion

Tabell 2 Maj månads produktions med uträknat TAK-tal 
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5 Förslag till förbättringar 

Detta kapitel innehåller de förslag och förbättringar som arbetet resulterat i. Kapitlet 

kommer att behandla förslag till smidigare omställning och underhåll av designlinjen 

samt layout och logistiklösningar rörande designlinjen.  

5.1 Underhåll och omställningar 

Det förebyggande underhållet av linjen fungerar bra som det är idag. För att korta ner 

tiden vid byte av putsarna kan SMED-metoden vara till användning. Genom att bygga 

om putsarna så att det går att byta hela cylindern som putsarna sitter monterade på 

istället för att byta puts för puts i maskinen. Genom att använda sig av ett par extra 

cylindrar går det då att göra om bytena till externa istället för interna Detta skulle 

kunna resultera i kortare underhållsstopp och att personalen inte behöver arbeta 

övertid för att utföra underhållsarbetet. Om linjen i framtiden kommer köras med mer 

än ett skift kommer det även här minska ställtiden. Vidare för framtiden skulle det 

också kunna resultera i att maskinerna kan använda andra verktyg än putsar. Det enda 

kravet skulle då vara att det nya verktyget går att montera på liknande cylindrar som 

putsarna.  

5.2 Designlinjens layout 

Baserat på den insamlad information och observationer gjorda på Kährs har det tagits 

fram två olika förslag på layout runt designlinjen. Detta gjordes för att få en 

strukturerad arbetsmiljö som är en del i de 5S:en där var sak har sin plats.  
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5.2.1 Förslag 1 

Det första förslaget som togs fram visas på figur 9. Förslaget består av 17 utplacerade 

föremål varav 3 av dem är saker som kanske kommer behövas. 

 

1. Produktions likare (en bräda som används som mall för hur brädorna får se 

ut) upphängda på väggen eller stående i ett skåp beroende av deras känslighet 

för klimatpåverkan. Placeringen av likarna ligger nära tillhands för personen 

som sköter paketeringen. Idag saknas det produktions likare men det ska 

finnas när standarderna för produkterna är helt bestämda. 

2. Produktions tavla saknas idag men är beställd. Placeringen är väl synlig och 

med god plats att samla personalen för genomgång av tavlans innehåll. 

3. Dator med skrivare för produktionsrapportering och utskrift av 

produktionslappar (flaggor) till paketen. Står nära till hands för operatören 

som packar brädorna i paket och sätter på flaggorna. Att placerar en dator 

nära till hands i linjen betyder gör också att personalen inte behöver gå så 

långt för att sköta rapporteringen. Det är också bra ur säkerhets synpunkt då 

personalen inte behöver gå längs truckvägen.  

4. Hylla att lägga omarbetade brädor för torkning i direkt anslutning till 

arbetsbänken. Som de ser ut idag slängs många av de felande brädorna. Det 

Figur 9 Layoutförslag 1 
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arbetats med att ta fram ombearbetnings metoder och många av förslagen 

kräver torktid.  

5. Arbetsbänk för mindre justeringsarbete så som spackling och betsning. 

Positionerad nära packningsstationen för korta lyft.  

6. Förbandslåda upphängd på befintlig stolpe väl synlig och nära tillhands för de 

flesta arbetsstationerna. Idag ligger förbandslådan på en arbetsbänk men 

arbetsbänken ska användas mer i framtiden och då får inte förbandslådan 

plats. Placeringen gör den också mer tillgänglig och lättare att se för 

personalen. 

7. Träpall med träklossar för packning. Står nära både in och utgående material 

till linjen, vilket gör att de är korta avstånd för operatörerna att gå när klossar 

behövs. 

8. Upphängning till centraldammsugarslang sittande på befintlig stolpe i direkt 

anslutning till centraldammsugaruttag.  

9. Upphängning för nya slipband till första maskinen. Slipbanden byts ca 1 gång 

varannan vecka vilket göra att avståndet mellan maskin och slipband inte blir 

någon större tidsbelastning. 

10. Verktygsskåp med bland annat reservdelar, verktyg och skyddsutrustning.    

11. Tre plastlådor upphängda vid varje handbearbetningsstation. I lådorna ska nya 

slipplattor, kritor och utslitna slipplattor förvaras. Detta gör att operatören har 

nära till nya plattor och kritor när dessa ska bytas. Man behöver heller inte 

som operatör gå till verktygsskåpet varje gång ett byte ska utföras. Detta spara 

tid som kan användas till att producerar. 

12. Städutrustning och korgar för källsortering. Städutrusningen hängs på en tavla 

sittande på stolpen. Bredvid tavlan står en vagn för källsortering enligt Kährs 

standard. 

13. Arbetsbänk och vagnar för snabbare ställ. Om Kährs bestämmer sig för att 

använda utbytbara verktygscylindrar i linjen, så finns här plats för vagnar med 

färdiga cylindrar och en mindre arbetsbänk för att utföra ställen. Annars finns 

här plats för att behålla de två borden och pallen med utslitna verktyg som 

står här idag. 
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Utplacerade föremål som eventuellt behövs i framtiden därav parenteserna i figur 

9.  

14. Strömbrytare till lampa för att påkalla uppmärksamhet från truckförare (mer 

om detta i stycket om logistik). 

15. En whiteboardtavla där intagna pakets flaggor kan hängas upp och mindre 

meddelanden till truckförare kan skrivas upp. Tavlan kan vara tillhjälp för att 

öka kommunikationen mellan truckförare och linjens personal.  

16. Hylla som ger möjlighet till förvaring av en större mängd brädor som ska 

torka eller väntar på att läggas i paket. Denna hylla behövs endast om de är 

långa torktider eller stora mängder brädor som behöver justeras. 

17. Krokar där personalen kan hänga sina väskor. Detta är ett önskemål från 

personalens sida. 
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5.2.2 Förslag 2 

Här presenteras förslag två rörande layouten. förslaget skiljer sig mest från förslag ett i 

fråga om placeringen av arbetsbänk, produktionstavla och hyllor. 

 

1. Dator med skrivare för produktionsrapportering och utskrift av 

produktionslappar (flaggor) till paketen. Står nära till hands för operatören 

som packar brädorna i paket och sätter på flaggorna. Att placerar en dator 

nära till hands i linjen betyder gör också att personalen inte behöver gå så 

långt för att sköta rapporteringen. Det är också bra ur säkerhets synpunkt då 

personalen inte behöver gå längs truck vägen.  

2. Arbetsbänk för mindre justeringsarbete så som spackling och betsning. 

Positionerad nära packningsstationen för korta lyft.  

3. Hylla att lägga omarbetade brädor för torkning i direkt anslutning till 

arbetsbänken. Som de ser ut idag slängs många av de felande brädorna. Det 

arbetats med att ta fram ombearbetnings metoder och många av förslagen 

kräver torktid.  

4. Produktions likare (en bräda som används som mall för hur brädorna får se 

ut) upphängda på väggen eller stående i ett skåp beroende av deras känslighet 

för klimatpåverkan. Placeringen av likarna ligger nära tillhands för personen 

Figur 10 Layoutförslag 2 
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som sköter paketeringen. Idag saknas det produktions likare men det ska 

finnas när standarderna för produkterna är helt bestämda. 

5. Förbandslåda upphängd på befintlig stolpe väl synlig och nära tillhands för de 

flesta arbetsstationerna. Idag ligger förbandslådan på en arbetsbänk men 

arbetsbänken ska användas mer i framtiden och då får inte förbandslådan 

plats. Placeringen gör den också mer tillgänglig och lättare att se för 

personalen. 

6. Träpall med träklossar för packning. Står nära både in och utgående material 

till linjen, vilket gör att det är korta avstånd för operatörerna att gå när klossar 

behövs. 

7. Upphängning till centraldammsugarslang sittande på befintlig stolpe i direkt 

anslutning till centraldammsugaruttag.  

8. Upphängning för nya slipband till första maskinen. Slipbanden byts ca 1 gång 

varannan vecka, vilket göra att avståndet mellan maskin och slipband inte blir 

någon större tidsbelastning. 

9. Tre plastlådor upphängda vid varje handbearbetningsstation. I lådorna ska nya 

slipplattor, kritor och utslitna slipplattor förvaras. Detta gör att operatören har 

nära till nya plattor och kritor när dessa ska bytas. Man behöver heller inte 

som operatör gå till verktygsskåpet varje gång ett byte ska utföras. Detta spara 

tid som kan användas till att producerar. 

10. Verktygsskåp med bland annat reservdelar, verktyg och skyddsutrustning.  

11. Produktionstavla hängande på stolpen väl synlig från gången. Vilket gör den 

lättåtkomlig för besökare som då inte behöver gå in i linjen och då heller inte 

riskerar att störa personalen. Här finns gott om plats för att samla de fem 

anställda runt tavlan för genomgång av produktionsrapport och liknande.  

12. Städutrustning och korgar för källsortering. Städutrusningen hängs på en tavla 

sittande på stolpen. Bredvid tavlan står en vagn för källsortering enligt Kährs 

standard. 

13. Arbetsbänk och vagnar för snabbare ställ. Om Kährs bestämmer sig för att 

använda utbytbara verktygscylindrar i linjen, så finns här plats för vagnar med 

färdiga cylindrar och en mindre arbetsbänk för att utföra ställen. Annars finns 

här plats för att behålla de två borden och pallen med utslitna verktyg som 

står här idag. 
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Utplacerade föremål som eventuellt behövs i framtiden därav parenteserna i 

figur 10.  

14. Strömbrytare till lampa för att påkalla uppmärksamhet från truckförare (mer 

om detta i stycket om logistik). 

15. En whiteboardtavla där intagna pakets flaggor kan hängas upp och mindre 

meddelanden till truckförare kan skrivas upp. Tavlan kan vara tillhjälp för att 

öka kommunikationen mellan truckförare och linjens personal.  

16. Hylla som ger möjlighet till förvaring av en större mängd brädor som ska 

torka eller väntar på att läggas i paket. Denna hylla behövs endast om de är 

långa torktider eller stora mängder brädor som behöver justeras. 

17. Krokar där personalen kan hänga sina väskor. Detta är ett önskemål från 

personalens sida. 
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5.3 Logistik 

Här presenteras förslag till lösningar på de problem som framkommit under arbetes 

gång rörande logistiken att presenteras. 

5.3.1 Stuvar 

När examensarbetet började på Kährs fanns där redan markerade områden för rökt 

material (orangea området) och ingående material (blåa området) till designlinjen. De 

områden som fanns sköttes dock inte som de skulle och materialen blandades i dessa 

stuvar. Det såg allmänt rörigt ut. Skyltarna som markerade var de olika materialen 

skulle stå hängde högt uppe i taket. Förslaget här är att flytta markeringarna av 

stuvarna till de stolpar som sitter med jämna mellanrum i fabriken och på så sätt få ner 

markeringen i ögon höjd på truckförarna. Detta skulle underlätta för truckförare att 

hitta och även minska risken för att någon kommer till skada. Området till vänster om 

designlinjen (det vita området) var fullt med skräp. Här är förslaget att rensa ut och 

kasta det som inte ska sparas. Istället kan området då användas som lager för 

testprodukter och olika prover som utförs i designlinjen. Detta skulle resultera i en 

Figur 11 Förslag på fasta lagerplatser 
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bättre ordning runt linjen då det idag ligger prover lite varstans. Förslag till var färdiga 

detaljer från designlinjen ska förvaras är att vända på en av de fyra långa stuvarna, och 

här skapa fyra kortare stuvar (det röda området). Detta ger en stuv för varje material 

typ som kommer ut från designlinjen idag. Då blandas inte materialet i en lång stuv där 

truckförarna behöver flytta runt de olika paketen för att komma åt det material som 

står längs in. 

5.3.2 Lampa 

Det framgick under arbetes gång att det ibland blev långa väntetider innan trucken 

kom till designlinjen. Vilket resulterade i stoppad produktion. Under arbetes gång 

fördes en diskussion mellan designlinjen och logistikorganisationen rörande lösningar 

på problemet. Diskussionen resulterade i att det skulle föras en bättre dialog mellan 

personalen i designlinjen och truckförarna. Truckförarna blev även informerade om 

vem som har huvudansvaret för designlinjen. Förslaget till att förenkla 

kommunikationen är att installera en form av saftblandare eller blinkande lampa i den 

del av fabriken som är hårdast trafikerad av truckar. Lampan ska startas från 

designlinjen när de är i behov av en truck. Detta skulle resultera i att designlinjens 

personal inte behöver lämna linjen för att leta efter en truckförare, och att truckförarna 

inte behöver köra den omväg de upplever vägen förbi designlinjen är.  

5.3.3 Allmänna förbättringsförslag 

Ett förslag för att öka säkerheten för gående är att förlänga den gångväg som slutar vid 

kontoret (nedre högra hörnet på figur 11). Om det rensades upp längs stuvarna och 

designlinjen går det att dra en gångväg från kontoret till utlastningen (se grönt område 

figur 11). 

 

Ett annat förslag som framkom under ett möte med truckförarna är att designlinjen 

själva kunde sköta påströningen av sina produkter. Detta är ett förslag som kan 

resultera i en mindre belastning på truckförarna som sköter rökningen. Största vinsten 

med detta är att brädorna bara packas en gång mellan designlinjen och röken istället 

för de dubbelarbete som utförs idag när brädorna körs över vägen och packas om. 
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5.4 Flaskhalsar och maxkapacitet. 

Tabell 3 Uträkningar av flaskhals 

Station slip 1 slip2 laser maskin  

Total tid (sek) 534,75 1076,03 

 

469,84 

 

933,65 

 Antal cykler 4,00 6,00 

 

5,00 

 

10,00 

 Snitt tid/cykel 133,69 179,34 

 

93,97 

 

93,37 

 Antal brädor/cykel 4,00 4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 Snitt tid/bräda 33,42 44,83 

 

23,49 

 

23,34 

 Brädor/min 1,80 1,34 

 

2,55 

 

2,57 

 Summa S1 & S2 3,13 

 

   

Ser man till sliparna är det summan S1 & S2 som är det intressanta då sliparna matar 

resten av linjen. Det betyder att sliparna har den högsta kapaciteten i linjen. Tiderna 

hade en stor variation under mätningen av sliparna detta beror troligen på att trä är ett 

levande material och varje bräda är unik, och att personalen fortfarande testar sig fram 

för att få bästa resultat. Tiderna för sliparna bör bli mer jämna med tiden då linjen är 

mer inkörd. Antalet brädor per minut visar att flaskhalsen är laserpennan det skiljer 

dock inte mycket mellan lasern och maskinerna. Enligt mätningen förlorar linjen 0,02 

brädor i minuten eller 1,2 brädor i timmen. Då skillnaden mellan lasern och maskinen 

är så liten kan detta bero på operatören som skötte lasern då tidtagningen gjordes eller 

på personen som tog tiderna. Här är ändå rekommendationen att Kährs undersöker 

möjligheten att automatisera lasern och på så sätt säkerställa att linjens fulla kapacitet 

utnyttjas.  

5.5 OEE (TAK-tal) 

Tabell 4 TAK-tal 

T 0,896041965 A 0,729638226 K 0,975251915 

 T*A*K 0,637606506 TAK% 63,76065063  

Ett TAK-tal på ca 64 % kan tyckas lite lågt för linjen. Men med tanke på att logistiken 

kunde varit bättre och att linjen inte är helt inkörd finns det goda förutsättningar för 

att TAK-talet ska öka i framtiden. 
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6. Analys och Diskussion 

Om man ser till examensarbetets syfte och mål anser jag att arbetet har uppnått dessa. 

Målsättningen var att ge en övergripande blick över flödet, ge förslag på förbättring 

kring logistik, identifiera flaskhalsar och skapa en organiserad arbetsplats. 

Kartläggningen av flödet visar på att materialet rör sig flera gånger mellan våningarna 

fabriken. Transportsträckorna var dock kortare än vad man trodde från början. 

Materialet fraktas av väldigt många olika truckar, vilket kan medföra en risk för skador 

på materialet. Jag anser det vara svårt att göra något för att minska detta om det inte 

görs stora omflyttningar av maskiner i fabriken. Mitt förslag rörande logistiken är jag 

övertygad om kommer vara till nytta för Kährs genom att det blir strukturerat runt 

designlinjen. Förslaget att sätta upp en lampa som signal för truckförare fick jag från 

ett av mina tidigare sommarjobb. Lampan fungerade på detta företag utmärkt som en 

signal för att få kontakt med truckförarna. Flaskhalsen har jag identifierades till att vara 

lasern. Genom att automatisera lasern med hjälp av en kamera, skulle flaskhalsen 

flyttas från lasern till maskinlinjen. Då lasern endast utgör flaskhalsen med väldigt liten 

marginal, kan de bli svårt att räkna hem investering med enbart ökad produktion.  Om 

man därtill lägger att en arbetsstation försvinner och frigör kompetens som kan 

användas på andra platser. Om man då också väljer att köra designlinje på fyra 

personer istället för fem sänks även lönekostnaderna med 20 %. Detta gör enligt mitt 

tycke att en investering bör övervägas. Jag är övertygad om att förslagen på hur 

layouten ska se ut runt linjen ger en bra grund för ett fortsatt arbete med 5S. Vidare 

anser jag att förslagen innehåller en god grund för det manuella arbete som ska utföras 

på en del av brädorna. För framtiden anser jag att underhållet skulle bli enklare och 

som jag ser det snabbare med hjälp av SMED-metoden. En ombyggnad som 

möjliggör byte av hela putscylindrarna i designlinjen skulle enligt min uppfattning 

resultera i ett snabbar underhåll. Det skulle även för framtiden kunna betyda att man 

kan använda andra verktyg än de som används idag. 
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7. Slutsatser 

• Flaskhalsen i designlinjen är lasern. Detta bör Kährs åtgärda genom att 
överväga en automatisering. 

• Designlinjen har idag en maxkapacitet på 68,86 kvadratmeter. Detta kan 
eventuellt ökas med små justeringar fram till att linjen är helt inkörd.  

• TAK-tal för maj månad var ca 64 %. Det är inget dåligt resultat men det bör 
gå att göra bättre i en linje det här är fråga om. Fortsatt arbete med att få bort 
de små störningarna bör resultera i ett högre TAK-tal. 

• Oavsett om lösningen med att öka kommunikationen mellan designlinjen och 
logistikpersonalen fungerar eller inte, anser jag att förslaget med ljussignal bör 
övervägas. 

• Ombyggnad av linjens maskiner så att SMED-metoden kan användas bör 
övervägas. Fördelen skulle bli snabbare verktygsbyten och en högre 
flexibilitet. 

• En tydligare markering av lagerplatser så att de är lättare att hitta bör 
övervägas. En markering av stolparna i ögonhöjd för truckförarna medför att 
de slipper titta upp i taket  

• Bättre ordning på materialet runt designlinjen kan skapas genom en särskild 
lagerplats för testprodukter. 

• Det bör övervägas att sköta påströning i designlinjen för att undvika 
dubbelarbete. Det skulle även minska antalet lyft för truckförarna och där 
igenom minska risken för transportskador. 

• En markerad gångväg längs designlinjen bör övervägas för att öka säkerheten 
för gående. 
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