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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka förståelse för aktiviteter, flöden och slöseri i ett företags 

produktionsprocess. Genom att utföra en värdeflödesanalys kan icke värdeskapande aktiviteter 

identifieras i en produktionsprocess och därefter kan förbättringsförslag som kan sänka ledtider 

anges. I värdeflödesanalysen kartläggs information - och materialflödet i en produktionsprocess 

och detta ger grunden för identifieringen av icke värdeskapande aktiviteter. 

Vi har utfört studien på Lammhults Möbel AB i Lammhult, där produktionsflöde för produkten 

Spira-21 har undersökts. Detta för att finna eventuella icke värdeskapande aktiviteter som 

påverkar flödet negativt och förbrukar tid och pengar på ett icke värdeskapande sätt.  

Genom att studera metodologier och teorier kunde ett bra tillvägagångssätt väljas till vår studie. 

Vi genomförde intervjuer och undersökningar på plats på Lammhults Möbel AB där 

produktionens information- och materialflöde undersöktes. Därefter kunde en nulägeskarta av 

produktionsflödet konstrueras och genom kartläggningen kunde vi identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter. Genom att studera vår värdeflödeskarta och jämföra denna med den 

teoretiska bakgrunden kunde förbättringsförslag för reducering av icke värdeskapande aktiviteter 

göras. Dessa förslag kan besvara vår huvudfråga;  

Hur kan icke värdeskapande aktiviteter i material- och informationsflöden reduceras för att minska ledtiden i ett 

företags produktionsprocess? 

De förbättringsförslag som är framtagna innehåller bland annat punkter som, minska antalet 

möjliga lagerplatser i fabriken. Implementera Lean-verktygen, 5S, Kaizen och Kanban samt 

effektivisera produktionsstyrningen och ställ krav på leveranstid hos företagets leverantörer.  

Genom att implementera förbättringsförslagen kan onödiga lager, transporter och rörelser 

minskas. Det blir ordning i fabriken, effektivare styrning och produktionen blir mer systematisk. 

Detta anser vi resulterar i att ledtiden kommer att minskas och vårt syfte är uppnått.  
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Summary 

The purpose of this study is to increase the understanding of activities, flows and waste in a 

company's production process. By performing a value stream analysis, non-value adding 

activities are identified in a production process and then the suggested improvements that can 

reduce lead times will be stated. The value-stream mapping identifies the flow of information 

and the flow of material in a production process and this provides the basis for the identification 

of non-value adding activities. 

We conducted the study at Lammhults Möbel AB in Lammhult Sweden, where the production 

flow of Spira-21 has been investigated. This to identify any non-value adding activities that affect 

the flow negative and consumes time and money in a non-value adding way. 

A reasonable approach for the project was taken by studying the methodologies and theories. 

We conducted interviews and site surveys at Lammhults Möbel AB where the flow of 

information and material in the production process were investigated. Then a current state map 

of the production flow is constructed and we were able to identify non-value adding activities. 

By studying our value-stream map and compare this with the theoretical background suggestions 

of improvement for reducing non-value adding activities will be done. These suggestions can 

answer our main question; 

How can non-value adding activities in the flow of material and information be reduced in order to reduce the 

lead-time of a company's production process 

The proposed improvements that are developed includes, reduce storage. Implementing Lean 

tools, such as 5S, Kaizen and Kanban, and streamline production management and set demand 

for delivery of the company's suppliers to get a JIT system. 

Through implementation of proposals, unnecessary inventory, transportation and movements 

will decrees. There will be more effective management and production becomes more 

systematic. To consider this result, we believe the lead-time will be reduced and our purpose is 

achieved. 
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Förord 

Denna studie utgör den sista och avslutande delen av vår maskiningenjörsutbildning med 

inriktning produktion och management vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet omfattar 

22,5 högskolepoäng och har utförts under perioden januari till juni 2013 på Lammhults Möbel 

AB i Lammhult. Värdeflödesanalysen utfördes i avsikt att sänka ledtiden genom att finna icke 

värdeskapande aktiviteter i material- och informationsflödet i produktionen för produkten Spira. 

Examensarbetet har gett oss stor kunskap och förståelse för komplexiteten av det verkliga 

arbetet som skiljer sig från teorin. Vi har kännt stort engagemang över att ha fått tillfälle att 

skriva och undersöka något som vi brinner för och som är inspirerande och nyttigt till framtida 

arbetsliv. Vi hoppas och tror att Lammhults möbel AB har användning för vårt resultat och det 

är många som vi vill tacka och som har på ett eller annat sätt hjälpt oss med denna studie.  

Först och främst vill vi tacka alla respondenter på Lammhults Möbel AB som ställt upp och tagit 

sig tid att delta i denna studie. Tack för den tid som tagits för att besvara våra frågor och 

undersökningar. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare på företaget Per Ljungblad, som har 

hjälpt oss med relevant data, feedback och ett stort engagemang för vårt arbete.   

Vi vill tacka Tobias Schauerte för att alltid ha en dörr öppen för återkoppling och handledning 

vid skrivandeprocessen, relevanta och inspirerande föreläsningar, samt bra och betydelsefull 

återkoppling vid opponeringsseminarium.  

Vi vill även tacka våra opponenter Martin Jidegren och David Sannéus för relevant och bra 

återkoppling vid opponeringsseminarium.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Göran Lundgren som under hela 

processen funnits som ett stöd och väglett oss vid de tekniska aspekterna och genom intressanta 

diskussioner gett oss energi och motivation till arbetet.  

 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson och Jannice Söderberg  

M-huset, Linneuniversitet Växjö  
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1. Introduktion 

Detta kapitel kommer att presentera bakgrunden till projektet, detta för att få en förståelse för 

studiens problem vilket har lett fram till vårt syfte och frågeställning. Syftet med studien har medfört 

att vissa avgränsningar har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Hur kan man skapa en organisation som fortlöpande förnyar sig, både vad gäller vad 

organisationen erbjuder dess kunder och hur organisationen arbetar för att producera 

den specifika produkten till kunden (Forslund, 2009)? Ständiga förbättringar inom 

produktion har mer eller mindre systematiskt och spontant alltid förekommit. Syftet 

med förbättringar i produktionen var länge att öka arbetsproduktiviteten, detta har 

inneburit att arbetarna i produktionen blivit allt mer belastade (Nilsson, 1999). 

Förbättringar i produktion tog ett stort steg när amerikanska företag före och under 

andra världskriget utvecklade program för träning av industrianställda. De anställda 

lärde sig metoder och modeller för hur förbättringar av verksamheten skulle gå till 

(Forslund, 2009).  

Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future (Deming, 1986).  

Edward Deming försökte förstå orsakerna till kvalitetsbrister och varför det uppstod 

kassationer, han tog fram en fjorton punkts modell som skulle få företag att öka 

produktiviteten och öka kvalitén. Deming tog senare dessa modeller för att hjälpa 

Japanska industriföretag att bli konkurrenskraftiga efter andra världskrigets slut. 

Modellen som Deming hade tagit fram översattes och vidareutvecklades av japanska 

företag, bland annat Toyota (Forslund, 2009). 1970 talet var då allt började för de 

framgångsrika japanska företagen, man talade om The Toyota Way och The Toyota 

Production System modell där en viktig punkt för att kunna öka produktiviteten och 

minska kostnaderna var att ta bort alla onödiga funktioner som kallas slöserier i 

produktionen (Monden, 2012). Begrepp som Kaizen och Just-in-time infördes när det 

nya produktionssynsättet Lean production lanserades. Kaizen - Förbättringar i små steg. Just-

in-time resurs snål produktion och att material levereras i just-i-tid (Imai, 1986, 1997). 

Toyota fick stor framgång med detta koncept och många böcker har under 1990-talet 

gjort succé, bland annat böckerna The Machine That Change the World och Lean Thinking. 
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Företag världen över har använt sig av dessa för att implementera framgångskonceptet 

Lean production och därefter kunnat eliminera slöseri, ha en effektivare produktion 

och minska kostnaderna (Rother, Shook 2004).  

Toyota var ett pionjärföretag bland den nya generationen av tillverkningsföretag som 

vidareutvecklat industrisystem och fått ett visst tänk i koncept, principer, system och 

metoder som kommer att kallas för ett internationellt ord Lean production. Konceptet 

fick märkligt nog inte samma genomslagskraft i Sverige som i många andra 

industriländer under 90-talet. Idag har Sverige mer eller mindre blivit tvungna att 

effektivisera sin produktion för att kunna konkurrera med världens produktion. Många 

av de svenska industrierna har satt sina egna namn på sina produktionssystem, där det 

är mycket vanligt att Lean production konceptet finns med i olika verksamhetsområden 

så som Lean production Development, Lean Manufacturing, Lean Supply, Lean distribution 

(Helling, 2004). 

När Jim Womack och Daniel Jones lanserade boken Lean thinking som tar upp en steg-

för-steg-process för implementering av Lean production, såldes den i över tiotusen 

exemplar och översattes till sex språk. Den återkoppling författarna fick var att företag 

hade lyckats bra med de första stegen i processen, men dessvärre så fanns det många 

fall där det mest kritiska steget i författarnas mening hade hoppats över, nämligen att 

kartlägga det totala värdeflödet för alla produktfamiljer.  

Enligt Womack och Jones (2004) är det bästa sättet att upptäcka de dolda slöserierna, 

att rita kartor över värdeflödet för att se vart kundvärden skapas och att sedan skilja 

värdeskapande från slöseri. Det vill säga att inte förbruka resurser på något som 

kunden inte vill betala för.  

Att utföra en värdeflödeskarta ger företag en möjlighet att se och identifiera varje 

förädlingsprocess och de olika processerna för material- och informationsflödet 

(Helling, 2004). Man får då en förståelse för att tänka i flöden istället för i avgränsade 

tillverkningsprocesser. Det vill säga att tänka i huvudsak Lean production för att utveckla 

kompletta system istället för enskilda processförbättringar. Genom att lättare se och 

överskåda vart slöserier och icke värdeskapande processer finns kan företag förbättra 

processen och gör då att information och responstiden för processen förbättras och 

kortare ledtider uppnås (Shook, Jones, 2004). 
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1.2 Problemformulering 

Många företag har haft svårt för att genomföra förbättringsarbeten som ger ett 

förbättrat resultat för hela processen. Shook och Rother (2004) tror att en anledning 

till detta kan vara att företag inte vet vad som ska förbättras och har inte ett tydligt mål 

med sin kartläggning, i slutändan förbättrar man enbart vissa delprocesser. I en 

tillverkande produktion finns olika flöden att identifiera, bland annat flödet av 

information, materialets flöde och flöden i mänskliga och maskinella processer 

(Womack, Jones, 2004). I en värdeflödesanalys identifierar man informations- och 

materialflödet som är en förutsättning för att kunna förbättra hela processen. Man 

sammanbinder många koncept och tekniker för Lean production, vilket gör att man får 

helhet i processen, istället för att själv plocka ihop olika verktyg då det är lätt att 

glömma bort helheten i processen. Att kartlägga värdeflödet gör att delar som ledtider, 

transportlängder och storlek på mellanlager kontrolleras grundligt under 

genomförandet. Värdeflödet lägger grunden till planerade förbättringar, man ser både 

information- och materialflödet från dörr till dörr, från inkommande till utgående 

gods, i en fabrik och orsaker till slöserier. Vilket då gör det lättare att effektivisera 

flödet (Shook, Jones, 2004). 

1.2.1 Frågeställning 

För att uppnå studiens syfte kommer en värdeflödesanalys göras och följande 

frågeställningar besvaras: 

Frågeställning 1 - F1  

Hur kan produktions- och lagerstyrning påverka den totala ledtiden?  

Frågeställning 2 - F2  

Hur kan icke värdeskapande aktiviteter identifieras genom material- och 

informationsflödeanalys?  

Frågeställning 3 - F3 

Hur kan icke värdeskapande aktiviteter i material- och informationsflöden reduceras 

för att minska ledtiden i ett företags produktionsprocess? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelse för aktiviteter, flöden och slöseri i ett 

företags produktionssprocess. Genom att utföra en värdeflödesanalys kan icke 

värdeskapande aktiviteter identifieras i en produktionsprocess och därefter kan 

förbättringsförslag som kan sänka ledtider anges.   

1.4 Avgränsningar 

Projektet omfattar värdeflödesanalys för en produkt i en produktfamilj.   

I denna studie har vi studerat de icke värdeskapande aktiviteterna, enligt vårt uppdrag 

från företaget är det inte relevant att studera operatörerna och deras arbete.  

För att kunna slutföra vissa beräkningar av lagerplatser var vi tvugna att anta ett värde 

för andelen Spira-21 av det totala antalet sålda Spira, vi har antagit att Spira-21 är 50%. 

Enligt studiens avgränsningar ska vi bara följa stolen Spira-21 men för att uppnå 

reliabla och användbara resultat beslöt vi oss för att räkna med andra produkter när vi 

beräknade lagersituationen. I dessa beräkningar antog vi att Spira med egenskaperna 

träsits och rygg är 20%  av den totala försäljningen av Spira.  

Vi saknar uppgift för inköpskvantitet av artikeln plasthandtag och kan därför inte 

beräkna tid i lager för artikel.  

Vi har ej studerat eller analyserat flödet, materialhanteringen eller lagertiderna som 

existerar på grund av den outsoursade produktionen i Nybro. Eftersom företaget anser 

att kostnaderna för detta arbete och lagerhållning av råmaterial är det mest lönsamma. 

Sista steget av en traditionell värdeflödesanalys, handlingsplan, kommer inte att 

genomföras i denna studie då detta inte berör vårt syfte.  
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2. Metodologi 

I detta kapitel presenteras olika tillvägagångssätt att presenteras. Detta för att det finns olika 

tillvägagångssätt beroende på syfte och studiens omfattning, av den orsaken kommer valda metoder för 

denna studie att motiveras. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella i diskussionen om 

vetenskap och forskning. Detta för att ha en överblick över de olika vetenskapliga förhållningssätten 

och framgångsrik forskning kan bedrivas.  

2.1.1 Det positivistiska synsättet 

Positivismen har utvecklats från den empiriska och naturvetenskapliga traditionen. 

Auguste Comte, den franske sociologen som namngav positivismen, menade att den 

insamlade kunskapen skulle vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt 

förnuft. För att den anskaffade kunskapen ska vara positivistisk skall kunskapen vara 

nyttig och kunna förbättra samhället, detta sker genom att kunskapen grundas på 

iakttagelser som är logiskt prövbara (Patel, Davidsson, 2011). Forskaren härleder 

hypoteser från de befintliga teorierna för att sedan testa det empiriskt. 

Positivistiska vetenskapsfilosofer försökte under början av 1900-talet dra en gränslinje 

mellan vetenskap och icke-vetenskap så som metafysiska spekulationer, religion, etik 

och politik. Detta med hjälp av en verifierbarhetsprincip, vilken innebar att teorier ska 

kunna översättas till verifierbara observationer. Detta kan kännas igen genom att man 

idag formulerar en hypotes som testas genom empirisk prövning (Patel, Davidsson, 

2011). 

Enligt positivismen ska en forskares personliga, politiska, religiösa eller känslomässiga 

läggning aldrig påverka resultatet. En annan forskare ska kunna uppnå samma resultat 

av forskningsarbetet vid användande av samma metod. Härifrån kommer idealet att en 

forskare ska vara objektiv i sitt arbete (Patel, Davidsson, 2011). 
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2.1.2 Det hermeneutiska synsättet 

Hermeneutiken handlar i motsats till positivismen, vilken behandlar verklig fakta, om 

att tolka, studera och försöka förstå grundprinciperna av olika saker. Denna metod har 

historiskt sett använts till att tolka bibeltexter samt tolka och förstå den mänskliga 

existensen genom språket. Idag tillämpas hermeneutiken framförallt av human-, 

kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner (Patel, Davidsson, 2011). 

I hermeneutisk forskning lägger man stor vikt på att studera helheten, till skillnad från 

naturvetenskaplig forskning och positivismen där man anser att man kan uppnå 

kunskap om helheten genom att studera enskilda delar. Inom hermeneutisk forskning 

anses det att helheten är större än de ingående delarna och reduktion används inte 

(Patel, Tebelius, 1987). Den hermeneutiska forskarrollen beskrivs som öppen, 

subjektiv och engagerad. Den används vid kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. 

Forskarens egen förståelse utnyttjas och den kunskap, tankar och intryck som 

forskaren har ses inte som ett hinder utan som användbart för att förstå sin forskning 

(Patel, Davidsson, 2011). 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

I denna studie kan man se att vi använt det positivistiska synsättet när vi utfört 

nulägesanalysen. Vi har intervjuat personer som är en del av tillverkningsprocessen för 

att kunna få en sanningsenlig kartläggning. Tidtagning i samband med nulägesanalysen 

har vi själva utfört för att få verklig fakta om hur processen fungerar.  Vi har alltså 

studerat enskilda delar för att uppnå kunskap om helheten.  

Vi har använt det hermeneuitiska synsättet vid intervjuer av medarbetarna då vi sökt 

lösningar på problem vi upptäckt vid vår kartläggning. Vid dessa tillfällen har vi tolkat 

medarbetarnas svar och försökt få förståelse för samband mellan avdelningar och se 

till helheten.  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

I detta avsnitt presenteras olika möjligheter till hur man kan angripa ett vetenskapligt problem, detta 

för att kunna få en bra teoretisk grund så att man kan angripa ett vetenskapligt problem på rätt sätt. 

2.2.1 Induktion 

Forskare som har ett induktivt arbetssätt sägs följa upptäckandets väg. Forskaren 

studerar och samlar data utan att först studerat befintlig teori. Det är möjligt att 

formulera en teori genom att studera objektet och den insamlade data utan att använda 

sig av en allmänt accepterad teori. Utfallet av ett induktivt arbetssätt är att räckvidd 

och generalitet är svårt att definiera, då det empiriska underlaget kan vara präglat av en 

speciell situation, tid eller grupp av människor. Även forskaren påverkas av sin 

bakgrund och kunskap, vilket präglar den induktiva forskningsmetoden. I motsats till 

det deduktiva arbetssättet kan forskaren upptäcka nya intressanta aspekter (Patel, 

Davidsson, 2011). 

2.2.2 Deduktion 

Deduktiv kan förklaras som det bevisande angreppssättet (Patel, Tebelius, 1987). Det 

deduktiva arbetssättet karaktäriseras av att utifrån logiska slutledningsmetoder dra 

slutsatser om enskilda företeelser. Till att börja med studerar forskaren teorin för att 

skapa en uppfattning om bakgrunden till teorin samt vad för information som behövs 

samlas in. Den insamlade informationen jämförs med den studerande teorin och 

forskaren kan sedan dra slutsatser (Patel, Davidsson, 2011) (Anderson, 1990). 

Det deduktiva arbetssättet ses som positivt i den bemärkelsen att det är objektivt då 

dess utgångspunkt finns i redan befintliga teorier. Forskarens personliga synsätt 

påverkar inte studien i samma utsträckning. Det negativa man kan se med det 

deduktiva arbetssättet är att det finns en risk att forskaren blir för inriktad mot den 

befintliga teorin att nya och intressanta rön aldrig upptäcks (Patel, Davidsson, 2011). 
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion, det tredje angreppssättet, kombinerar det deduktiva och induktiva 

arbetssättet. Syftet vid användande av abduktion är att skapa en logisk struktur mellan 

det som ska förklaras och förklaringen (Anderson, 1990). Detta gör forskaren genom 

att studera empirisk data på ett induktivt sätt, vilket leder fram till hypoteser från en 

specifik situation. Hypoteserna testas sedan mot förekommande teori på ett deduktivt 

sätt. För att kunna utveckla och generalisera hypotesen testas den på ytterligare 

situationer (Patel, Davidsson, 2011). 

En positiv aspekt som kan ses för den abduktiva forskaren är att inte behöva låsa sig 

fast vid deduktion eller induktion, utan kan utnyttja bådas fördelar och vinklar ej 

forskningen på ett speciellt sätt. Risken med att arbeta abdutivt är att alla forskare är 

präglade av tidigare forskning och erfarenheter vilket kan leda till att forskaren partiskt 

väljer forskningsobjekt utifrån dessa erfarenheter (Patel, Davidsson, 2011). 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

I denna studie tenderar det åt att vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt. Innan 

vi påbörjade vår kartläggning av fabriken studerade vi teorier inom vårt ämnesområde. 

Detta för att skapa förståelse för vidden av ämnet samt vilka teorier vår studie skulle 

behandla och vilken data som nödvändigtvis skulle samlas in.  

Det deduktiva angreppssättet används även senare i studiens process då vi jämförde 

den insamlade empirin med information från litteraturstudien. Utifrån detta kunde vi 

dra slutsatser om hur väl den nuvarande situationen uppfyllde teorierna.  

2.3 Forskningsmetod 

I detta avsnitt presenteras de forskningsmetoder som är relevanta för denna stuide, detta för att få en 

förståelse för hur data insamlas och behandlas enligt olika synsätt. 
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2.3.1 Intervjumetodik 

Intervju är en metodik som primärt syftar till utfrågning av en person genom ett 

samtal och är vanligt som datainsamling. Intervjun kan ske på olika sätt där de två 

vanligaste intervjusätten är via besök eller telefon (Ne, 2013). Vid intervju kan 

utfrågningen ske strukturerat eller ostrukturerat. Vid strukturerad intervju ska 

forskaren planera frågorna i förväg, forskaren bör också använda sig av en så kallad 

intervjuplan, där det är förbestämt i vilken ordning frågorna ska ställas, detta kan 

påverka kvaliteten på svaren.                                                                                                               

Det krävs att forskaren har god kunskap om det studerande ämnet för att ställa 

relevanta frågor (Lantz, 2007). Innan intervjun sker, bör forskaren framföra hur 

intervjun kommer att dokumenteras, tidsåtgång och publicering av materialet (Lantz, 

2007). 

2.3.2 Kvantitativ bearbetning 

Kvantitativa metoder är ett samlingsbegrepp för att analysera och beräkna siffror och 

uppgifter, insamlingen av data sker via tillexempel enkät- och intervjuundersökningar 

som är de vanligaste sätten. Undersökningen består av ett frågeformulär där frågorna 

utgår från de variabler som ska besvaras (Eliasson, 2010; Ne, 2013). 

Grundtanken är att finna en koppling, fördelning och variation i det som studeras. För 

att få ett sanningsenligt resultat så krävs det att undersökningen sker på många 

personer och olika grupper. Därför lämpar sig kvantitativa metoder bäst för mätning 

på bredden (Eliasson, 2010; Ne, 2013). 

2.3.3 Kvalitativ bearbetning 

Vid den kvalitativa metoden används många gånger intervjuer och observationer till 

grund och utgår ifrån ett inifrånperspektiv, där forskarens egna tolkningar och 

erfarenheter är mycket viktiga vid tolkning av samtal och observation. Intervjun 

dokumenteras skriftligt och från denna text kan utvärdering och analysering göras. 

Kvalitativ undersökning går även att göra på redan befintliga texter, böcker, 

dagböcker, ljud- och filmklipp och artiklar. Den kvalitativa undersökningen är mer 
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djupgående vid undersökning än den kvantitativa metoden (Patel, Davidsson, 2011; 

Holme, Solvang, 1997). Kvalitativa metoder strävar efter en helhetsbeskrivning av 

fallet och lämpar sig bättre på mindre populationer (Eliasson, 2010; Ne, 2013). 

2.3.3 Vår forskningsmetod 

I denna studie har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. 

Kvantitativ metod är använd eftersom den lämpar sig till analys och beräkningar av 

insamlad data. Som i vårt fall användes när vi analyserade och beräknade ledtider, 

ställtider, cykeltider och lagertid. Den kvalitativa forskningsmetoden har använts 

eftersom den lämpar sig till mindre population. Under vår studie har vi använt oss av 

den kvalitativa metoden vid utförandet av de personliga intervjuer med operatörer, 

Supply chain managern samt Production managern. Dessa personer har vi valt att 

intervjuat på grund av deras kunskaper inom hens arbetsområde, detta för att få en 

ökad förståelse om varje del i produktionsflödet och få en uppfattning om hela 

produktionsflödet. 

Intervjuerna som gjorts i denna studie har varit både ostrukturerade och strukturerade. 

Vid intervju med operatörerna har intervjun varit ostrukturerad och vid intervju med 

Supply chain managern samt Production managern har det varit av medelstruktur. 

Genom intervju med operatörerna har information om arbetet i produktionen och hur 

flödet fungerar i den specifika station operatören jobbar framkommit.  

Information om hela produktionsflödet har framkommit genom intervju med Supply 

chain managern och Production managern där frågor har förberetts innan mötet samt 

vid vilket datum intervjun ska äga rum eller besvarats via mail.  

2.4 Undersökningsmetod 

I detta avsnitt presenteras de undersökningsmetoder som är relevanta för denna studie, detta för att 

kunna besvara studiens frågeställning och välja hur man ska angripa sitt problem. 



11 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

2.4.1 Fallstudier 

Med fallstudie avses att en undersökning utförs på en mindre avgränsad grupp. 

Undersökningen kan utföras på ett eller flera fall, dessa fall kan vara en person, en 

grupp, en situation samt på en organisation. Vid studie av två fall är det av högsta 

betydelse att informationen är likvärdig. Informationen kan samlas in på olika sätt, 

intervju, observation och enkät och dessa kan kombineras. Vid fallstudie strävar man 

efter att ge en bred bild av fallet därför är det vanligt att man samlar information av 

olika karaktär (Patel, Davidsson, 2011). 

2.4.2 Survey 

Survey-undersökningen sker på större avgränsade grupper, undersökningen kan ske via 

ett frågeformulär eller en intervju. Vid en survey-undersökning kan fakta samlas in 

enligt två principer, brett och generellt eller djupgående och begränsat. Vid 

undersökning av faktorerna, vad, var, när och hur kan survey-undersökning vara 

användbart (Patel, Davidsson, 2011). 

Vid survey-undersökningar kan man göra ett stickprov, vilket anses vara en miniatyr av 

en population. Man kan också undersöka en hel population. Vid stickprov är det 

möjligt att generalisera från stickprovet till populationen. (Patel, Davidsson, 2011). 

2.4.3 Experiment 

Vid ett experiment vill man undersöka några få variabler samt försöka kontrollera det 

som kan påverka dessa. Det finns en oberoende variabel och en beroende variabel vid 

experiment. Den oberoende variabeln är den som manipuleras och den beroende 

variabeln är beroende av manipulation. Vid experiment är det viktigt att det är samma 

förhållanden och att det inte förkommer andra faktorer som kan förvränga resultatet 

(Patel, Davidsson, 2011). 
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2.4.4 Vår undersökningsmetod 

Vi har utfört en fallstudie då vår undersökning utförts på ett specifikt företag samt 

inom ett avgränsat område. För att åstadkomma bredd i vår studie har vi samlat 

information genom intervjuer och observationer.  

2.5 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt presenteras de datainsamlingsmetoder som är relevanta för denna studie, detta för att 

kunna behandla olika sorters källor vid insamling av data. 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata samt sekundärdata är två olika sätt att samla in data. Primärdata är sådana 

fakta att den inte finns tillgänglig sedan tidigare, det vill säga att datamaterialet som 

krävs kommer att samlas in för första gången, en så kallad primärdataundersökning 

(Dahström, 2005). 

Det andra sättet är att göra en sekundärdataundersökning, då använder man sig av 

redan insamlad data från register och statistik. Det kan vara nödvändigt att bearbeta 

den insamlade informationen för att erhålla passande data till det specifika fallet 

(Dahmström, 2005). 

2.5.2 Vår datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Den sekundära 

typen användes när vi utförde vår litteraturstudie, alltså vid insamlandet av teorier. 

Den användes även vid framtagning av försäljningssiffror och ledtider för produkter i 

arbete i lager. Den fakta vi använt oss av är information som scannats in av 

operatörerna, det betyder att informationen från affärssystemet också är av karaktären 

sekundärdata. Vid intervjuer och observationer samlades information in som inte 

fanns sedan tidigare, detta är primärdata. 
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2.6 Sanningskriterier 

I detta avsnitt presenteras de sanningskriterier som är relevanta för denna studie, detta för att uppfylla 

att forskningen ska anses vara sanningsenlig samt hur vårt arbete har fortgått för att denna studie 

ska betraktas som sanningsenlig.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur väl ett test mäter det som mäts, det är alltså ett mått på hur 

pålitligt ett uppmätt värde är i till exempel ett experiment (Ne, 2013). Om en 

undersökning är reliabel skall denna kunna utföras av någon annan och få samma 

resultat. Oavsett undersökningsmetod bestäms reliabiliteten av hur mätningarna utförs 

samt hur noggrant de bearbetas (Eliasson, 2010). Reliabilitet kan beskriva både 

överrensstämmelse mellan olika forskares mätningar av samma område och samma 

forskares olika mätningar av samma område (Andersen, 1990). 

2.6.2 Validitet 

Validitet beskriver i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som man avser att 

mäta (Ne, 2013). Urvalet av mätinstrument är av stor vikt för att erhålla en hög 

validitet. Därav är betydelsen av en noggrant genomförd frågeställning stor. En 

undersökning med tydlig frågeställning förenklar att skapa en hög validitet då 

forskaren vet vad som ska besvaras (Eliasson, 2010). En hög validitet resulterar inte i 

en hög reliabilitet och vise versa (Andersen, 1990). 

2.7.1 Generaliserbarhet 

Generalisering är att finna likheter från flera olika situationer. Från dessa situationer 

finna en slutsats som sedan kan appliceras på nya situationer (Ne,2013; Denscombe, 

2004). 

Forskare använder vanligtvis generalisering av två anledningar, den första anledningen 

är att de vill känna sig säkra på att deras resultat kan överföras på en bredare grupp 
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som undersöks. Den andra anledningen är forskarens önskan om att finna hypoteser 

genom generaliserad vetskap (Denscombe, 2004). 

Enligt Svensson och Starin finns det olika typer av generalisering både den yttre och 

den inre generaliseringen. Vid den inre generaliseringen kan man dra slutsatser inom 

den avsedda situationen och vid den yttre generaliseringen kan man dra slutsatser om 

andra grupper än dem som varit i fokus (Svensson & Starin 2010). 

2.6.3 Våra sanningskriterier 

För att uppnå hög reliabilitet har vi gjort ett urval av de teorier som varit lämpliga för 

denna studie och även studerat den litteratur vi valt för att försäkra oss om att andra 

använt sig av samma litteratur för att på så sätt säkerställa kvalitén för den valda 

litteraturen. 

Genom att välja den mest lämpliga forskningsmetoden kan man uppnå hög reliabilitet, 

i vårt fall har kvalitativmetod till största del använts för att kunna besvara vår 

frågeställning. Intervjuer har varit vårt tillvägagångssätt då vi ser att detta är den mest 

lämpliga insamlingsteknik. Vi har endast ställt frågor som varit grundläggande för 

operatörens arbetsuppgifter för att minska risken för misstolkningar. Att frågorna var 

riktade mot den specifika arbetsstation operatören arbetar i har också betydelse för att 

få en hög trovärdighet. Vi har även valt att utföra intervjuerna med minst två personer 

vid varje arbetsstation för att försäkra oss om att de uppgifter vi fått är korrekta.  

Intervjuerna har ofta behandlat arbetssättet vid stationen och för att försäkra oss om 

att intervjupersonerna verkligen utför det de uppgivit i intervjuerna har vi även 

observerat arbetssättet i varje station noggrant. Fanns det märkbara skillnader i de 

uppgifter vi fick från samma arbetsstation har vi utfört nya intervjuer för att försäkra 

oss om att informationen skulle vara tillförlitlig. 

De intervjuer som har utförts har skett spontant och under avslappnade 

omständigheter, frågorna har varit grundläggande och breda vilket har medfört att 

operatören har kunnat prata fritt. Genom att utföra intervjuerna på detta sätt ger det 

en hög tillförlitlighet då vi inte leder intervjupersonen till svar som är speglade av våra 

tankar. Vi har dokumenterat informationen i samband med intervjuerna och 
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sammanställt detta direkt, detta för att uppnå en nogrannhet som lätt försvinner om 

dokumentationen skjuts upp till senare tillfälle.  

När vi utfört observationer och tidtagning för insamlandet av information har dessa 

utförts vid flera tillfällen för att åstadkomma ett genomsnittligt värde. När flera 

mätningar utförs medför det att tillförlitligheten höjs. Informationen vi samlat in 

genom företagets affärssystem har valts ut efter de datum som tidtagning och 

observationer skedde för att tiderna ska vara för de ordrar som verkligen tillverkades. 

Genom det anser vi att vi höjer tillförlitligheten för studien. Den information som 

använts för att beräkna lagertid för råmaterial är även den insamlad från affärsystemet, 

för att skapa trovärdiga resultat har hela 2012 års lagerinformation används. All 

insamlad data har presenterats för Supply chain manager och Production manager för 

att försäkra oss om att den insamlade datan är rimlig.   

Genom de valda teorierna och metoderna ser vi att det är möjligt att besvara vår 

frågeställning och därmed är validiteten för studien hög. All den insamlade 

informationen har kontrollerats och vi anser att den är pålitlig därav finner vi att 

studiens reliabilitet är hög.  

Metodvaltet i denna studie är en värdeflödesanalys, som är ett verktyg för att finna icke 

värdeskapande aktiviteter i en produktionsprocess. Eftersom resultatet är 

företagsspecifikt är det svårt att utföra en generalisering. Vi ser dock att metodvalet 

kan generaliseras på andra företag. 

Eftersom en produkt studerats i denna studie och företaget har flera produktfamiljer, 

är det möjligt att utföra en inre generalisering av produktionsflödet. Det går alltså att 

applicera studiens slutsatser till andra produktfamiljer i företaget. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de olika teorier som kommer att användas i denna studie. Detta för att få 

en teoretisk bakgrund för den tidigare forskning och få en ökad förståelse för vad vår studie består 

utav. 

3.1 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen visar vilka teorier som är valda och hur dessa teorier är 

relevanta för denna studie, så att studiens syfte kan uppnås och frågeställning besvaras. 

                 

Figur 1. Vår teoretiska referensram 
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3.2  Logistik 

Logistik har haft och har fortfarande en stor betydande roll i militära behov. På 1800- 

talet tillsatte Napoleon för första gången i historian en logistikgeneral som skulle förse 

mat, ammunition och vapen till soldater (Persson & Virum, 1998). Logistikbegreppet 

figurerar inom industri, handel och all annan näringsverksamhet och då i sin 

traditionella definition som enligt Mattson (2004) beskrivs som ett samlingsnamn för 

alla aktiviteter som gör att material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt 

kvantiteter. Logistik kan definieras som planering, organisering och kontroll av 

materialflöden, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion (Mattson, 2004). 

I forskning och utbildning där syftet är till att göra saker rätt i alla avseenden, man talar 

om de sju R:en (Lumsden, 2006, sid 23). ”Rätt vara eller service i Rätt kvantitet, i Rätt skick, 

på Rätt plats, vid Rätt tidpunkt, hos Rätt kund, till Rätt kostnad.” (Shapiro, Heskett, 1985). 

Logistik beskrivs ofta som läran om effektiva materialflöden. Det är snarare ett synsätt 

än en samling tekniker, metoder och verktyg. Logistikens syfte är att förbättra 

processer och effektivitet i ett företag och på så sätt ett optimerat flöde. Företag består 

av olika delsystem som alla påverkar varandra. Material- och informationsutbyten kan 

vara en av relationerna mellan de olika delsystemen. Det blir allt viktigare att betrakta 

den helhet som dessa delsystem bildar, samt att involvera flödet från råmaterial till 

slutlig konsumtion i samma system. Detta för att kunna effektivisera hela 

försörjningskedjan så att samtliga delar blir optimerade. Mått på effektiviteten av ett 

materialflöde kan vara exempelvis ledtid, leveransprecision och takttid (Jonsson, 

Mattsson, 2005). 

3.2.1 Ledtid  

Ledtid är den tid som krävs för utförandet av en process. I tillverkningssammanhang 

ingår tider som förberedelse, köer, bearbetning, förflyttning, mottagning, inspektion 

samt eventuella förseningar (Arnold, Chapman, Clive, 2008). Tiden från att kunden 

beställer varan tills dess att varan erhålls är ledtiden. En kort ledtid förbättrar 

flexibiliteten för att anpassa sig till ett varierande kundbehov. För att kunna optimera 

en process och generera en så kort ledtid som möjligt är det viktigt att få ett jämt flöde 
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utan omotiverade omvägar, att eliminera överproduktion samt stora lager (Rother, 

Shook, 1998; Ågren, 1992). 

3.2.2 Leveransprecision 

Detta nyckeltal avser leverantörens förmåga att leverera produkten vid avtalad tid. 

Leveransprecision har fått större betydelse som effektivitetsmått eftersom 

kundorderstyrdproduktion ständigt ökar.  

Enligt Jonsson och Mattsson (2003) finns det två sätt att mäta leveransprecision:  

1. Antal verkliga leveranser i förhållande till antal utlovade leveranser.  

2. Antal försenade leveranser i förhållande till totalt antal leveranser. 

3.2.3 Takttid  

Takttid kan förklaras som att en produkt ska tillverkas i samma takt som en produkt 

säljs eller hur ofta en produkt eller artikel ska tillverkas för att möta kundens 

efterfrågan.  Takttiden beräknas enligt följande; den tillgängliga arbetstiden per skift 

(sekunder) divideras med efterfrågan per skift (antal). Denna tid används för att 

synkronisera takten i produktionen med försäljningstakten. Vid en optimerad taktad 

produktion minskar man över- eller underproduktion, alltså minimerar man slöserier 

(Arnold, Chapman, Clive, 2008). 

3.3 Logistikens flöden  

I tidigare kapitel har logistik enligt Jonsson och Mattsson (2005) beskrivts som läran 

om effektiva materialflöden. Det är inte bara materialflödet som studeras inom 

logistik, det innefattar även informations- och monetära flöden. Logistik beskriver de 

operativa flödena mellan kunder och leverantörer. De olika flödena är beroende av 

varandra, detta visualiseras nedan  
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Figur 2. Hur logistikens flöden rör sig från leverantörer, i företaget och till kund (efter Jonsson och Mattson , 2005, sid  48) 

3.3.1 Materialflöde 

Materialflödet är flödet av produkter från leverantör till slutkund och har traditionellt 

ansetts vara det mest betydande logistikflödet. Anledningen till detta kan ses som 

materialflödets ekonomiska värde, miljöpåverkan och stora resursåtgång. 

Materialflödet har genom tillverknings- och distributionsindustin stor betydelse för 

seviceförmåga och kundtillfredsställelse. Materialflödet innefattar allt från råvaror och 

komponenter som behövs för att tillverka produkten till kund. Den materialförflytting 

som sker inom fabriken räknas också till detta flöde. Flödet rör sig från leverantör till 

kund, det är endast vid returer som detta flöde rör sig i motsatt riktning (Mattsson, 

2012; Jonsson, Mattsson, 2005). 

3.3.2 Informationsflöde 

Informationsflödet rör sig i båda riktningarna, leverantör till kund samt kund till 

leverantör. För att möta kundens efterfrågan och skapa ett effektivt materialflöde 

krävs en viss mängd information. Denna information måste vara säkerställd i 

konsistenta och tillförlitliga informationsflöden. Informationsflöden innehåller 

uppgifter om det egna företagets produktionskapacitet, maskinbeläggning och hur 

mycket material som finns att åtgå. Man behöver även information angående kunders 

behov samt leverantörers förmåga att leverera det material som krävs. Denna 
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information gör att materialflödet är beroende av informationsflödet. För att på lång 

och kort sikt planera ut de resurser som behövs, används det bland annat försäljnings-, 

prognos- och kundorderinformation, detta styr den befintliga och framtida efterfrågan. 

Information angående efterfrågan kan beräknas internt genom försäljningsprognoser, 

men även genom externa källor som kunder och deras framtidsplaner för efterfrågan. 

Detta ger upphov till flera informationsflöden både inom och utom företagets gränser 

(Mattsson, 2012; Jonsson, Mattsson, 2005). 

3.3.3 Monetärt flöde 

Det monetära eller betalningsflödet går i motsatt riktning till materialflödet, alltså från 

kund till leverantör. Den vanligaste typen av dessa flöden är betalningar i form av 

fakturor (Mattsson, 2012; Jonsson, Mattsson, 2005). 

3.4 Lean Production  

Det huvudsakliga syftet för Lean production är att tillverka rätt produkt vid rätt tid, göra 

saker rätt och göra rätt saker. Målet är att öka produktiviteten och minska kostnaderna, 

detta kan uppnås genom att lager, genomloppstider, ledtider och eliminera slöserier 

(Arnold, Chapman, Clive, 2008). Fokus ligger på att identifiera de aktiviteter i 

produktionen som är värdeskapande och minimera de aktiviteter som ej tillför något 

värde för kunden. Ett enkelt sätt att se detta är att minimera det som kunden ej är villig 

att betala för (Björklund, 2012).  

Detta synsätt strävar efter ett ostört flöde som flyter på i den takt som kundernas 

behov uppstår. Alltså är en av de grundläggande principerna för detta synsätt att ha ett 

dragande flöde för att kunna producera efter kundernas behov för att minimera lager. 

Det finns verktyg som kan kopplas till Lean production filosofin, allt från att hålla 

ordning på varje arbetsbänk till layoutförändringar i en hel fabrik (Klefsjö, Bergman, 

2012).  

De verktyg som är intressanta för denna studie kommer presenteras nedan.  
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3.4.1 Eliminera slöseri 

För att maximera flödeseffektiviteten är det lika viktigt att förstå vilket värde som ska 

skapas, som att kunna identifiera och eliminera slöseri (Klefsjö, Bergman, 2012). Man 

talar om tre olika aktiviteter inom en process, icke värdeskapande, nödvändiga men 

icke värdeskapande och värdeskapande. För att kunna eliminera slöserier är det viktigt 

att identifiera dessa olika aktiviteter som finns i en karaktäristisk produktionslinje 

(Hines, Rich, 1997). Det finns 7 + 1 olika typer av slöseri:  

Överproduktion.  Detta syftar till att man producerar mer eller tidigare än det faktiska 

behovet, alltså att produktionstakten är högre än efterfrågetakten (Klefsjö, Bergman, 

2012). En grundläggande princip för Lean production är att ha ett fritt flöde genom 

fabriken, att ha överproduktion motarbetar detta ideal. Överproduktion tenderar leda 

till ökade led- och lagringstider, sänkt produktivitet och kvalité. Av dessa anledningar 

ses överproduktion som det allvarligaste av slöserierna (Hines, Rich, 1997).  

Väntan. Detta slöseri uppstår när personal eller komponenter väntar på att en 

arbetscykel ska avslutas, med andra ord när tiden ej används effektivt. I en fabrik sker 

detta när en produkt inte förflyttas eller bearbetas (Klefsjö, Bergman, 2012). Det finns 

möjligheter att utnyttja detta slöseri på så sätt att arbetaren kan använda tiden till 

underhåll för maskinen, att lära sig mer om processen eller genomföra ständiga 

förbättringar (Hines, Rich, 1997). 

Onödiga transporter. Transporter ökar inte värdet på produkter och är därför ett slöseri 

som ska minimeras. Transporttiden ökar ledtiden och är resurskrävande. Genom att 

omorganisera värdeflödet kan slöseri elimineras (Klefsjö, Bergman, 2012). Ytterligare 

ett problem som skapas när det krävs transport mellan arbetsstationer är att 

kommunikationen försvåras och det blir svårare att förmedla exempelvis 

kvalitetsbrister till föregående station.   

Inkorrekta processer. Detta slöseri uppstår när en process tillverkar produkter som inte 

uppfyller produktens krav (Klefsjö, Bergman, 2012). Det kan också vara att ha 

maskiner som har en högre kapacitet eller komplexitet än vad som krävs, detta kan 

medföra att arbetarna överproducerar och balansen i fabriken går förlorad (Hines, 

Rich, 1997).  
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Onödiga lager. Material och enheter som ligger i lager är inte värdeskapande och ökar 

ledtiden. Det döljer och motverkar snabba upptäckter av problem som defekter, 

obalans i produktionen och sena leveranser från leverantörer. Detta slöseri leder till 

ökad lagerhållningskostnad och därmed sämre konkurrenskraft på marknaden 

(Klefsjö, Bergman, 2012; Hines, Rich, 1997).  

Onödiga rörelser. Detta slöseri syftar till de rörelser eller förflyttningar en arbetare måste 

utföra under arbetspasset. Rörelser som sliter på kroppen kan med tiden leda till att 

arbetarna blir mindre effektiva.  

Defekter. Produktion, reparationer och omarbetning av defekta produkter ingår i detta 

slöseri. Kontroller räknas också till defekter (Klefsjö, Bergman, 2012).  

Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Det är vanligt att organisationer bara tar tillvara på 

en bråkdel av den potential som medarbetarna besitter, därav införde man detta 

åttonde slöseri. Genom att inte engagera och lyssna på medarbetare går man miste om 

potentiella förbättringar och lärdomar (Bergman, Klefsjö, 2012).  

3.4.2 5S 

Detta verktyg fokuserar på att standardisera, organisera och förenkla arbetsmiljön. 

Dess syfte är att förbättra ordning, kvalitet och säkerhet (Michalska, Szewieczek, 

2007). Det är en teknik för att skapa och upprätthålla kvalitén i en hel organisation, 

från produktionslinjerna till kontorsnivå. Detta verktyg innebär okomplicerade 

åtgärder som leder till ständiga förbättringar (Khamis et al., 2009).  

Seiri – Sortering. Man sorterar verktygen i grupper och tar bort de verktyg som inte 

hör hemma i arbetsstationen. Detta steg förenklar arbetsuppgifter, ger ett effektivt 

utnyttjande av utrymme och noggranna inköp av verktyg och andra förnödenheter.  

Seiton – Systematisera. Verktyg, utrustning och material ordnas systematiskt. Allt ska ha 

sin plats, hur ofta det används avgör platsen.  

Seiso – Städa. Detta steg omfattar rengöring av arbetsstationen. 

Seiketsu – Standardisera. Bibehåll ordningen med hjälp av att standardisera arbetet.  

Shitsuke – Utbilda personalen och skapa vana för att bevara ordning i anläggningen 

(Bergman, Klefsjö, 2012).  
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3.4.3 Kaizen  

Kaizen betyder förbättring. Det innebär en ständigt pågående förbättring av individens 

personliga-, hem- och arbetsliv. När detta uttryck används på arbetsplatsen innefattar 

det alla, såväl chefer som anställda. Kaizen är ett sätt att leda för att nå ständiga 

förbättringar och högre produktivitet (Imai, 1996). 

Syftet är inte att radikalt förändra hela produktionsprocessen. Målet med Kaizen är att 

minska slöserier inom företaget genom att eliminera verksamhet som kostar pengar 

och som inte tillför värde till produkten.  

Det är möjligt att dela Kaizen i tre principer. 

 

Det första är att Kaizen är processorienterat. Processen måste förbättras innan 

resultaten förbättras. Denna princip riktar sig mot ledningen eftersom de måste förstå 

processen i detalj, och sedan kombinera människor och maskiner för att göra 

förbättringar. För det andra, förbättra och underhålla standarder. Standarderna 

används som riktlinjer som möjligör för alla anställda att utföra sina jobb mer 

framgångsrikt. När standarden etablerats måste arbetet med Kaizen fortsätta för att 

kunna upprätthålla och förbättra situationen. Det tredje, personalvärde. Kaizen 

fokuserar på alla människor i organisationen. En av grundtankarna med Kaizen är att 

alla människor vill göra ett bra och ärligt jobb, alla måste vara övertygade om att det 

kommer att vara värt det i längden (Berger, 1997). Det är personalen som arbetar med 

processerna och det är de som ser till att processerna förbättras kontinuerligt, alltså är 

det av största vikt att personalen känner samhörighet och engagemang. Eftersom det 

är de förbättrade processerna som förbättrar produkten och i sin tur ger nöjdare 

kunder (Wittenberg, 1994). Kaizen är en filosofi som alltså annamar vikten av bra 

ledarskap. Det måste finnas en företagskultur där man erkänner att det finns problem 

och att alla kan erkänna dessa problem för att lösa dessa. Problem som berör mer än 

en avdelning eller funktion, ett tvärfunktionellt problem, löses på ett systematiskt sätt 

med samlande krafter. Att lösa konfliker enligt denna filosofi är det som ligger bakom 

det konkurrensmässiga försprång man sett inom ledarskap (Imai, 1996). 
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3.4.4 Just in Time 

Just-in-time, JIT systemet är en strategi som uppkom när Toyota Production system, TPS 

grundades. JIT har som syfte att producera och leverera varor vid rätt tidpunkt med 

rätt kvantitet när det finns behov (Ne, 2013; Hirano, 2009). Om JIT fungerar optimalt 

i en produktionsprocess ska lager elimineras, detta bidrar till mindre kapitalbindning. 

Men oftast elimineras inte alla lager utan reduceras. Att använda sig av ett JIT system 

kräver att underleverantörer infattas, att underleverantörerna levererar direkt in i 

produktionsprocessen i rätt tidpunkt med rätt kvantitet (Ne, 2013) (Monden, 2012). 

Ett användbart verktyg till JIT är Kanban systemet, där materialet dras fram vid behov 

och bildar då en dragande produktion (Ne, 2013).  

3.4.5 Kanban 

Taichi Ohno, mannen bakom Toyotas framgångar introducerade Kanban som ett 

verktyg för Just-In-Time produktionen (Hirano, 2009). Kanban är utvecklat för att 

skicka signaler i produktionen. Signalen skickas bakåt i produktionsledet och styr vad, 

när och antalet som ska produceras utifrån kundefterfrågan, vilket gör att det 

produceras vid behov och utgör då ett dragande system (Ne, 2013). Detta gör att nytt 

material endast tillverkas när det behövs, det vill säga att det inte produceras nytt 

material förrän det förra förbrukats (World class manufacturing, 2013).  

Hur man väljer att signalera väljer användaren, vanligast använder man sig av Kanban-

kort. Kanban-kort är ett informationskort där Kanban betyder skylt och tecken det 

innehåller information om artikelnummer, totala lagersaldo för specifik artikel vid lager 

eller monteringsstation och hur många det är i varje uppsättning på platsen. När en 

uppsättning är slut ska det beställas eller fyllas på med en ny uppsättning, det ska alltid 

finnas material på platsen vid behov (Ne, 2013; Hirano, 2009). Kanban har som syfte 

att alltid ha ett påfyllt lager som sker automatiskt utan prognoser och planering. Ett 

enkelt kanbansystem är two-bin-system där en operatör har två materiallådor men 

förbrukar endast en åt gången, när den första lådan är förbrukad lämnar operatören in 

kanban kortet som då fylls på under tiden som den andra lådan förbrukas, operatören 

har då alltid en låda fylld med material (World class manufacturing, 2013).  



25 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

Information om påfyllnad av material kan gå direkt till leverantör alternativt till 

användarens egna lager beroende på hur komplext situationen med råmaterial ser ut. 

För att använda ett kanbansystem som är stabilt och fungerande krävs det ofta en 

stabil och en utjämnad efterfrågan och att ställtiderna i produktionen är minimerade 

(World class manufacturing, 2013; Hirano, 2009). 

3.4.6 Värdeflöde 

För att kunna förädla en produkt finns det olika aktiviteter, dessa aktiviteter kallas 

värdeflöde och skapar ett värde för produkten. Aktiviteterna kan vara värdeskapande 

eller icke värdeskapande. Det vill säga att inte förbruka resurser på något som kunden 

inte är villig att betala för. Aktiviteterna startar redan i produktutvecklingsfasen, från 

idéstadiet till att produkten levereras till kund. För industriföretag med fokus på 

processer är produktionsflödet den viktigaste delen i ett värdeflöde. Produktionsflödet 

i ett värdeflödesperspektiv betraktar uppströms från kundbehov till framställning av 

råmaterial. För att kunna kartlägga de olika aktiviteterna görs en värdeflödesanalys där 

man arbetar med en helhetsbild, där man kan följa värdeflödet genom olika 

förädlingsprocesser inom olika företag innan den når slutkund. För ett företag som vill 

identifiera sitt eget värdeflöde, följer man produkten från dörr till dörr inom sitt 

företag (Rother, Shook, 2004). 

 

Figur 3. Det totala värdeflödet och en dörr till dörr process i ett företag VF förkortat i bilden= Värdeflöde (efter Rother, 

Shook, 2004, s. 1) 

Värdeflödesanalysen görs normalt i fyra steg, det första steget är att välja 

produktfamilj, efter det så görs en nulägesrapport för att få en förståelse för hur det 

nuvarande tillståndet i produktionen ser ut. Steg tre kommer innehålla en karta över 

det framtida tillståndet, alltså en kartläggning över önskat tillstånd. I det sista och 
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fjärde steget kommer en handlingsplan på förbättringsmöjligheter att utvecklas, denna 

information kan sedan ligga till grund för förbättringsarbete och 

utvecklingsmöjligheter till att minimera slöserier.  

 

Figur 4. De olika stegen i en värdeflödesanalys (efter Rother, Shook, 2004, sid 7) 

3.4.7 Dragande och tryckande system 

Dragande och tryckande tillverkning är en del av Just-in-Time filosofin. Skillnaden 

mellan dessa system är att vid det dragande systemet ”dras” produkterna fram i 

tillverkningen och vid det tryckande så ”trycks” de fram. Den dragande tillverkningen 

styrs oftast genom det aktuella behovet medan den tryckande tillverkningen 

producerar efter ett prognostiserat behov (Segerstedt, 2009; Hirano, 2009). 

Den dragande tillverkningen fungerar genom att, den framförliggande arbetsstationen 

skickar information bakåt i produktionsledet för att informera den föregående 

arbetsstationen om att det behövs nya artiklar. Den dragande tillverkningen är en del 

av Kanban-systemet, där signalen är ett bra sätt att förmedla informationen i 

produktionen. Signalen kan vara ett så kallat Kanbankort, kortet kan innehålla 

information om artikelnummer, vid vilken tid artikeln behövs och hur många antal 

som ska produceras (Hirano, 2009). 

Vid det tryckande systemet produceras produkterna genom att hela tiden producera 

utan vetskapen om att nästliggande arbetsstation har kapacitet att fortsätta 

produktionen. Det resulterar oftast i slöserier, stora lager och överproduktion är 

konsekvenser som medförs genom tryckande tillverkning (Hirano, 2009). 
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3.5 Kundorderstyrd produktion (KOP) 

All tillverkning sker efter önskade specifikationer från en kundorder, den tillverkade 

produkten blir menad för en viss kund. Det finns olika variationer inom 

kundorderstyrd produktion, i vilken grad man specificerar produkten efter kundens 

önskemål. (Ågren, 1992).  

I vissa fall utgår man från en basprodukt, där kunden väljer tillbehör, tillexempel färg, 

klädsel och fälgar på en bilmodell. Det finns också tillverkning helt efter kundens 

önskemål, ett exempel är att man beställer ett arkitektritat hus (Ågren, 1992). Vid 

kundorderstyrd produktion anpassar man produktionen och styrningen till 

marknadens efterfrågan, ju mer man arbetar med kundorderstyrd produktion desto 

bättre kan man tillfredsställa kunders specifika önskemål. Vid vilken grad man 

använder sig av kundorderstyrd produktion måste rättas efter marknaden som finns 

inom ett produktområde (Ågren, 1992). 

 

 



28 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer metod att presenteras, denna metod är genomgående i vår studie och vårt 

tillvägagångsätt för denna metod kommer att presenteras i kapitel 6. 

4.1 Värdeflöde 

Det enklaste sättet att kartlägga värdeflödet är att använda en papper-och-penna-

metod för att lätt kunna se vilken väg produkten följer längs värdeflödet. Att rita 

produktens nuvarande material- och informationsflöde är det enklaste sättet att se vart 

värde skapas och vart det finns orsaker till slöseri. Att kartlägga är endast en metod för 

att få en förståelse för det nuvarande flödet. Det viktiga är att skapa ett flöde som 

effektivt skapar mervärde, och detta flöde skapas genom en vision av önskvärt flöde, 

det vill säga, en karta över ett bättre framtida tillstånd. Det viktiga för företag är att 

fokusera på vad de vill förbättra så att man kartlägger rätt process i produktionsflödet 

(Rother, Shook, 2004). En annan viktig sak för kartläggning är de olika flöden till 

produkten. I ett produktionsflöde finns två väsentliga flöden, information- och 

materialflöde, dessa två ska gå hand i hand. Materialflödet som visar transport för allt 

material till produkten. Informationsflödet visar varje processteg som tillverkas och 

vad som sker därefter. Den fråga som kan ställas vid kartläggning av dessa två flöden 

är 

”Hur skapar vi ett informationsflöde som gör att en tillverkningsprocess bara tillverkar det som nästa 

steg i processen behöver och först när den behöver det?” (Rother, Shook, sid 3, 2004) 

4.1.1 Produktfamilj 

När ett företag ska kartlägga ett värdeflöde är det viktigt att man gör det för en specifik 

produktfamilj, inte alla produkter på samma gång. Företagets kunder bryr sig bara om 

den specifika produkt som de beställt, inte alla produkter som företaget producerar 

(Keyte, Locher, 2004).  
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4.1.2 Nuvarande tillstånd 

Efter att man valt produktfamiljen kommer en karta över nuvarande tillstånd att 

utföras. Det är en analys av den nuvarande situationen i produktionen för en enskild 

fabrik, dörr till dörr. Det nuvarande tillståndet i ett flöde består av olika 

produktionsstationer och lagerplatser för produktens alla materialdelar. Viktiga 

mätvärden för nuvarande tillstånd är; 

Cykeltid – Tiden för en produkt att bli färdigbehandlad i en arbetsstation 

Ledtid – Den tid som krävs för utförandet av en produkt genom hela 

produktionsflödet 

Ställtid – Är den tid som det tar för operatören mellan två arbetsmoment 

När kartläggningen är genomförd både för material- och informationsflödet finns ett 

grundmönster för flödets alla steg och processer. Det är möjligt att få en bra 

uppfattning av ledtid och lagerkvantitet när ledtiderna för processerna och 

lagerkvantiteten divideras med det dagliga kundbehovet (Keyte, Locher, 2004). Det är 

alltid bra att ha en kort total ledtid, för desto kortare är det mellan utbetalning av 

råvaror och inbetalning från kunden. Om processen har flera olika parallella flöden tar 

man det flöde som har längst tid. När all tid är sammanräknad kan den värdehöjande 

tiden räknas, genom att jämföra tiden för processtider med den totala ledtiden. När 

värdeflödet är uppritat och vart överflödig produktion är dokumenterad, är det möjligt 

att eliminera slöserier och skapa mervärde för kunden. Vid arbetet med det nuvarande 

tillståndet genomförs det samtidigt ett förbättringsförslag till det framtida tillståndet 

(Rother, Shook, 2004). 

4.1.3 Handlingsplan- Att förverkliga det framtida tillståndet  

Att utföra en handlingsplan kan vara ett dokument med följande delar; Karta över det 

framtida tillstånd, en eventuellt mer detaljerad processkarta eller fabrikslayout och en 

ettårig handlingsplan. I de flesta fall är det omöjligt att göra förbättringar på alla 

återgärder på en och samma gång, för att underlätta förbättringsprocessen delas den in 

mindre steg. Den viktigaste delen i förbättringsprocessen är att bygga ihop redan 

existerande processer till ett helt värdeflöde. 
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4.2 Spaghetti diagram  

Spaghetti diagram är ett verktyg för att visualisera materialflödet och personalens 

rörelser. Diagrammet är en enkel metod som ger en överblick över processernas 

rörelsemönster och det är möjligt att identifiera onödiga rörelser. Den främsta 

andledningen till att använda metoden är för att se eventuella slöserier som 

uppkommer genom transporter och rörelser (Larsson, 2012). 

Den finns två typer av spaghetti diagram, materialflödet och personalrörelser, båda 

typerna kan ritas i ett och samma diagram. För att rita ett spaghetti diagram krävs det 

en karta över anläggningen, sedan ritar man materialflödet och personalrörelserna. När 

diagrammet är färdigt kan det bli svårt att överskåda, vilket oftast innebär att det finns 

utrymme för förbättringar (Theodore T. Allen, 2010). 

 

Figur 5.  Exempel på ett spaghetti diagram(efter Larsson B., 2012) 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras det företag som är studerat i denna studie. Detta för att få en större 

kunskap om företaget, dess produktionsflöde och produktfamilj. Genom en god förståelse för den 

empiriska studien är det möjligt att analysera skillnader och likheter med den teoretiska bakgrunden. 

5.1 Företagsbeskrivning 

Lammhults är ett klassiskt möbelföretag från skogarna i Småland som har producerat 

och levererat designikoner världen över sen 1945. Efter många namn och ägarbyten i 

koncern antar koncernen 2008 namnet Lammhults Design Group, detta för att 

markera sina rötter och signalera för framtiden. Lammhults Design Group har som 

grund i sin verksamhet, konsumentinsikt, innovation, design management och starka 

varumärken, där utvecklingen sker i samarbete med flera av marknadens främsta 

formgivare. 2011 tog man beslut om att renodla företaget för endast design av möbler 

och inredning, allt annat såldes och man gick från fyra till två affärsområden. De två 

affärsområden är uppdelade i Office & Home Interiors och Public Interior. Där Public 

Interiors vänder sig till kunder med offentlig verksamhet som bibliotek, utbildning, 

vård och omsorg. Office & Home Interiors vänder sig till företagskunder och 

offentliga miljöer men även en liten del till privata hem (Lammhults Design Group, 

2012). 

Den verksamhet som vi har valt att studera i vår studie är Lammhults Möbel AB och 

tillhör affärsområdet Office & Home Interiors där konsekvent satsning på design och 

kvalitet i möbelbranschen för främst offentliga miljöer är i centrum. Produktion och 

kontor med hundra anställda finns i Lammhult. Produktionen producerar ett brett 

produktsortiment som består av stolar, bänkar, fåtöljer, soffor, bord och accessoarer 

som klädhängare och tidningshållare där produkterna har en lång livslängd, materiellt 

såväl som immateriellt (Bulow, 2012). All produktion sker via kundorder och 

produceras efter speciella önskemål där personalen har en hög kvalitetskänsla. 

Lammhults Möbel AB har utsmyckat miljöer som Changi airport i Singapore, Friends 

Arena och universitet världen över har blivit möblerade med Lammhults populära 

stolar Spira och Campus (Lammhults, 2013)  
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Lammhults Möbel ABs policy: ”Den bästa designen är tidlös, den bästa tillverkningen kommer 

inte att äventyra detta engagemang” (Lammhults, 2013) 

Lammhults Möbel ABs mål: ”Alltid Sträva efter förbättringar av organisationen, där målen 

inom områdena är Arbetsmiljön, Socialt ansvar, Miljö och Kvalitet” (Lammhults, 2013) 

5.2 Produktbeskrivning av Spira 

Stolen Spira är en av Lammhults möbel ABs mest sålda produkt och har designats av 

Johannes Foersom och Peter Hiort-Lorentzen. Spira finns på universitet och offentliga 

miljöer världen över, bland annat på Linnéuniversitetet i Växjö. Spira går att beställa i 

olika utformningar och basmodellen heter Spira. Som kund kan du välja tyg eller skinn 

på rygg och sits, tyget går att beställa från Lammhults Möbel ABs egna sortiment men 

möjligheten att använda eget inköpt tyg finns. Valmöjlighet att välja slipad sits och 

rygg med lackat trämaterial finns. Det finns även olika stativ och tillbehör som 

laptopskiva (Lammhults Design Group, 2012). 

I vår studie har vi valt att studera modellen Spira-21 som har utförandet: tygklädd rygg 

och sits med kromat stativ och armstöd. 

 

Figur 7. Bild av stolen Spira-21 
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5.3 Beskrivning av stationerna 

Informationen i detta kapitel är insamlad från intervjuerna med operatörerna på Lammhults Möbel 

AB, se bilaga 5. 

5.3.1 Tillskärning 

Det första steget i produktionskedjan är tillskärning, där skärs tyget till önskad form 

både till rygg och sits. Det finns både automatisk tillskärning samt manuell tillskärning, 

den manuella tillskärningen används endast vid ordrar på mindre än tre stolar. För att 

utföra den automatiska tillskärningen används kniv och förprogrammerade mönster. 

Det krävs att en operatör startar upp tillskärningen genom att ta fram rätt program och 

ladda maskinen med material. Operatören lastar sedan det tillskärda tyget på en vagn 

som ställs i lagret Tyg-tillskärt. 

5.3.2 Sömnad 

Sömnaden sker i två steg med samma operatör, först kantas tyget sedan sys delarna 

samman, på tillverkningsordern står det angivet vilken tråd som ska användas. Tyget 

läggs sedan på en vagn som går vidare till lagerplats Tyg-sytt . 

5.3.3 Tapetsering 

Vid avdelningen tapetsering häftas tyget fast på ryggen och sitsen.  Operatören gör 

detta manuellt med häftpistol, efter tapetsering läggs ryggarna och sitsarna på en vagn 

som sedan ställs vid lagerplats Tapetserade ryggar och sitsar.  

5.3.4 Montering 

Det finns fem stationer vid monteringen men endast fyra används. Sammansättningen 

av Spira sker med komponenterna, plastfötter, plasthandtag, plastdetaljer till ryggen, 

stativ, rygg, sits samt skruv. Alla ryggar måste limmas och det kräver en härdningstid 

på en timme.  
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5.3.5 Härdning 

Härdningen sker på ett transportband, bandet börjar vid montering och går till 

emballering. Bandet har en fixerad hastighet, där den längsta tiden är två timmar från 

den första monteringsstationen och den kortaste tiden är en timme från den sista 

stationen som är närmst emballeringsstationen.  

5.3.6 Emballering 

Den sista stationen är emballering, där emballeras produkterna med wellpapp och 

emballaget bandas. Personalen vid emballering sköter också transporten till utlastning 

och sedan ställs emballagen i ordning för leverans som oftast sker samma dag eller 

dagen efter.  
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Figur 6. Materialflödet för Spira-21 på Lammhults Möbel AB  
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6. Genomförande av värdeflödesanalysen 

I detta kapitel presenteras hur denna studie har genomförts. Detta är en del av den empiriska 

insamlingen men vi har valt att kalla detta för genomförande eftersom det är viktigt att vår 

tillvägagångssätt tydliggörs.  

6.1 Tillvägagångssätt  

Vi började med att följa värdeflödesprocessen (figur 6). Där val av produktfamilj var 

första steget. Sedan kartlades värdeflödet av Lammhults Möbel ABs nuvarande 

material- och informationsflöde, där cykeltid och ställtid beräknades vid varje 

arbetsstation som Spira-21 passerar. Lagertider på ingående material och ledtider för 

produkter i arbete i lager för Spira-21 har beräknats. Efter nulägesrapporten gjordes en 

analys av framtidatillstånd, där förslag på förbättringar för ett mer kontinuerligt flöde 

och minskning av icke värdeskapande aktiviteter i produktionen presenterades. 

Förslagen kommer att bli en del av vårt resultat i denna studie och i det sista steget har 

en diskussion genomförts på hur förslagen kan implementeras med hjälp av de teorier 

som studien behandlar.  

6.2 Val av Produktfamilj 

Flödet som följs kommer att vara för en produktfamilj där vi har valt att följa stolen 

Spira-21.  

Produkten finns i många utföranden som väljs av kunden. Det kan vara färg och 

material av sits och rygg eller material och ytbehandling av stativ. Vi har valt att följa 

Spira-21 med utförandet, ett kromat stativ med armstöd, klädd sits och rygg. Spira-21 

består av komponenterna; tyg, kallskum, oförädlade ryggar och sitsar, förädlade ryggar 

och sitsar, tapetserade sitsar och ryggar, plast- fötter, plast- rygg, plast- handtag, 

kromat stativ, skruv, lim och emballage. 
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6.3 Nuvarande tillstånd 

Företagets nuvarande tillstånd för produkten Spira-21 har följts i två flöden, material-

och information. Vi började med att kartlägga materialflödet, där vi ritade materialets 

väg baklänges genom produktionen. Operationer, lagerplatser, in- och 

utlastningsplatser där Spira-21 går igenom. Därefter följdes informationsflödet från 

order till utleverans. Vi kommer nu att beskriva alla stationers material- och 

informationsflöde.  I nulägeskartan (figur 13) finns stationernas cykeltid samt ställtider, 

för att få en överblick av produktionens ledtid. 
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6.3.1 Tillskärning   

Tidtagning har utförts för den automatiska tillskärningen, eftersom den manuella 

endast används när de har en order på mindre än tre stolar. Order med tre stolar eller 

mindre är ovanligt för Lammhults möbel AB och denna tid är ointressant för studien 

då vi undersöker det generella fallet för företaget. Den tidtagna tiden för operationen 

är från den första tillskärningen till den sista på en order. Genom att dividera den 

tidtagna tiden med antalet produkter för ordern har cykeltiden för arbetstationen 

beräknats. Ställtid för denna operation är från det att sista tygbiten är tillskärt tills dess 

att nästa order påbörjas. 

Materialflödet. Operatören hämtar en ny tygrulle vid lagerplatsen Tyg- 

tillverkningsorder, hen placerar rullen i korrekt position och går till datorn för att ställa 

in rätt mönster till den aktuella ordern. Därefter rullas tyget ut över tillskärningsbordet 

och maskinen startas. Operatören sorterar och flyttar tillskärda delar. När ordern är 

klar flyttas tyget till lagerplatsen Tyg- tillskärt.  

Informationsflödet. Operatören hämtar en ny order vid lagerplatsen Tyg – 

tillverkningsorder. När ordern är klar placeras tillverkningsorden tillsammans med 

materialet i lagerplatsen Tyg- tillskärt och operatören går till informationsstationen och 

rapporterar ordern som klar.  

 

Figur 8. Spaghetti diagram för Tillskärning på Lammhults Möbel AB 
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6.3.2 Sömnad 

Tidtagningen på cykeltiden för Spira-21 utfördes på ett större antal sitsar och ryggar 

för att kunna beräkna ett medelvärde för tidsåtgången för denna operation. Eftersom 

det är ett manuellt arbete kan tiderna variera beroende på vilken operatör som utför 

arbetet vid stationen. Ställtiden togs vid ett tillfälle men denna tid är mer regelbunden 

och oföränderlig än cykeltiden.   

Materialflödet. Operatören hämtar material från lagerplatsen Tyg-tillskärt samt 

tillhörande tråd från lagerplatsen för sytråd. Efter detta trär operatören den första 

symaskinen och kantar tyget, när detta är klart flyttar operatören till en annan symaskin 

där delarna sys samman. När tyget är sytt läggs det på lagerplatsen Tyg-sytt.  

Informationsflödet. Operatören hämtar en ny order från lagerplatsen Tyg-tillskärt.  Från 

tillverkningsordern kan operatören läsa ut vilken tråd som ska användas. När ordern är 

klar placeras tillverkningsorden tillsammans med materialet i lagerplatsen Tyg-sytt och 

operatören går till informationsstationen och rapporterar ordern som klar.  

 

Figur 9. Spaghetti diagram för Sömnad på Lammhults Möbel AB 

 

 



40 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

6.3.3 Tapetsering 

Tidtagning för tapetseringen gjordes på flera operatörer eftersom vi kunde se att 

tiderna skiljde sig från operatör till operatör. Vi fick fram ett genomsnitt av cykeltiden 

för tapetseringen. Ställtiden var den samma oavsett operatör.  

Materialflödet. Operatören hämtar tillverkningsorder samt tyg från lagerplatsen Tyg-sytt, 

lämnar detta på sin personliga bänk och hämtar sitsar och ryggar från lagerplatserna 

sits och rygg. Vi har återigen tagit den tid det tar att hämta dessa vid ordrar med fler än 

tre stolar. När ordern är klar placeras sitsarna och ryggarna i lagerplatsen Tapetserade 

sitsar och ryggar.  

Informationsflödet. Operatören hämtar en ny order från lagerplatsen Tyg-sytt. När ordern 

är klar placeras tillverkningsorden tillsammans med materialet i lagerplatsen 

Tapetserade sitsar och ryggar, operatören går sedan till informationsstationen och 

rapporterar ordern som klar. 

 

Figur 10. Spaghetti diagram för Tapetsering på Lammhults Möbel AB  

6.3.4 Montering 

Tidtagning för montering gjordes på flera operatörer eftersom vi kunde se att tiderna 

skiljde sig från operatör till operatör. Vi fick fram ett genomsnitt av cykeltiden för 

monteringen. Ställtiden var den samma oavsett operatör.  Ställtiden är den tid det tar 

för operatören att hämta sina verktyg och komponenter innan operatören börjar 

montera Spira-21. 
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Materialflödet. Operatören hämtar material från lagerplatsen Tapetserade sitsar och 

ryggar, därefter hämtar operatören sina komponenter såsom stativ, plastfötter, 

plasthandtag, plastrygg, samt skruv från respektive lagerplats. Hen börjar sedan 

montera stolen till färdig produkt och har alltid tillgång till lim vid sin station. När 

monteringen är klar sätts den färdiga produkten på ett härdningsband.  

Informationsflödet. Monteringsansvarig sorterar veckans ordrar, en gul order, som häftas 

samman med en grön orderkopia som läggs på ett informationsbord hos operatörerna. 

Operatörerna plockar ordarna dagsvis och går till informationsstationen där de 

kopierar den gröna ordern på vitt papper samt rapporterar att den förra ordern är klar. 

På tillverkningsordern finner operatören vilken produkt som ska monteras och hur 

många. Tre monterade stolar är ett paket. När operatörens första paket sätts på 

härdningsbandet läggs den gröna ordern med, och när det sista paketet för ordern sätts 

på bandet så läggs den vita ordern med. Detta för att personalen vid emballeringen ska 

se början och slut på ordern.  

 

Figur 11. Spaghetti diagram för Montering på Lammhults Möbel AB 
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6.3.5 Härdningen 

Härdningstiden för limmet är en timme. Spira-21´s tid på transportbandet beror på 

vilken monteringsstation stolen monteras vid. Tiden har tagits från den station som är 

närmast emballeringen tills paketet kommer till emballering. Spira-21 är nu en färdig 

produkt och transporteras på bandet från monteringen till emballeringen. 

6.3.6 Emballering 

Tidtagning för denna station skedde i samråd med operatören, om hur det vanligtvis 

ser ut. Sedan tidtogs aktiviteten.  

Materialflödet. Operatören hämtar emballeringsmaterial och ställer över/runt paketet 

med stolar när de kommer in i emballeringszonen. Operatören förflyttar paketet till 

bandningsmaskinen och styr detta moment. Efter detta steg ställs de färdiga paketen 

på EUR-pallar.  

Informationsflödet. När första paketet ankommit till emballering följer det med en grön 

tillverkningsorder. Eftersom de olika monteringsstationerna arbetar med olika ordrar 

kommer paketen i blandad ordning och emballeringsoperatörerna arbetar med flera 

ordrar samtidigt. Ordern är klar när den vita tillverkningsorden kommer till 

emballeringszonen. När en order är klar lämnas den vita tillverkningsordern till 

produktionschefen, som översätter dessa till plocklistor som emballeringsoperatörerna 

använder för att organisera lagerplatsen Gods klart för leverans. När operatören ställt 

produkterna som är klara för leverans lämnas denna information till 

leveransavdelningen.  

 

Figur 12. Spaghetti diagram för Emballering på Lammhults Möbel AB 
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6.3.7 Leverans 

Leveransavdelningen har kontor vid utlastningen och tar hand om de färdiga ordrarna. 

De beställer, planerar transport och fakturerar kunden.  

Materialflödet. Förpackningarna förflyttas från lagerplatsen Gods klart för leverans till 

transportfordonet.  

Informationsflödet. När leverans fått information om produkter som är klara för leverans 

skickas godset, det sänds även en faktura till kunden. Personalen i leveransavdelningen 

lämnar de levererade ordrarna till växeln som för in informationen i ett datasystem.  

6.4 Ledtider för materiallager och produkter i arbete 

6.4.1 Ledtider för råmateriallager 

Ledtiden för alla lagerplatser för råmaterial har beräknats med data från företagets 

affärssystem där alla siffror är från 2012. Informationen som har hämtats från 

affärssystemet är den totala årsförbrukningen av alla artiklar som ingår i stolen Spira, 

hur många Spira-21 som tillverkats, den totala lagertiden för de olika detaljerna som 

använts till stolen Spira och åtgången av de olika artiklarna som behövs för en Spira-21 

stol. Genom dessa beräkningar har ledtiden för Spira-21´s lagerplatser för råmaterial 

tagits fram. 

6.4.2 Ledtider för produkter i arbete 

Genom rapporterad data från operatörerna har den genomsnittliga lagertiden 

beräknats på de olika lagerplatserna, Tyg-tillverkningsorder, Tyg-tillskärt, Tyg-sytt och 

Tapetserade ryggar och sitsar. Informationen har hämtats från företagets affärssystem. 

Den genomsnittliga lagertiden har beräknats från 26 st rapporterade ordrar, 

beräkningen har skett genom att vi beräknat skillnaden mellan stationerna i datum och 

klockslag.  
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Lagerplats Tyg-tillverkningsorder 

Totalt antal timmar  3193 

Antal ordrar 26 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 122 

Genomsnittligt lager (dagar) 5 

  

Lagerplats Tyg-tillskärt 

Totalt antal timmar  3615 

Antal ordrar 26 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 139 

Genomsnittligt lager (dagar) 6 

  

Lagerplats Tyg-sytt 

Totalt antal timmar  2533 

Antal ordrar 23 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 110 

Genomsnittligt lager (dagar) 4,5 

  

Lagerplats Tapetserade sitsar och ryggar 

Totalt antal timmar  3232 

Antal ordrar 23 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 140 

Genomsnittligt lager (dagar) 6 

  

Alla beräkningar och information finns i bilagor 1,2,3 och 4. 
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6.5 Nulägeskarta 

Nedan presenteras de flöden, tider och den information som beräknats och insamlats 

genom nulägesanalysen. Denna karta visualiserar det nuvarande tillståndet för Spira-21 

på Lammhults Möbel AB. 

Materialflödet går från höger till vänster genom de aktuella arbetsstationerna som 

Spira-21 genomgår. Informationsflödet visas genom de pilar som är utritade. Pilar som 

är blixtformade är elektroniska informationsflöden. Trianglar är lagerplatser för 

råmaterial och produkter i arbete. C/T är cykeltiden, S/T är ställtiden, ledtiden i lager 

skrivs under lagerplatserna. 
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Figur 13. Nulägeskarta för Spira-21 på Lammhults möbel AB 
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7. Analys 

I detta kapitel presenteras den analys som genomförts. Den teoretiska bakgrunden har jämförts med 

den empiriska insamlingen, genom det här är det möjligt att se om vi kan besvara studiens 

frågeställning och uppnå dess syfte.  

7.1 Logistik 

För att skapa en förståelse för produktionssituationen idag valde vi att göra en 

nulägesanalys där vi identifierade material- och informationsflödet. Detta för att få en 

tydlig bild av hur det ser ut idag och därefter kunna identifiera de icke värdeskapande 

aktiviteterna.  

Eftersom logistik är ett brett begrepp som kan tolkas och användas på många sätt var 

det viktigt för oss att definiera logistik och dess innehållande delar som tas upp i denna 

studie. Enligt teorin (kap 3.2) beskrivs logistik ofta som läran om effektiva 

materialflöden men det är snarare ett synsätt som har syftet att optimera flöden. För 

att tydliggöra att det finns olika slags flöden är det viktigt för oss att beskriva de olika 

flöden som betraktas i denna studie, nämligen material- och informationsflödet. 

Ledtid, takttid och leveransprecision är enligt teorin (kap 3.2) mått på effektivitet för 

logistik och dess flöden. Genom att studera den nuvarande situationen på Lammhults 

Möbel AB kunde vi identifiera dessa mått. När nulägesanalysen och 

förbättringsförslagen var genomförda kunde vi beräkna och se fördelarna.  

En kort ledtid kan enligt teorin (kap 3.2.1) uppnås genom ett jämnt flöde utan 

omotiverade omvägar, att eliminera överproduktion samt stora lager. Här ser vi ett 

tydligt samband mellan nulägesanalysen och teorin, där det finns stort utrymme för 

förbättringar då omvägar och stora lager förekommer i fabriken. Genom vår 

nulägesanalys ser vi att ledtiderna i lager är betydligt större än den värdeskapande tiden 

i fabriken.  

Det är svårt att se ett samband mellan nuläget och leveransprecision, men eftersom 

Lammhults Möbel AB arbetar med kundorderstyrd produktion bör detta vara ett mått 

som implementeras. Även takttid bör beaktas i produktionen, det är svårt att se ett 

samband mellan nuläget och teorin för takttid. Vi anser att takttid bör beaktas och 
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införas i Lammhults Möbel ABs produktionssystem för att uppnå en förbättrad 

produktionsstyrning.   

Det totala materialflödet för all produktion på Lammhults Möbel AB är komplext och 

svårt att överblicka, det krävs en studie av flödet för att skapa förståelse för helheten. 

Enligt teorin (kap 3.3.1) har materialflödet det största ekonomiska värde, 

miljöpåverkan och resursåtgång, det är möjligt att dra paralleller till företaget eftersom 

de har mycket material i fabriken. Vi ser att det finns förbättringsmöjligheter inom 

detta område, dels genom att korta avstånden som material transporteras i fabriken 

och genom att minska lagerhållning av material.  

Informationsflödet genom fabriken på Lammhults Möbel AB följer till stor del 

materialflödet då de använder sig av utskrivna tillverkningsordrar som läggs 

tillsammans med materialet, här ser vi att informationsflödet inte är konsekvent 

eftersom det inte är tydligt för operatören vilken order som ska påbörjas. Enligt teorin 

(kap 3.3.2) krävs det information som är konsekventa och tillförlitliga för att skapa ett 

effektivt materialflöde. Denna information är inte fullständig idag på Lammhults 

Möbel AB därför kan vi se att det finns förbättringsåtgärder inom informationsflödet 

som kan leda till ett mer effektivt materialflöde. Vi ser även möjligheter till 

förbättringar för informationsflödet då teorin säger att befintliga och framtida 

efterfrågan kan beräknas internt och genom denna information planeras resurser som 

behövs på lång och kort sikt. Genom ett tydligare informationsflöde är det alltså 

möjligt att planera och styra produktionen. 

7.2 Lean production 

Lean production är ett brett område men applicerat på studien går det att hitta både 

starka och svaga samband mellan nuläget och teorin.  

Genom den kartläggning vi gjort av material- och informationsflöden på Lammhults 

Möbel ABs har vi kunnat identifiera aktiviteter som enligt Lean production (kap 3.4) 

filosofin anses som slöseri, detta bör om möjligt minskas. Flödena och dess slöserier 

har identifierats genom intervjuer med och observationer av personal. Enligt teorin 

finns det tre typer av aktiviteter inom en process, genom att identifiera dessa i 

nulägesanalysen fanns det möjlighet för oss att finna förbättringsförslag. Vi kunde 



49 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

relativt enkelt identifiera de moment som var icke värdeskapande, nödvändiga men 

icke värdeskapande och värdeskapande. Utifrån vår nulägesanalys är det möjligt att 

bedöma att Lammhults Möbel AB inte använder sig av de övriga Lean production 

teorierna som beskrivs. Vi anser att dessa teorier, eliminera slöseri, 5S, JIT, Kanban 

och Kaizen är verktyg som kan implementeras för att förbättra 

produktionssituationen.   

Vi ser likheter mellan de 7+1 slöserierna och dagsläget på Lammhults Möbel AB. 

Genom nulägesanalysen tydliggörs det att överproduktion sker i fabriken eftersom 

man producerar innan det faktiska behovet. Vi ser att led- och lagringstiderna är höga i 

förhållande till den värdeskapande tiden alltså påbörjar man ordrar innan behovet. 

Ordern ska enligt teorin påbörjas så att den kan tillverkas i ett jämt flöde utan stopp 

och lagringstider. Genom värdeflödesanalysen är det tydligt att det existerar onödiga 

transporter, lager och rörelser. Teorin (kap 3.4.1) säger att det är möjligt att minska 

dessa genom att omorganisera flödet. Vi ser att detta är en möjlighet till förbättring. 

Syftet med 5S är enligt (kap 3.4.2) att standardisera, organisera och förenkla 

arbetsmiljön, vi ser genom nulägesanalysen att detta är områden som behöver beaktas 

av Lammhults Möbel AB. Den uppfattning vi fick av fabriken när vi först besökte 

företaget var att det var stökigt och rörigt, det var tydligt att alla saker inte hade en 

bestämd plats. Under studiens gång blev det tydligare att detta var fallet, då vi till 

exempel hittade toalettpapper och trasiga maskiner blandat med material till 

produkterna.  

Angående Kaizen är det utifrån vår nulägesanalys svårt att se om ständiga förbättringar 

bedrivs, då det krävs en längre tidsram för att undersöka detta. Vår förhoppning är att 

detta kan vara en del av våra förbättringsåtgärder för Lammhults Möbel AB.  

Vid ett optimalt användande av JIT ska lager elimineras, här ser vi en stor skillnad 

mellan teori och empiri. Idag finns inte detta produktionssystem på företaget och vi 

ser stora skillnader eftersom de har stora lager och långa lagertider. Vår förhoppning är 

att de förbättringsförslag som ska åstadkommas innehåller mer JIT-tänk än som 

situationen ser ut idag. Eftersom Kanban är ett användbart verktyg vid JIT-system, 

anser vi att detta verktyg kan förändra och förbättra situationen. Genom att införa 

detta verktyg kan enligt teorin (kap 3.4.5) ett dragande system skapas vilket vi anser 
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vore gynnsamt för Lammhults Möbel AB. Vi kan se att det skulle göra att man endast 

producerar det som efterfrågas.  

Vi kan se likheter mellan dagsläget och tryckande tillverkning på Lammhults Möbel 

AB. Det är tydligt att de olika arbetsstationerna producerar utan vetskap om 

nästkommande arbetsstations kapacitet. Vi kan se att detta resulterar i stora lager och 

överproduktion precis som teorin (kap 3.4.7) säger.  

Eftersom vi valde att utföra en värdeflödesanalys är det viktigt att förstå bakgrunden 

till varför och hur man utför en sådan. Enligt teorin bör material- och 

informationsflödet gå hand i hand, i nulägesanalysen kan vi tydligt se att det finns 

förbättringar för att dessa flöden ska kunna balansera varandra på Lammhults Möbel 

AB. 

7.3 Kundorderstyrd produktion 

Vid kundorderstyrd produktion säger teorin att all tillverkning sker efter kundorder 

och efter kundens önskemål, vi ser ett samband mellan teori och empiri då Lammhults 

Möbel AB tillverkar i största del efter kundordrar. Vi har även observerat att 

Lammhult Möbel AB producerar vissa delar till lager, detta gäller artiklar som ingår i 

de vanligaste produkterna. 



51 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

8. Resultat 

I detta kapitel kommer vårt resultat att presenteras. Detta resultat är förbättringsförslag framtagna 

från den analys som genomförts och uppnår vårt syfte. Genom dessa förbättringsåtgärder är det möjligt 

att besvara studiens frågeställningar; Hur kan produktions- och lagerstyrning påverka den totala 

ledtiden?, Hur kan icke värdeskapande aktiviteter identifieras genom material- och 

informationsflödeanalys?, Hur kan icke värdeskapande aktiviteter i material- och informationsflöden 

reduceras för att minska ledtiden i ett företags produktionsprocess? 

8.1 Produktionsflödet  

 Styra arbetsstationer efter samma takttid och utbilda operatörer efter den snabbaste 

operatören 

 Organisera produktionsplaneringen 

8.2 Tillskärning 

 Eliminera lager Tyg och flytta detta till lager Tyg-tillverkningsorder 

 Flytta lagerplatsen överblivet tyg från tillskärningen och placera tillsammans med 

övrigt överblivet tyg 

 Investera i en ny informationsstation till arbetsstationen Tillskärning  

 Flytta informationsstation vid tygkontoret till lagerplast Tyg- tillskärt  

 Ta bort ett tillskärningsbord vid platsbrist 

 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg-tillskärt  

 Dataregister för överblivet tyg 

8.3 Sömnad 

 Samla ihop material, tillskärt tyg och tråd 
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 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg-tillskärt 

 Flytta lagerplatser som används sällan  

8.4 Tapetsering 

 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg- sytt  

 Organiserad lagerplats för tapetserad rygg och sits 

 Använd informationsstation vid Tygkontoret  

8.5 Montering 

 Flytta material närmare monteringsstation  

 Organisera lagerplatser 

 Prioritera lagerplatser efter mest frekventa artiklar/produkter 

 En operatör som levererar material 

 Utnyttja monteringsstation till lagerplats 

 Informationsstation närmare monteringen 

 Kopiera tillverkningsordern direkt 

8.6 Emballeringen 

 Optimera takttid 

 Förkorta härdningsbandet 
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9. Diskussion  

I detta kapitel presenteras den diskussion som förts om resultatet som kan uppnås genom införandet 

av de ovan beskrivna förbättringsförslagen.  

9.1 Produktionsflödet 

9.1.1 Styra arbetsstationer efter en takttid och utbilda operatörer efter den 

snabbaste operatören 

För att takta hela produktionen på Lammhults Möbel AB krävs en större studie av alla 

arbetsstationer och de olika produkter som skapar komplexa flöden. Men det är 

möjligt att få en effektivare produktion med sänkta ledtider genom att börja med att 

takta produktionen för Spira. Vi anser att Spira är en bra produkt att börja med då 

denna utgör en stor del av den totala produktionen. Genom ständiga förbättringar kan 

sedan detta arbete överföras till andra produkter.  

Vi har förståelse för att det inte är samma sak att styra en människa som en maskin 

men det är möjligt att styra hantverk. Operatörerna kan lära av varandra och genom ett 

sådant synsätt kommer förbättringar ständigt kunna genomföras.  

9.1.2 Organisera produktionsplaneringen 

Vi anser att det går att minska ledtiderna genom att styra produktionen mer 

systematiskt. Produktionen styrs efter kundordrar men tillverkas inte enligt JIT. Vi 

anser att det skulle gå att införa mer av ett JIT system genom fabriken med mer 

styrning. Vi har förståelse för att det totala flödet i fabriken är mycket komplext men 

om man kan införa bättre produktionsstyrning för Spira anser vi att detta kommer leda 

till ständiga förbättringar. Genom införandet av denna stategi kan vi se att säkerheten 

för att rätt order produceras i rätt tid och kvalité ökar.  

9.2 Tillskärning 

9.2.1 Eliminera lager Tyg och flytta detta till lager Tyg - tillverkningsorder  
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Vi vill genom denna åtgärd eliminera ett lager och ett arbetsmoment, då vi ser att 

aktiviteten inte är värdeskapande. Vi ser att det vore mer effektivt att direkt vid leverans 

av tyger placera dessa med tillverkningsordern i ett strategiskt rutnät vid tillskärningen. 

Genom att förändra arbetssättet minskar vi onödiga transporter och rörelser.  

Genom denna åtgärd kan vi också se att säkerheten för att operatören producerar rätt 

order ökar eftersom materialet placeras enligt produktionsplaneringen. Vi tror även att 

ställtiden för operatören vid tillskärning minskar eftersom det blir enklare att välja 

vilken order som står på tur.  

Vid denna station är Lean-verktyget 5S ett bra redskap att implementera, där det kan 

standardisera, organisera och förenkla arbetsstationen. Genom införandet av denna 

förändring kan onödiga lager, transporter och rörelser minskas. Detta resulterar i att 

ledtiden kan sänkas. 

9.2.2 Flytta lagerplatsen överblivet tyg från tillskärningen och placera 

tillsammans med övrigt överblivet tyg 

Vi ser ingen anledning till att lager Tyg – överblivet ska ligga i närheten av arbetsplatsen 

tillskärning, eftersom det inte är operatören vid tillskärning som använder sig av 

lagerplatsen Tyg – överblivet. Detta lager bör tas bort och ligga i närheten av 

tygkontoret, där inköparen av tyg sitter. Denna åtgärd gör att onödiga lager, transporter 

och rörelser minskas. När inköparen av tyg behöver kontrollera om det finns tyg på 

lager till en order anser vi att detta bör effektiviseras. Vi ser att det kan sparas tid samt 

att en större ordning i fabriken uppnås, när det bara finns en plats att leta på.  

9.2.3 Investera i en ny informationsstation till arbetsstationen Tillskärning  

Diskussionen för detta förbättringsförslag är samma som 9.2.4. 

9.2.4 Flytta informationsstation vid tygkontoret till lagerplats Tyg tillskärt  

Genom denna åtgärd kan onödig transportsträcka och rörelse minskas. Vi ser också att 

det är möjligt att minska den icke värdeskapande tiden eftersom operatörer ofta stannar 

och pratar med operatörer från andra arbetsstationer under ställtiden. Enligt uppgift 

från Lammhults Möbel AB innehåller dessa samtal ofta kvalitetsfrågor. Vi anser inte att 

detta påverkar kvalitén av produkterna då de inte arbetar inom samma arbetstation. 

Om ett problem upptäcks i tillskärningen bör detta diskuteras med de som arbetar vid 
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den arbetsstationen, i detta fall operatörerna vid tillskärning, som har bäst kunskap om 

det berörda materialets kvalité. Om en kvalitétsfråga innehåller eller påverkar nästa 

arbetsstation, i detta fall sömnad, ska de givetvis diskutera detta med arbetsstationen 

sömnad. Eftersom material lagras i sex dagar innan det når nästa arbetsstation samt att 

man inte vet vilken operatör i sömnad som kommer utföra arbetet, är det inte relevant 

att diskutera ordrar som har kvalitétsproblem. Det kan inte heller vara så att alla ordrar 

har något kvalitétsproblem, alltså borde det inte vara ett samtal vid varje rapportering 

av en slutförd order. Därför anser vi att informationsstationen ska vara placerad 

närmare tillskärning. 

9.2.5 Ta bort ett tillskärningsbord vid platsbrist 

Enligt personal på Lammhults Möbel AB förekommer platsbrist, vi ser att ett 

tillskärningsbord är överflödigt men enligt studiens begränsningar har vi inte haft 

möjlighet att studera vad denna yta kan utnyttjas till.  

9.2.6 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg-tillskärt 

Införandet av denna åtgärd innebär att onödiga lager minskar samt att det blir mer 

ordning i fabriken. Genom att minska antalet vagnar standardiseras även arbetssättet, 

vagnarna står på den plats de ska och på ett strategiskt uttänkt sätt. Detta gör att 

säkerheten för att påbörja rätt order höjs. Vi ser att en implementering av 5S skulle 

resultera i en standardiserad, organiserad och förenklad lagerplats.  

9.2.7 Dataregister för överblivet tyg 

För att minska tidsåtgången vid letande efter tyger anser vi att det bör införas ett 

datasystem för hur mycket tyg som finns kvar efter användande. Om det finns inlagt 

hur mycket tyg det finns av en viss sort kan inköparen av tyg minska slöserier som 

onödiga rörelser och tidsslöseri. Tygerna placeras systematiskt i lagerplatser som införs 

i dataregistret, vilket medför att det är enklare att hitta tygerna. Om 5S används som 

verktyg tror vi att tyger kan rensas bort och sorteras på ett mer effektivt sätt. Vi kan se 

att det skulle minska lager då man kan sälja eller slänga stuvbitar och tyg som ej går att 

återanvända.  



56 

Jonas Albertsson, Fanny Pettersson & Jannice Söderberg 

 

 

9.3 Sömnad 

9.3.1 Samla ihop material, tillskärt tyg och tråd 

Genom att flytta materialet till samma plats minskas onödiga transporter och rörelser 

för operatören, vilket vi tydligt kan se i spaghettidiagram (figur 9). Vi ser också att en 

kortare ställtid uppnås, vilket betyder att de icke värdeskapande aktiviteterna minskar. 

9.3.2 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg – tillskärt  

Genom att minska antalet vagnar ser vi att det är möjligt att flytta på lagret för tråd, 

vilket minskar ställtiden.  

9.3.3 Flytta lagerplats som används sällan  

Genom att flytta på de lagerplatser som används sällan ser vi att ytor nära 

arbetsstationen frigörs och kan då nyttjas av material som används mer frekvent. Vi 

kan se att tid och onödiga transporter minskar. I detta fall ser vi att det är möjligt att 

flytta lager tråd till en mer flödesoptimerad plats.  

9.4 Tapetsering 

9.4.1 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg- sytt  

Införandet av denna åtgärd innebär att onödiga lager minskar samt att det blir mer 

ordning i fabriken. Vagnarna står på den plats de ska och på ett strategiskt uttänkt sätt. 

Genom att minska antalet vagnar standardiseras även arbetssättet. Operatörerna tar då 

material från samma ställe istället för att leta efter rätt vagn. Genom denna åtgärd kan 

vi se att matierial inte kan lagras i samma utsträckning som tidigare och därmed kan 

ledtiden sänkas och lager minskas.  

9.4.2 Organiserad lagerplats Tapetserad rygg och sits 

Genom denna förändring ser vi att det blir mer ordning i fabriken då dessa vagnar får 

en bestämd plats. Vagnarna bör placeras enligt produktionsplaneringen på ett 

systematiskt sätt. Det minskar ställtiden i montering då de inte behöver leta efter den 

korrekta vagnen eller ordern.  
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9.4.3 Använd informationsstation vid Tygkontoret  

Vi anser att flödet i fabriken blir mer optimerat om denna informationsstation används 

av tapetsering.  

9.5 Montering 

9.5.1 Flytta material närmare monteringsstation  

Enligt våra beräkningar av lediga pallplatser med närhet till montering borde 

plastdetaljer och skruv flyttas. Vi ser också att stativen kan placeras tillsammans med 

övrigt material tillhörande Spira. Som det ser ut idag finns det inte plats för detta men 

om man implementerar 5S kan vi se att det finns möjligheter att lagra stativ i lagret vid 

montering.  

9.5.2 Organisera lagerplatser 

Vi ser att utnyttjandet av lagret vid montering bör användas på ett mer effektivt sätt. 

Enligt våra beräkningar bör plastmaterial som lagras längre bort kunna placeras i lagret 

vid montering. Lagret är inte organiserat eller stukturerat. Vi anser att 5S skulle vara ett 

användbart verktyg för att sortera vad som verkligen används.  

Vid vår granskning av lagerplaster såg vi att det lagerhålls bland annat toalettpapper, 

kasserade produkter, gamla maskiner som inte används och returvaror vid lagerplatsen 

nära monteringen. Detta kan utnyttjas bättre av mera frekventa och värdeskapande 

artiklar som används av montörerna.  

9.5.3 Prioritera lagerplatser efter mest frekventa artiklar/produkter 

Vi anser att det finns utrymme för att lagra artiklarna som ingår i Spira vid en samlad 

lagerplats. Vårt förslag är att en gång innehåller allt som används till Spira, eftersom 

detta skulle minska ställtiden för montering. De artiklar som används mest frekvent ska 

stå på de platser närmast montering och de specialartiklar som används mer sällan 

längst in i gången.  

Enligt våra beräkningar finns det 16 pallplatser över, dessa anser vi borde användas till 

att lagra fler kromade stativ då detta är den mest kritiska artikel att lagerhålla, för Spira-

21.  
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Eftersom det medför merarbete att placera olika träslag i samma pall ser vi att ett 

alternativ kan vara att lagerhålla en pall med träsits och rygg för varje träslag. Det skulle 

uppta 13 pallplatser och då finns det tre pallplatser över i denna gång.  

Det vi inte beräknat i denna studie, då det ligger utanför studiens ramar, är efterfrågan 

för andra produkter och artiklar. Vid en sådan studie skulle det kunna visa sig att 

denna plats bäst utnyttjas till en annan produkt eller artikel. Alltså att Spira inte ska 

uppta en hel gång. Det vi vet är att Campus är den mest säljande stolen och att Spira är 

nummer två. Därför har vi beräknat det som att Campus och Spria får varsin gång och 

efter det lagerhålls den tredje och fjärde mest sålda produkten i en gång. Utöver detta 

finns det 120 pallplatser kvar till övriga artiklar, 300 pallplatser – (6 hyllor * 30 

pallplatser/hylla)=120 pallplatser. Vilket vi anser är gott om utrymme för dessa 

artiklar.  

För att utnyttja detta lagersystem på ett bra sätt anser vi att Kanban two-bin system är 

ett bra verktyg att använda sig av. Lammhults Möbel AB använder sig i dag av en 

kundorderstyrd produktion där man idag lagerhåller mycket material. Ett Kanban-

system kan hjälpa dem med att effektivisera sina lagerplatser och inte binda för mycket 

kapital. Att införa ett fungerande och effektivt Kanban-system gör att även JIT måste 

implementeras, detta medför att produktionen effektiviseras och ledtider sänks. Enligt 

uppgift från Lammhult är vissa råmaterial svåra att beställa på kort tid, vi anser att krav 

på leverantörer bör ställas så att ett fungerande JIT system införs.  

Genom att ha ett Kanban-system ser vi att ställtiden kan minskas, eftersom sträckan 

för operatören blir kortare.  

9.5.4 Informationsstation närmare monteringen 

Vi anser att informationsstationen bör flyttas då det sparar 40 sekunder vid varje order.  

9.5.5 En operatör som levererar material 

Idag:  

Att införa denna förändring är inte gynsam som lagersituationen ser ut idag därför är 

det viktigt att implementera nya lagerplatser. 

Om lager förändras:  
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Enligt våra beräkningar är det inte fördelaktigt att införa detta arbetssätt även om 

lagersituationen förändras. Vi anser dock att det är möjligt att sänka ställtiden ytterligare 

då den operatör som levererar material bör kunna hämta större volymer och fördela 

mellan monteringsstationerna och på så sätt hinna med detta arbete utan att 

montörerna behöver vänta på material.  

Helhet:  

Ett förslag som ligger utanför studiens ramar är att se till helheten i monteringen och 

ha en av de sju montörerna som placerar material till de övriga montörerna. Detta för 

att eliminera ställtiden för dessa. Vi antar att ställtiden är liknande för alla 

arbetsstationer i montering även om dessa utför arbete med olika produkter, alla 

arbetar dock med stolar. Vi antar också att cykeltiden för dessa övriga stolar är längre 

än för Spira-21, vilket vi anser är en rimlig bedömning då de övriga stolarna som 

tillverkas är mer komplexa än Spira-21. Detta kan vara en möjlig lösning om det är så 

att ställtiden kan minskas ytterligare. Eftersom den operatör som levererar material kan 

hämta större volymer vid varje sträcka och placera ut vid olika monteringsstationer.  

Det är inte möjligt för oss att beräkna dessa möjligheter på grund av studiens 

avgränsningar.  

Ännu en fördel med att ha en operatör som levererar material är det faktum att 

operatörerna ofta stannar och pratar med medarbetare vid ställtiden. Därför kan vi se 

att ställtiden kan minskas ytterligare.  

9.5.6 Utnyttja monteringsstation till lagerplats 

För att göra lagerförändringar som vi föreslagit ovan krävs det inte mer lagerplats i 

anslutning till montering för just Spira. Men genom att utnyttja denna yta till lager kan 

ställtiden för fler produkter minskas. Vi ser att det är nödvändigt att utnyttja denna yta 

på ett bättre sätt för att ständiga förbättringar ska kunna uppnås.  

9.5.7 Kopiera tillverkningsorder direkt 

Genom att kopiera dokumentet direkt när det skrivs ut minskas onödig rörelse. 
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9.6 Emballering 

9.6.1 Optimera takttid 

Enligt uppgift från Lammhults är den kritiska stationen emballering, eftersom de anser 

att det är operatörerna vid denna station som är högst belastade. Vi ser att 

emballeringsarbetet ej har långa ställtider och de icke värdeskapande aktiviteterna är 

svåra att minska. För att förändringarna i montering ska vara möjliga ville vi därför 

kontrollera att emballering skulle klara av dessa förändringar. Genom att införa någon 

av förändringarna i monteringsstationen anser vi att det är möjligt för emballering att 

hinna med detta arbete.  

9.6.2 Förkorta härdningsbandet 

Genom införandet av detta förslag minskar icke värdeskapande tid och på grund av 

detta anser vi att detta bör förändras. 
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10. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit från diskussionen. Vi visar även vilka 

frågeställningar som besvaras vid implementering av förbättringsförslagen.  

10.1 Produktionsflödet  

10.1.1 Styra arbetsstationer efter en takttid och utbilda operatörer efter den 

snabbaste operatören 

Under denna studie visade det sig att cykeltiden vid en station kan skilja mycket 

beroende på vilken operatör som utför arbetet. Skillnaden kan vara upp till dubbla 

tiden vid en station. För att möjliggöra en strukturerad styrning av produktionen bör 

arbetsstationerna vara taktade, det vill säga att operatörerna måste arbeta i samma 

tempo. I en maskinell produktion taktar man vanligtvis efter den maskinen med högst 

cykeltid, för att minska köer och sänka ledtid. I denna studie skulle detta resultera i att 

alla operatörer ska arbeta i den takt som den mest långsamma operatören. För att öka 

dennes tempo, och därmed takten för arbetsstationen, utbildning är en möjlighet. Det 

kan vara så enkelt som att den mer långsamma studerar när den snabbaste operatören 

utför ett arbetsmoment. Det skulle då vara möjligt att takta produktionen samt att 

takttiden minskas. Flödet genom fabriken är komplext på så sätt att takttiderna för 

arbetstationerna är olika. Genom en mer utförlig undersökning av arbetsstationerna 

kan ett förslag till jämnt flöde skapas, vilket skulle resultera i minskade ledtider.  

10.1.2 Organisera produktionsplaneringen 

Som produktionsplaneringen ser ut idag styrs inte produktionen dagligen. Genom att 

ha dagsstyrd produktionsplanering kan ledtider minskas. Om vagnarna blir färre och 

endast innehåller material som ska tapetseras dagligen tvingas flödet att bli dagstyrt och 

produktionen blir då ett styrt organiserat flöde. Överproduktion minskas och skapar ett 

dragande system och mer JIT i hela produktionsflödet. 

När tyger levereras till fabriken ska dessa placeras direkt i Tyg – inkommande. För att 

förbättra flödet och produktionsplaneringen ska tillverkningsordern placeras i tygrullen 

vid inleverans. Tyget ska placeras enligt produktionsplaneringen så att det är enkelt att 
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veta vilka ordrar som ska tillverkas varje dag. Produkter i arbete ska alltid placeras på 

ett tydligt systematiskt sätt för att höja säkerheten för att rätt order tillverkas.  

10.2 Tillskärning 

10.2.1 Eliminera lager Tyg och flytta detta till lager Tyg - tillverkningsorder  

För att minska antalet förflyttningar i fabriken och förbättra platsutnyttjandet ska 

lagerplatsen för tyg elimineras och materialet ska flyttas till lager Tyg - 

tillverkningsorder. Denna lagerplats är för liten för att rymma materialet, men en meter 

vid sidan av detta lager finns i dagsläget ett lager för överblivet tyg. Lagerplats-Tyg är 7 

meter lång och 1,7 meter hög, alltså krävs 11,9 m2. Utrymmet för de överblivna tyger 

är 5 meter långt och 2,5 meter högt, alltså 12,5m2. Vilket resulterar i att det är möjligt 

att placera lagerplatsen för inkommande tyg direkt vid tillskärningen. Denna lagerplats 

kommer nu kallas lager Tyg – inkommande.  

10.2.2 Flytta lagerplatsen överblivet tyg från tillskärningen och placera 

tillsammans med övrigt överblivet tyg 

Det material som finns vid Tyg – inkommande måste få en ny placering. Då detta lager 

inte används frekvent behöver detta inte placeras nära tillskärningsstationen. Det finns 

ytterligare ett lager för överblivet tyg. Intill detta lager finns det utrymme på 15 m2. 

Överblivet tyg som finns vid tillskärningen kräver en yta på 12,5m2. Vilket resulterar i 

att det är möjligt att samla allt överblivet tyg i ett lager. Denna plats kommer nu kallas 

Tyg – överblivet.  

10.2.3 Investera i en ny informationsstation till arbetsstationen Tillskärning 

Slutsatserna är samma som 10.2.4.  

10.2.4 Flytta informationsstation vid tygkontoret till lagerplats Tyg - tillskärt  

Efter avslutad order går operatören till informationsstationen för att rapportera att 

ordern är färdigställd. Denna sträcka tar 45 sekunder att gå fram och tillbaka. Denna 

sträcka går förbi sömnad vilket ofta resulterar i att personalen stannar upp och pratar 

med dem de möter. Alltså tar det i de flesta fall längre tid än 45 sekunder, denna tid är 

dock svår att mäta då det tar olika lång tid efter varje order. Om man flyttar 
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informationsstationen som finns vid tygkontoret och placerar denna vid lager Tyg – 

tillskärt minskar vi avståndet för operatören vilket resulterar i att detta tar 15 sekunder. 

Alltså reduceras ställtiden med minst 30 sekunder.  

10.2.5 Ta bort ett tillskärningsbord vid platsbrist 

Det är två till tre operatörer i tillskärningen och det finns tre tillskärningsbord samt en 

tillskärningsmaskin. Alltså finns det fyra arbetsstationer som bemannas av två, ibland 

tre operatörer. Alltså kan ett bord tas bort.  

10.2.6 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg-tillskärt 

I dagsläget finns det 10 vagnar som är halvfulla med material. På vagnarna står det 

datum som visar när de ska bearbetas i nästa station. Alltså kan tillskärning fylla på en 

vagn som först ska vara i sömnad om tio dagar. Sömnad kan i sin tur hämta material 

från andra vagnar än de som har dagens datum.  

10.2.7 Dataregister för överblivet tyg 

När det blir tyg över från en order läggs detta i lager för att senare kunna användas vid 

en ny beställning. Problemet med dagens system är att tygerna läggs in endast efter 

tygsort. Vilket i sig är bra för att kunna hitta tygerna enklare. Det som saknas är att 

rapportera in, hur mycket tyg det finns kvar samt vart det placeras, i ett dataregister. 

10.3 Sömnad 

10.3.1 Samla ihop material, tillskärt tyg och tråd 

För att minska transporten av material vid ny order kan material samlas vid samma 

ställe. Lager för tråd är 5 meter långt vilket resulterar i att det kan flyttas till nya 

lagerplatsen Lager Ny- tråd som ligger i linje med Lagerplatsen Tyg- tillskärt. 

Avståndet blir mindre vid upphämtning av ny order och material. Förflyttningen tar 12 

sekunder istället för 45 sekunder som det tar idag, detta resulterar i att ställtiden 

minskar med 33 sekunder. 

10.3.2 Minska antal vagnar och organisera lagerplatsen Tyg – tillskärt  
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Om antalet vagnar minskar frigörs yta vid lager Tyg- tillskärt så att nya lagret Ny- tråd 

får plats och ytor som är nära produktionen frigörs.  

10.3.3 Flytta lagerplatser som används sällan  

Flytta allt material som står nära arbetsstationen som inte används dagligen till 

lagerplatsen Lager- Tråd.  

10.4 Tapetsering 

10.4.1 Minska antal vagnar och organisera lagerplatser Tyg- sytt  

I nuläget finns det 18 vagnar vid lagerplats Tyg- sytt, detta kan reduceras att det endast 

är 2 dagars planerad produktion som lagerhålls. I dagsläget är denna lagerplats i 

oordning. Det är viktigt att ha ordning i detta lager, det ska vara tydligt vilken vagn och 

artikel som ska tapetseras.  

10.4.2 Organiserad lagerplats Tapetserad rygg och sits 

Lagerplatsen tapetserade ryggar och sitsar flyttas till lagerplats Tyg. Lagerplatsen ska 

markeras tydligt med vilken vagn och artikel som ska till montering. Detta minskar 

tidsåtgången för montörens letande när de hämtar tapetserade ryggar och sitsar, vilket 

gör att ställtiden minskar. 

10.4.3 Använd informationsstation vid Tygkontoret  

Att byta informationsstation gör att flödet blir bättre, när de lämnar ifrån sig 

tapetserade ryggar och sitsar så avrapporterar de ordern samtidigt vid samma plats. 

10.5 Montering 

10.5.1 Flytta material närmare monteringsstation 

Vid montering av Spira-21 går operatören långa sträckor och till många platser för att 

hämta allt material de behöver. Genom att flytta lagerplatsen för skruv och plastfötter 

närmare monteringen kan ställtiden minskas med ca 1 minut (60 sekunder). Här gäller 

samma princip som vid tillskärning, detta är en tid som är tagen utan att operatören 
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stannar på vägen och pratar med någon. Det tar ca 2,5 minut (150 sekunder) för 

operatören att hämta kromade stativ. Operatören går också till många olika platser för 

att hämta material. Den totala ställtiden idag är 7,75 minuter (465 sekunder), genom att 

flytta lagerplatserna närmare och till en gemensam plats kan ställtiden minskas till 4 

minuter och 15 sekunder. Se uträkningar nedan: 

  

 

10.5.2 Organisera lagerplatser 

Som lagret ser ut idag är platserna för materialen inte strategiskt placerade. Det står 

material som används frekvent blandat med material som väldigt sällan används. 

Material till olika produkter står blandat. Hyllorna är halvfulla och utnyttjas inte 

optimalt.  

10.5.3 Prioritera lagerplatser efter mest frekventa artiklar/produkter 

I dagsläget är lagret vid monteringen oorganiserat. Artiklar som används mest frekvent 

ligger långt bort och lagerplatserna utgår inte från vad som produceras mest. Enligt 

uppgift från Lammhults är de vanligaste produkterna som produceras stolarna Campus 

och Spira. Det finns många olika utförande av dessa stolar och antalet artiklar är därför 

stort. Om man prioriterar lagerplatserna efter de mest frekventa produkterna kan man 

sänka ställtiden då materialet finns närmare arbetsstationen. 

10.5.4 Informationsstation närmare monteringen 

För att minska onödiga rörelser kan informationsstationen flyttas till den plats där 

montörerna hämtar sina ordrar. Denna rörelse tar då ca 40 sekunder mindre än i 

dagsläget.  

10.5.5 En operatör som levererar material 

Idag: 

För att kunna producera så många stolar som möjligt är ett alternativ att en av 

operatörerna levererar material till de tre stationerna. Cykeltiden för ett paket är 10,95 
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minuter (657 sekunder), om tre operatörer producerar konstant betyder det att ett 

paket är klart var 3,65 minuter (219 sekund).  

 

I dag tar det 18,7 minuter (1122 sekunder) för fyra paket, vilket är 281 sekunder per 

paket.  

 

Takttiden kan sänkas med, 281-219=62sekunder, 1 minut /paket.  

Om det är en som fyller på material till tre stationer kan avstånd minskas då denna 

person kan hämta mer vid de långa sträckorna. Därför kan ställtiden sänkas till 6 

minuter (355 sekunder), 465-110=355 sekunder. För att montörerna inte ska behöva 

vänta på den operatör som leverar material ska denna person hinna med tre ställtider 

under en cykeltid, 

 

Detta uppfylls inte enligt dessa beräkningar då 6*3=18. 18-10,95= 6,95 alltså nästan 7 

minuter. Det resulterar i att den person som fyller på inte hinner med detta arbete utan 

att montörerna behöver vänta på material.  

Om lager förändras:  

Om lagersituationen förändras så att ställtiden för montering blir 3,75 minuter (225 

sekunder) som beräknats i tidigare förbättringsförslag. För att montörerna inte ska 

behöva vänta på den operatör som leverar material ska denna person hinna med tre 

ställtider under en cykeltid. Detta uppfylls inte enligt dessa beräkningar då 

3,75*3=11,25. 11,25-10,95=0,3 minuter (18 sekunder).  

10.5.6 Utnyttja monteringsstation till lagerplats 

I dag finns det en yta vid montering som inte utnyttjas optimalt, detta är en stor yta 

som istället kan användas till lageryta. Om man kan utnyttja denna yta kan man 

lagerhålla artiklar för att minska avståndet för montörerna då de hämtar material. 

Denna yta motsvarar 72 pallplatser som kan minska onödiga rörelser.  
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10.5.7 Kopiera tillverkningsorder direkt 

När tillverkningsordern skrivs ut bör man kopiera denna eller skriva ut den på ett grönt 

papper direkt, istället för att montörerna vid varje order ska gå till kopiatorn och 

kopiera ordern till ett grönt papper. Här minskas onödig rörelse för montörerna.  

10.6 Emballeringen 

10.6.1 Optimera takttid 

Idag:  

Vid taktning av Spira enligt den situation som råder får emballering 4 paket Spira, ett 

paket består av 3 Spira, var 19:e minut (1122 sekunder). Det tar 50 sekunder för varje 

paket att bandas och placeras på rätt pall. Varje pall rymmer 4-5 paket, när en pall är 

fylld tar det 2 minuter (120 sekunder) att flytta denna till rätt placering vid utleverans.  

 

  

Det betyder att emballeringsoperatören har 13 minuter (802 sekunder) över att ta hand 

om andra produkter och även tid för de oförutsägbara händelser. Det finns en buffert 

på emballeringsbandet för 6 paket innan bandningsstationen. 

Material närmare stationer: 

Genom att införa de ovan föreslagna lagerförändringarna resulterar detta i att 

emballering får 4 paket Spira var 15:e minut (882 sekunder).  

 

 

Vilket betyder att emballeringsoperatören har 9 minuter (562 sekunder) över till 

oförutsägbara händelser 

En som kör material och Material närmare stationer:  
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Genom att införa både lagerförändringarna samt en som levererar material resulterar 

detta i att emballering får 3 paket Spira var 11:e minut (657 sekunder).  

 

 

Vilket betyder att emballeringsoperatören har 6 minuter och 30 sekunder (387 

sekunder) över till oförutsägbara händelser. 

10.6.2 Förkorta härdningsbandet 

Vid emballeringsbandets början till att emballeringsbandet går över till manuellt 

rullband tar det 25 minuter, denna tid är icke värdeskapande och bör tas bort. Vårt 

förbättringsförslag är att där härdningsbandet slutar byta till ett manuellt rullband som 

forsätter till bandningsmaskinen och att arbetaren själv kan styra emballeringen efter 

produktionstakten.  
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11. Rekommendationer 

I detta stycke diskuteras hur förbättringsförslagen kan besvara studiens huvudfråga F3 och därmed 

uppnå studiens syfte och mål. Detta är även de rekommendationer vi ger till företaget.  

Genom att minska antalet möjliga lagerplatser i fabriken innebär det att slöserier 

minskar samt att det blir mer ordning i fabriken. Arbetssättet standardiseras och 

vagnarna står på den plats de ska och på ett strategiskt uttänkt sätt. Vi ser också att 

säkerheten för att operatören producerar rätt order ökar eftersom materialet placeras 

enligt produktionsplaneringen. Vi ser även att ställtiden för operatören minskar 

eftersom det blir enklare att välja vilken order som står på tur, produktionssäkerheten 

höjs. Genom en sådan åtgärd kan vi se att material inte kan lagras i samma utsträckning 

som tidigare och därmed kan ledtiden sänkas. 

Lean-verktyget 5S är ett bra redskap att implementera, där det kan standardisera, 

organisera och förenkla arbetsstationerna. Genom införandet av denna förändring kan 

onödiga lager, transporter och rörelser minskas. Vilket resulterar i att ledtiden kan 

sänkas. Detta förslag kan ses som en typ av Kanban-system då nästkommande 

arbetsstation har ett lager att tillverka från, samt att nästa dags planerade ordrar fylls på. 

På detta sätt tvingas produktionsstyrningen till att bli dagsstyrd och mer JIT än idag. 

Vilket kan utvecklas vidare och göra det möjligt för ständiga förbättringar.  

Genom att styra produktionen mer systematiskt anser vi att det går att minska 

ledtiderna. Produktionen styrs efter kundordrar men tillverkas inte enligt JIT. Vi anser 

att det skulle gå att införa mer av ett JIT system genom fabriken med mer styrning. Vi 

har förståelse för att det totala flödet i fabriken är mycket komplext men om man kan 

införa bättre produktionsstyrning för Spira anser vi att detta kommer leda till ständiga 

förbättringar även för den övriga produktionen.  

Genom en sådan strategi ser vi att slöserier kan minskas och ledtider kan sänkas. Vi kan 

se att säkerheten för att rätt order produceras i rätt tid och kvalité ökar. Detta resulterar 

i ett dragande system som är mer JIT än idag. Detta tillsammans med att minska 

lagerplatserna går hand i hand. Om man inför ett system där det bara finns 

lagringsplatser för idag och nästkommande dag kan operatörerna inte tillverka 

produkter som först behövs längre fram i tiden. Samtidigt som det krävs att 

produktionen planeras dagligen.   
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Enligt uppgift från Lammhults Möbel AB är vissa råmaterial svåra att få levererade på 

kort tid. Företaget har höga krav på kvalité och pris men inte leveransprecision. Vi 

anser att de bör ställa högre krav på deras leverantörer när det gäller leveranstid. För att 

företaget ska kunna sänka sina ledtider måste lagertiderna minskas, där vi ser att de 

längsta ledtiderna finns. Genom förhandlingar bör de kunna sänka vissa leveranstider 

utan höjd kostnad. Vi tror att det är möjligt att genomföra dessa krav till leverantörerna 

även om detta skulle betyda en höjd kostnad för Lammhults Möbel AB. Vi har tyvärr 

inte kunnat räkna på kapitalbindningen för lager för de produkter som tillhör Spira-21. 

Det finns möjlighet att jämföra kapitalbindningen för lager i förhållande till de låga 

priser Lammhults Möbel AB köper material för. Det är möjligt att ett dyrare pris med 

bättre leveranstider är mer optimalt. 

11.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som vidare forskning för Lammhults Möbel AB ser vi att det vore intressant att 

undersöka kostnaderna för lagerhållning av material. Detta eftersom företaget 

lagerhåller mycket råmaterial och produkter i arbete i fabriken. Tyvärr fanns det inte 

utrymme för oss att undersöka detta i denna studie på grund av dess omfattning. 

Genom en studie av kapitalbindning kan man se vilka material som är lönsamma att 

lagerhålla och vilka som bör beställas efter principen JIT.  
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13. Bilagor 

Bilaga 1 

Lagerplats Tyg- 
tillverkningsorder     
       
(antal produkter*cykeltid)+(ställtid*antal ställ) = Arbetstid för ordern  
Rapporterad tidsskillnad för ordern-Arbetstid för ordern = Tid lager Tyg-tillverkningsorder 
       

Order 
nr 

Antal 
produkter 

Cykeltid 
(sek) 

Ställtid 
(sek) 

Arbetstid 
för ordern 

Rapporterad 
tidsskillnad för 
ordern 

Tid lager Tyg-
tillverkningsorder 

1 235 produkter 87.3 273 5 h 42 min 22 h 37 min 17 h 

2 161 produkter 87.3 273 3 h 56 min 113 h 59 min 110 h 

3 102 produkter 87.3 273 2 h 30 min 24 h 12 min 22 h 

4 219 produkter 87.3 273 5 h 18 min 21 h 56 min 17 h 

5 273 produkter 87.3 273 6 h 40 min 801 h 45 min 795 h 

6 45 produkter 87.3 273 1 h 6 min 195 h 48 min 195 h 

7 7 produkter 87.3 273 12 min 103 h 52 min 104 h 

8 20 produkter 87.3 273 30 min 285 h 48 min 285 h 

9 14 produkter 87.3 273 21 min 127 h 54 min 127 h 

10 4 produkter 87.3 273 7 min 107 h 4 min 107 h 

11 5 produkter 87.3 273 9 min 41 h 19 min 41 h 

12 2 produkter 87.3 273 4 min 18 h 19 min 18 h 

13 9 produkter 87.3 273 15 min 173 h 10 min 173 h 

14 3 produkter 87.3 273 6 min 197 h 197 h 

15 3 produkter 87.3 273 6 min 292 h 10 min 292 h 

16 5 produkter 87.3 273 9 min 23 h 56 min 24 h 

17 6 produkter 87.3 273 11 min 27 h 18 min 27 h 

18 10 produkter 87.3 273 18 min 28 h 30 min 28 h 

19 4 produkter 87.3 273 7 min 42 h 20 min 42 h 

20 4 produkter 87.3 273 7 min 42 h 20 min 42 h 

21 9 produkter 87.3 273 15 min 191 h 58 min 192 h 

22 20 produkter 87.3 273 30 min 17 h 55 min 17 h 

23 4 produkter 87.3 273 7 min 22 h 12 min 22 h 

24 24 produkter 87.3 273 36 min 268 h 50 min 267 h 

25 8 produkter 87.3 273 14 min 6 h 22 min 6 h 

26 14 produkter 87.3 273 21 min 16 h 12 min 16 h 

Totalt antal timmar  3193 

Antal ordrar 26 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 122 

Genomsnittligt lager (dagar) 5 
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Bilaga 2 

Lagerplats Tyg- tillskärt      

       
(antal produkter*cykeltid)+(ställtid*antal ställ) = Arbetstid för 
ordern   

Rapporterad tidsskillnad för ordern-Arbetstid för ordern = Tid lager Tyg-tillskärt 

       

Order 
nr Antal produkter 

Cykeltid 
(sek) 

Ställtid 
(sek) 

Arbetstid 
för ordern 

Rapporterad 
tidsskillnad 
för ordern 

Tid lager 
Tyg-tillskärt 

1 235 produkter 248 353 16 h 24 min 674 h 52 min 658 h 

2 161 produkter 248 353 11 h 18 min 187 h 14 min 176h  

3 102 produkter 248 353 7 h 6 min 51 h 40 min 45 h 

4 219 produkter 248 353 15 h 18 min 653 h 7 min 638 h 

5 273 produkter 248 353 19 h 12 min 19 h 0 h 

6 45 produkter 248 353 3 h 9 min 22 h 40 min 20 h 

7 7 produkter 248 353 33 min 44 h 30 min 44 h 

8 20 produkter 248 353 1 h 24 min 6 h 10 min 5 h 

9 14 produkter 248 353 1 h  41 h 30 min 41 h 

10 4 produkter 248 353 18 min 68 h 50 min 68 h 

11 5 produkter 248 353 22 min 199 h 10 min 199 h 

12 2 produkter 248 353 10 min 191 h 191 h 

13 9 produkter 248 353 39 min 159 h 40 min 159 h 

14 3 produkter 248 353 14 min 120 h 20 min 120 h 

15 3 produkter 248 353 14 min 23 h 40 min 23 h 

16 5 produkter 248 353 22 min 45 h 20 min 45 h 

17 6 produkter 248 353 28 min 213 h 10 min 213 h 

18 10 produkter 248 353 44 min 212 h 211 h 

19 4 produkter 248 353 18 min 198 h 10 min 198 h 

20 4 produkter 248 353 18 min 198 h 10 min 198 h 

21 9 produkter 248 353 39 min 26 h 25 h 

22 20 produkter 248 353 1 h 29 min 26 h 10 min 25 h 

23 4 produkter 248 353 18 min 125 h 125 h 

24 24 produkter 248 353 1 h 40 min 44 h 50 min 43 h 

25 8 produkter 248 353 36 min 145 h 30 min 145 h 

26 14 produkter 248 353 1 h 6 min 1 h 20 min 0 h 

Totalt antal timmar  3615 

Antal ordrar 26 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 139 

Genomsnittligt lager (dagar) 6 
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Bilaga 3 

Lagerplats Tyg- sytt 

       

(antal produkter*cykeltid)+(ställtid*antal ställ) = Arbetstid för ordern  

Rapporterad tidsskillnad för ordern-Arbetstid för ordern = Tid lager Tyg-sytt  

       

Order nr Antal produkter 
Cykeltid 
(sek) 

Ställtid 
(sek) 

Arbetstid 
för ordern 

Rapporterad 
tidsskillnad för 
ordern 

Tid lager Tyg-
sytt 

1 235 produkter 680 90 44 h 24 min 62 h 18 min 18 h 

2 161 produkter 680 90 30 h 24 min 168 h 51 min 138 h 

3 102 produkter 680 90 19 h 28 min 264 h  3 min 245 h 

4 219 produkter 680 90 41 h 25 min 216 h 10 min 175 h 

5 273 produkter 680 90 51 h 36 min 321 h 30 min 270 h 

6 45 produkter 680 90 8 h 30 min 121 h 50 min 113 h  

7 7 produkter 680 90 1 h 26 min 26 h 20 min 25 h 

8 20 produkter 680 90 3 h 48 min 21 h 10 min 17 h 

9 14 produkter 680 90 2 h 39 min 127 h 20 min 125 h 

10 4 produkter 680 90 45 min 256 h 10 min 255 h 

11 5 produkter 680 90 Felaktig Felaktig Felaktig 

12 2 produkter 680 90 24 min 24 h  24 h 

13 9 produkter 680 90 1 h 42 min 5 h 3 h 

14 3 produkter 680 90 36 min 24 h 20 min 24 h  

15 3 produkter 680 90 36 min 43 h 30 min 43 h 

16 5 produkter 680 90 57 min 122 h 40 min 122 h 

17 6 produkter 680 90 1 h 9 min 19 h 50 min 19 h 

18 10 produkter 680 90 Felaktig Felaktig Felaktig 

19 4 produkter 680 90 Felaktig Felaktig Felaktig 

20 4 produkter 680 90 45 min 145 h 19 min 145 h  

21 9 produkter 680 90 1 h 42 min 270 h 35 min 269 h 

22 20 produkter 680 90 3 h 38 min 196 h 46 min 193 h 

23 4 produkter 680 90 45 min 72 h 40 min 72 h 

24 24 produkter 680 90 4 h33 min 128 h 30 min 124 h 

25 8 produkter 680 90 1 h 30 min 24 h 40 min 23 h 

26 14 produkter 680 90 2 h 39 min 93 h 12 min 91 h 

Totalt antal timmar  2533 

Antal ordrar 23 

Genomsnittlig lagertid (timmar) 110 

Genomsnittligt lager (dagar) 4,6 
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Bilaga 4 

Lagerplats tapetserade sitsar och ryggar 
    

       
(antal produkter*cykeltid)+(ställtid*antal ställ) = Arbetstid för 
ordern   

Rapporterad tidsskillnad för ordern-Arbetstid för ordern = Tid lager tapetserade sitsar och ryggar 

       

Order 
nr 

Antal 
produkter 

Cykeltid 
(sek) 

Ställtid 
(sek) Arbetstid för ordern 

Rapporterad 
tidsskillnad för 
ordern 

Tid lager 
tapetserade 
sitsar och 
ryggar 

1 235 produkter 219 456 14 h 27 min 97 h 43 min 83 h 

2 161 produkter 219 456 9 h 54 min 49 h 49 min 40 h 

3 102 produkter 219 456 6 h 18 min 166 h 47 min 159 h 

4 219 produkter 219 456 13 h 27 min 20 h 40 min 7 h 

5 273 produkter 219 456 16 h 48 min 690 h 11 min 673 h 

6 45 produkter 219 456 2 h 48 min 113 h 20 min 110 h 

7 7 produkter 219 456 27 min 92 h 92 h 

8 20 produkter 219 456 1 h 15 min 164 h 40 min 162 h 

9 14 produkter 219 456 54 min 46 h 30 min 46 h 

10 4 produkter 219 456 Felaktig Felaktig Felaktig 

11 5 produkter 219 456 20 min 145 h 40 min 145 h 

12 2 produkter 219 456 9 min 145 h 40 min 146 h 

13 9 produkter 219 456 34 min 25 h 20 min 25 h 

14 3 produkter 219 456 12 min 118 h 118 h 

15 3 produkter 219 456 12 min 116 h 20 min 116 h 

16 5 produkter 219 456 20 min 43 h 43 h 

17 6 produkter 219 456 24 min 95 h 40 min 95 h 

18 10 produkter 219 456 40 min 162 h 50 min 162 h 

19 4 produkter 219 456 16 min 163 h 30 min 163 h 

20 4 produkter 219 456 Felaktig Felaktig Felaktig 

21 9 produkter 219 456 Felaktig Felaktig Felaktig 

22 20 produkter 219 456 1 h 20 min 495 h 24 min 494 h 

23 4 produkter 219 456 16 min 115 h 10 min 115 h 

24 24 produkter 219 456 1 h 30 min 21 h 40 min 20 h 

25 8 produkter 219 456 32 min 165 h 50 min 165 h 

26 14 produkter 219 456 53 min 54 h 8 min 53 h 

Totalt antal timmar  3232 

Antal ordrar 23 
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Genomsnittlig lagertid (timmar) 140 

Genomsnittligt lager (dagar) 6 

Bilaga 5 - Intervjumall 

Intervjuerna har varit ostrukturerade. De frågor som behandlades i intervjuerna är följande: 

Kan du förklara din arbetsuppgift?  

Hur rapporterar du när ordern påbörjas/avslutas? 

Hur väljer du vilken order som ska tillverkas? 

 

 


