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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till handledarna Nicklas Sjölin och Anders Widell på Scandinavian 
Business Seating som hjälpt oss med arbetet.  

Tack till Jonas Bjarnehäll, vår handledare på skolan som givit oss vägledning genom arbetet.  

Vi vill även passa på att tacka all personal på Scandinavian Business Seating som bemött oss på 
trevligast möjliga sätt. 
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Abstract 
 

This thesis was executed at Scandinavian Business Seating in Nässjö. The company produces 
office chairs, meeting- and conference furniture. Currently they are not satisfied with their 
current material flow that exist between a tributary and main flow. Buffer stocks occurs due to 
the different producing speeds from the tributary and main flow. 

The thesis will be performed on the tributary flow, where a chair mount is preassembled, to the 
assembly on the main flow. A chair mount is the part on the chair that enables adjustment on 
the height, fitting depth and the back. The purpose is to evaluate how different factors, 
recovered in consultation with supervisor and the company, will be affected due to proposed 
solutions in terms of scenarios. These scenarios contain proposals on how to make the process 
more effective and by that reducing the buffer stocks. A total of three scenarios will be presented 
and they will be evaluated from five different factors. 

In order to answer our two questions that this thesis will revolve around different methods have 
been used. Methods such as observations, interviews, time studies and literature studies. 
Theory about the factors must also be collected. After the gathering of theory, a status report 
followed by a status analysis will be done where the different factors are described. By doing so, 
it’s easier to compare what changes to the factors the proposed solutions will result in. This will 
be explained in detail in the chapter: Result. In the result chapter the meaning of the scenarios 
will first be presented then an evaluation on how the different factors are affected by the 
changes. The changes will be compared to the status of the currently status. 

In the chapter Discussion and conclusion, the result will be discussed through the different 
factors. Proposals for future research and investigation will also be discussed because there are 
more factors that are affected by the changes than those that this thesis evaluates.  
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet är utfört på företaget Scandinavian Business Seating i Nässjö som tillverkar 
kontorsstolar, mötes- och konferensmöbler. I dagsläget är företaget inte nöjd med hur 
materialflödet mellan ett biflöde och huvudflöde ser ut. Buffertlager uppkommer på grund av 
de olika takterna som flödena har.  

Examensarbetet har utförts på biflödet, där stolsbeslag förmonteras, fram till att beslagen 
monteras på huvudflödet. Ett stolsbeslag är den delen på stolen som gör att höjden, sittdjupet 
och ryggen går att justera. En bild på beslaget återfinns i bilaga 1. Syftet med arbetet är att 
utreda hur olika faktorer i produktionen påverkas genom att nya lösningsförslag 
implementeras. Lösningsförslagen benämns i rapporten som scenarier och innehåller förslag 
på hur flödet kan effektiviseras och buffertarna därmed reduceras. Faktorerna som 
lösningsförslagen är utvärderade från är utvalda tillsammans med företaget. Denna rapport 
behandlar tre olika lösningsförslag som utvärderas ifrån fem faktorer. 

För att besvara våra två frågeställningar som arbetet utgår från användes metoder som 
observationer, tidsstudier, intervjuer och litteraturstudier. Teori samlades även in om de olika 
faktorerna. En nulägesbeskrivning utfördes följt av en nulägesanalys där dagens produktion 
utvärderades utifrån de bestämda faktorerna. Detta för att det enkelt ska gå att se vilka 
skillnader lösningsförslagen kommer att innebära på faktorerna då nuläget går att använda som 
referens. 
I resultatkapitlet presenteras först varje scenario och sedan utvärderas de utifrån de bestämda 
faktorerna.  

I kapitlet Diskussion och slutsats kommer resultatet diskuteras utifrån de frågeställningar som 
framtagits. Även förslag till vidare forskning kommer att diskuteras då det finns fler faktorer 
som påverkas än de som arbetet tar upp. 
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Ordlista 
 
Processen – I denna rapport definieras ordet processen som de moment som utförs från att 
förmontaget sker på biflödet till och med montering på huvudflödet. 

 

Huvudflöde – Produktionslinan där alla tillverkade stolar transporteras. Benämns på 
Scandinavian Business Seating som Flexline. 

 

Förmontage – Ett förmontage utförs på beslagen. Förmontaget sker på ett biflöde till 
huvudflödet. 

 

Vattenspindel – Arbetare med ansvar över materialförsörjningen till produktionen.   

 

Gränssnitt – Med gränssnitt inom produktion avses gränser mellan olika avdelningar, 
processer och stationer.  

 

Make-to-order – En kundorderstyrd produktion. Finns inga färdigvarulager. Alla produkter 
som tillverkas har en kund.   

 

Beslag – Sitter monterad under stolens sitts. Möjliggör justering av sittdjup, sitthöjd och rygg.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
För att uppnå god lönsamhet i en produktion krävs ett väl fungerande produktionssystem. 
Tillverkande företag arbetar idag kontinuerligt med att förbättra och effektivisera sina 
processer och operationer. Konkurrensen från utlandet hårdnar konstant och det är ett måste 
för svenska företag att ständigt arbeta med att minska sina kostnader för att behålla sin position 
på marknaden. Genom en väl genomtänkt produktion med effektiva gränssnitt mellan biflöden 
och huvudflöde kan antalet produkter i arbete avta, användningen av fabriksyta och ledtider 
minskas och på så sätt kan produktionskostnader reduceras.           

1.2 Företagsbeskrivning 
Scandinavian Business Seating, vidare benämnt som SBS, är ett internationellt företag inom 
segmentet för kontorsstolar, mötes- och konferensmöbler. SBS ägs av Triton som investerar i 
och stödjer den positiva utvecklingen av medelstora företag som befinner sig i Nordeuropa. SBS 
har cirka 470 anställda och hade år 2013 en omsättning på ca 130 miljoner Euro, vilket 
motsvarar 1,2 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde[1]. Företaget grundades juni år 
2007 och tog under hösten namnet Scandinavian Business Seating till följd av en integrations- 
och konsolideringsprocess mellan svenska RH Form, norska HÅG och danska RBM. Under 
sommaren 2015 köpte SBS upp ytterligare ett märke, det holländska BMA. 

1.2.1 Produktionen i Nässjö 
Produktionsanläggningen i Nässjö där arbetet är utfört, hade år 2014 120 anställda och en 
omsättning på 492 miljoner kronor[2]. I Nässjöfabriken tillverkas tre av de fyra olika 
stolsmärkena (RH, HÅG, RBM) på samma produktionslina. Stolstillverkningen är helt 
kundorderstyrd vilket betyder att de inte tillverkar emot lager utan enbart efter beställning, 
Make-to-order. 

1.3 Problembeskrivning 
I dagsläget är inte SBS tillfredsställda med hur materialflödet mellan biflöde och huvudflöde 
ser ut. Det uppkommer buffertlager då biflödet producerar komponenter i en annan takt än vad 
huvudflödet kan ta emot. 

Vid biflödet sker ett förmontage av beslag till stolen RH Mereo. När förmontaget är klart läggs 
de färdiga beslagen på vagnar med 16st på varje. De rullas därefter mot huvudflödet där de ska 
monteras på stolen.  

Företaget klargjorde att då förmontaget och monteringen sker i olika takter skapas onödiga 
buffertlager. Ett direkt efter förmontaget och ett efter transport bort till monteringen. Vid 
huvudflödet sker inte bara montering av Mereos beslag utan även andra stolsmärkens beslag 
monteras där. Produktionen är kundorderstyrd vilket innebär att det inte finns en 
standard/bestämd ordning för vilka stolsmodeller som ska passerar huvudflödet. Detta innebär 
att det inte finns någon fast planering för hur många beslag som behövs utan antalet 
differentierar sig dag till dag.  

I dagens läge upptar buffertlagren onödig mycket fabriksyta, fabriksyta som SBS vill frigöra för 
att få plats med framtida projekt. Genom att utvärdera tre olika scenarion på hur buffertlagren 
kan reduceras utifrån olika faktorer, så som kvalitet, materialhanteringskostnader och 
flexibilitet kan detta arbete användas som beslutsunderlag för SBS framtida förbättringsarbete. 
Faktorerna som scenariona utvärderas ifrån är utvalda i samråd med företaget och är de som 
företaget anser vara de mest väsentliga, övriga faktorer kommer tas upp i diskussionskapitlet 
senare i rapporten.   
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är utvärdera tre scenarier utifrån utvalda faktorer. Dessa scenarion 
är framtagna i samråd med företaget och handledaren från skolan. Scenarierna som evalueras 
är följande (Dessa beskrivs närmare i resultatkapitlet): 

1. Scenario 1. En helt eliminerad buffert där bi- och huvudflödet är taktat med varandra. 
Produkten som är klar på biflödet monteras direkt på stolen i huvudflödet utan någon 
mellanlagring.  

2. Scenario 2. Bi- och huvudflödet är taktat men en liten buffert lämnas fortfarande kvar. 

3. Scenario 3. Buffertlagren mellan bi- och huvudflödet minskas med 50 %. Förmontaget 
och monteringen kvarstår som innan. 

För att kunna utvärdera de olika förslagen krävs det att det görs utifrån samma faktorer. Dessa 
faktorer måste vara relevanta för företaget. Det vill säga faktorer som för företaget är viktiga. 
Första frågeställningen är: 

1. Vilka faktorer ska tas i beaktning?  

Rapporten skall resultera i utvärderingar av de olika scenarierna utifrån de identifierade 
faktorerna. För att detta ska göras måste kunskap om hur faktorerna påverkas samlas in. Andra 
frågeställningen blir då: 

2. Hur påverkas faktorerna i respektive scenario?  

1.5 Företagets mål 
Examensarbetets mål från företagets sida är att de vill kunna använda arbetet som 
beslutsunderlag för hur deras framtida förbättringsarbete ska se ut. Genom att tydligt 
presentera och utreda varje scenario utifrån givna faktorer kan SBS få information på vilket sätt 
som olika scenarion påverkar faktorer i produktionen.  

1.6 Disposition 
I rapportens början ges läsaren en bild över vilka frågeställningar som ska besvaras, vilka 
problem som företaget har samt vad de vill uppnå med arbetet. I kapitel 2 presenteras de 
metoder som användes för att kunna utföra arbetet samt en förklaring till hur metoden är 
kopplad till frågeställningarna. I samma kapitel återfinns även en beskrivning över hur arbetet 
är utfört, en tidsplan som visar hur arbetet var planerat samt en diskussion över trovärdigheten 
i rapporten. En bakgrund till de faktorer som scenariona utvärderas ifrån ges i kapitel 3, 
Teoretiskt ramverk där även andra teorier som används i arbetet beskrivs. Därefter i kapitel 4 
presenteras en nulägesbeskrivning över området som berörs av arbetet, en nulägesanalys är 
utförd och även den presenteras i det kapitlet. Nulägesanalysen visar hur de olika faktorerna 
påverkas i nuläget, denna analys används som en referens som de olika scenariona jämförs 
emot. I resultat kapitlet visas de olika scenarionas påverkan på faktorerna där konsekvenserna 
utförligt beskrivs. Rapportens sista del är en diskussion kring arbetets resultat och slutsatser 
där det även framförs förslag på fortsatt forskning och arbete.     

1.7 Omfång och avgränsningar 
Då examensarbetet kommer att utföras på ett av SBS:s biflöden till huvudflödet, har det 
avgränsats ifrån övriga stolsmodeller som passerar huvudflödet. I samråd med företaget har 
vårt arbete även avgränsats till enbart de för företaget mest väsentliga faktorerna då arbetet 
annars blir för stort. Vissa övriga faktorer kan återfinnas i diskussionskapitlet med reflektion 
över dess påverkan.  
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2 Metod och genomförande    

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
Detta avsnitt beskriver de metoder som valts att användas för att besvara frågeställningarna. 

1. Vilka faktorer ska tas i beaktning?  

För att besvara den första frågeställningen utfördes en nulägesbeskrivning. Stora delar av 
arbetet utfördes på företaget i Nässjö, där bra möjligheter för intervjuer och observationer gavs. 
Litteraturstudier utfördes för att samla in den teori som tillsammans med insamlad information 
från observationer och intervjuer ligger till grund för de utvalda faktorerna som arbetet tar sitt 
fäste ifrån.     

2. Hur påverkas faktorerna i respektive scenario?  

Genom att ytterligare litteraturstudier på området utfördes kunde information om hur 
faktorerna påverkas samlas in. Tidsstudier utfördes på berörda områden så de ändringar som 
scenariona innebär kan beräknas och jämföras med nuläget.      

2.2 Datainsamling 
För att samla in nödvändig information för att besvara arbetets frågeställningar användes olika 
metoder, så som observationer, tidsstudier, intervjuer och litteraturstudier.  

2.2.1 Observationer 
För att skapa en uppfattning om hur processen mellan biflöde och huvudflöde fungerar utfördes 
observationer. Observationerna besvarade följande frågor: 

• Hur ser gränssnittet mellan biflöde och huvudflöde ut? 

• Hur sker förmontaget? 

• Hur sker monteringen? 

• Vad uträttas på varje delstation? 

Genom att få dessa frågor besvarade samlades den grundläggande informationen om hur 
processen fungerar in.  

2.2.2 Tidsstudier 
När förståelse för processen hade införskaffats utfördes tidsstudier på förmontaget. Då 
lösningsförslagen baseras på beräkningar måste cykeltider samlas in. Detta utfördes genom 
klockstudier. Ett dokument för tidsstudien upprättades där de olika arbetsstationerna fanns 
med. Då förmontaget består av sex olika stationer som tillsammans bildar en lina utfördes 
klockstudier på samtliga av dem. Studierna utfördes med tidtagarur och tiden för respektive 
station antecknades och fördes in i ett Excel dokument. Startpunkt för varje station är 
slutpunkten för den tidigare[15].  

För att undgå att beräkningarna blir felaktiga krävs rätt indata, det vill säga att siffrorna från 
klockstudierna måste vara korrekta. För att uppnå detta utfördes varje mättning tre gånger där 
sedan ett medelvärde beräknades, detta för att öka reliabiliteten för de insamlade värdena. 
Sammanlagt utfördes 18 mätningar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor tog i beaktning nämligen 
vilken takt som den klockade montören arbetade i. Genom att diskutera problematiken med 
handledaren på företaget valde SBS ut montörerna som vi skulle mäta. Detta för att de var enligt 
företagets åsikt de som jobbade närmast 100-takt, det vill säga normaltakt.  

2.2.3 Intervjuer och samtal 
För att få ytterligare förståelse över hur processen fungerar och vad som utförs på varje station 
tog vi del av personalens åsikter och erfarenheter. Ostrukturerade intervjuer utfördes med 
berörd personal. Den fördel som ges med ostrukturerade intervjuer är att personen som 
intervjuas ges möjlighet att utveckla och förtydliga svaren. Även följdfrågor kan ställas av den 
som intervjuar så ytterligare information kan insamlas[3].  
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2.2.4 Litteraturstudier 
För att finna teorier lämpliga för detta examensarbete utfördes en litteraturstudie. Efter 
överläggning med både handledare från skolan och företaget valdes teorier ut. Utifrån denna 
teori valdes även de faktorer som scenariona utvärderas ifrån. Litteraturstudien genomfördes 
via sökningar på högskolans bibliotek där nyckelord så som manuellt arbete, linjebalansering 
och produktionseffektivisering användes. För att hålla litteraturstudien inom rimliga ramar är 
det väsentligt att tydliga mål med den fastslås. Även rimliga avgränsningar bör upprättas[4].  

2.3 Genomförande 
När arbetets omfång, avgränsningar och frågeställningar var bestämda flyttades arbetet till 
fabriken i Nässjö. Detta för att underlätta kommunikationen med handledaren på företaget. Ett 
kontorsutrymme var förberett där arbetet utfördes.    

2.4 Tidsplan 
Efter att planeringsrapport 1 var godkänd upprättades en tidsplan så arbetet enkelt kunde 
planeras. 

 
Figur 1. Gantt-schema över arbetet 
 

2.5 Trovärdighet 
Reliabiliteten för insamlad data har eftersträvats att vara så hög som möjligt. Genom att 
tidsstudierna utfördes tre gånger på varje station utvanns ett mer verklighetstroget material. 
Vid fel indata blir beräkningarna felaktiga och därmed kan inte arbetet användas av företaget. 
Därför har vi varit väldigt noggranna för att säkerställa att alla värden håller hög trovärdighet. 
Då de olika scenariona bara är teoretiska förslag går det inte att praktisk bevisa deras påverkan 
på olika faktorer, det får göras utifrån slutsatser från teori och överläggning med handledare 
och undertecknade.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori 
För att kunna besvara frågeställningarna behövdes teori om de olika faktorerna och metoderna 
som används samlas in.  

3.2 Nulägesbeskrivning  
Vid varje förbättringsarbete är det naturligt att identifiera de stationer som arbetet kommer 
behandla. Detta kan utföras genom en noga utförd nulägesbeskrivning. En nulägesbeskrivning 
ökar förståelsen för vad processen innehåller samt att potentiella förbättringsområden 
upptäcks[3]. Genom att undersöka viktiga delar av processen samlas den data som är 
nödvändig för att genomföra beskrivningen in. En nulägesbeskrivning visar hur den berörda 
processen används, hur den fungerar, vad den påverkar, vad den påverkas av och hur den ser 
ut. En sådan kartläggning kan göras i vissa steg där man först definierar start och slutpunkt för 
processen och därefter identifierar alla aktiviteter som ingår i den. Nästa steg är att beskriva de 
identifierade aktiviteterna. Med denna kunskap blir det även enklare att hantera processen och 
planera förbättringsarbetet[5]. 

3.3 Utvärderingsfaktorer 
De olika scenariona ska utvärderas utifrån samma faktorer. Det finns många faktorer att ta i 
beaktning i en produktion, och beroende på förhållande och produktionsupplägg blir de olika 
viktiga. Bland de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid en utvärdering av en produktoin är 
kvalitet, flexibilitet, kostnad samt leveransförmåga[7].     

Genom att presentera ett antal olika faktorer som påverkas av ändringar i produktionen för 
företaget valdes fem stycken ut. Dessa faktorer presenteras och förklaras nedanför. Det är dessa 
som kommer ligga till grund för resultatet där scenariona utvärderas och analyseras. 

3.3.1 Materialhanteringskostnader 
Materialhantering är funktionen att hantera och förflytta gods internt i en anläggning [6]. Det 
innefattar allt från godsmottagning till godsavsändning. Utformningen av 
materialhanteringssystemet beror bland annat på antal ställen att hämta och lämna gods, vilken 
typ av gods det är, längden på transportsträckan, tekniken för att transportera godset och hur 
frekventa flödena är.  

Vanligt för materialhantering är just materialuttag ur lager och hanteringen mellan 
arbetsstationer och mellanlager. Det är också normalt att materialhantering är en samordnad 
del av lagersystemet, vilket i många fall gör det näst intill omöjligt att skilja lagring ifrån 
hantering.   

Kostnader som uppstår gällande materialhantering är även kostnader som har att göra med 
materialhantering i samband med orderstart eller 
orderavslut[6]. Materialhanteringskostnader ingår som en kostnadskomponent i 
ordersärkostnad. Det kan till exempel vara kostnader som uppstår vid godsmottagning, 
ankomstkontroll, materialuttag samt förflyttning av varor eller färdiga produkter mellan lager. 
Tiden är en betydande faktor inom hantering av material, då den påverkar direkt lön[10]. 
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3.3.2 Effektivitet i manuell montering 
Ett vanligt mätetal inom industrin är OEE, total utrustningseffektivitet som är en 
grundläggande term inom filosofin Total Product Management (TPM)[7]. OEE är ett mått på 
produktionseffektivitet och består av tre delar:  

• Tillgänglighet 

• Anläggningseffektivitet 

• Kvalitetsutbyte 

Multiplicerar man dessa så erhålls total utrustningseffektivitet, TAK (på engelska OEE). Detta 
mätetal tillämpas bäst när produktionen är semiautomatisk eller helautomatisk. Vid en manuell 
montering finns dock ett alternativt mätetal, MAE (Manual Assembly Efficiency) som då är ett 
bättre alternativ. MAE tar med eventuella fluktuationer i tidsåtgången på de olika stationer som 
produktionen består av. Vid manuell bearbetning uppkommer fluktuationer då arbetet utförs 
av en människa och tiden kan därför variera. Uträkningen för MAE ser ut enligt följande[7]: 

MAE =
∑(𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅)

𝑁𝑁𝑎𝑎(𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼−𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈)
∗ 100 

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = all tillgänglig tid 
 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 = totalt planerad stopptid 
 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = omarbete för enhet efter montering 
 𝑁𝑁𝑎𝑎= antal montörer 
 𝑡𝑡𝑈𝑈𝑁𝑁 = oanvänd tid pga. utan order 
 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 = ideal monteringstid för enhet 
 MAE = effektivitet i manuell montering 

Anledningen till varför detta är ett intressant mätetal är att det visar hur stor del av den totala 
produktionstiden som egentligen är värdeskapande. Har ett företag 85 % 
utrustningseffektivitet definieras det som ”World Class” och ses av många industrier som ett 
mål man vill uppnå. De flesta industrier har dock bara runt 60 % utrustningseffektivitet så det 
finns för det mesta utrymme till förbättring[8]. Genom att mäta detta och konstant följa upp 
det, kan det användas som beslutsunderlag till framtida förbättringar och gör det enklare att 
uppnå en effektivare produktion.  

3.3.3 Flexibilitet 
Med en flexibel produktion menas att den är anpassningsbar till förändrade förhållanden. Det 
finns olika typer av flexibilitet. De vanligaste är volymflexibilitet och produktflexibilitet[9]. 
Volymflexibilitet är en produktions förmåga att antingen minska eller öka produktionsvolymen, 
i takt med efterfrågeförändringar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt[10]. Ett vanligt sätt 
att uppnå detta är att använda lager för att klara av ändringarna i efterfrågan. Med 
säkerhetslager kan variationer på kort sikt klaras av och med utjämningslager kan 
säsongsvariationer klaras av[14]. Detta kommer dock inte utan nackdelar, att lagra produkter 
medför kapitalbindning och det finns en risk med att lägga för mycket på lager. Då det sker mot 
en osäker prognos kan det vara fel produkter som lagras. Dessa metoder fungerar bäst när 
produktionen producerar gentemot lager. Vid en kundorderstyrdproduktion finns det andra 
metoder att uppnå volymflexibilitet. Ett alternativ är att öka kapaciteten, det vill säga att 
produktionen kan producera mer än vad den behöver för att på så vis alltid klara av 
efterfrågan[14].  

Produktflexibilitet innebär en produktions förmåga att anpassa sina produkter efter 
marknadens behov. Detta genom att kunna integrera nya produkter i nuvarande produktion. 
Ett flexibelt system har förmågan att kunna tillämpa nya teknologier och återanvända tidigare 
produktionssystem för nya produkter[10].     
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3.3.4 Arbetsorganisation och arbetsmiljö  
Arbetsorganisation definieras enligt Broström, 1991, s. 9 som: ” Människornas förhållande till 
produktionen, hur människan inordnas och samordnas med andra produktionsfaktorer i ett 
verksamhetssystem för varor eller tjänster, upprättat av en huvudman/ägare i ett bestämt 
syfte.” Då arbetsorganisation och arbetsmiljö går tätt ihop har de placerats under samma 
rubrik.  

En montering är ofta högt bemannad då det arbetet vanligtvis sker manuellt. Frågan som är 
viktig att besvara för företagen är hur det kan utföras på bästa sätt. I fokus för 
arbetsorganisationen är den enskilda medarbetarens uppgifter och kunskap. Även hur de 
anställda arbetar med varandra och vilka tekniska och andra hjälpmedel som utnyttjas. Målet 
är att tillfredsställa medarbetarnas behov samtidigt som tillräckligt hög effektivitet behålls i 
produktionen[7].  

För att lyckas med detta kan arbetsorganisationen utformas parallellt med produktionen. Olika 
aspekter att begrunda vid arbetsorganisationsutformning finns att beskåda i tabellen nedan 
hämtad från boken Produktionsutveckling. Dessa aspekter är viktiga att ta med i utformningen 
av arbetsorganisationen för att uppnå hög effektivitet samtidigt som de anställda mår bra.  

Tabell 1. Tabell över aspekter i arbetsorganisation 

Aspekt: Olika möjligheter att beakta: 

Gränssnitt mot närliggande funktion Underhållsfunktionens roll gentemot 
produktionen bör fastställas, likaså 
gränssnittet mot produktionsplanering, 
materialförsörjning och en eventuell 
kvalitetsfunktion.  

Fördelning av arbetsuppgifter Typ av arbetsuppgifter – sekventiellt eller 
parallellt utförande. Beslut av om individuell 
eller grupporganisation. 

Arbetsinnehåll Specifika uppgifter för varje person. 
Variation, arbetsrotation och 
arbetsberikning för att vidga 
arbetsinnehållet. 

Skapande av en lärande organisation Utbildning, träning, lärlingssystem, 
dokumentation av rutiner och arbetssätt och 
metodutveckling som sätt att arbeta med 
kunskapsöverföring och lärandeprocesser. 

Arbetsmiljön kan delas in i två separata delar, fysisk och psykosocial. Utformningen av 
arbetsorganisationen går nära ihop med arbetsmiljön då den ofta bestämmer hur arbetsmiljön 
för de anställda kommer vara. Bland de fysiska faktorerna finns buller, ljus, och vibrationer. 
Även ergonomiska faktorer såsom arbetsställning och belastningar tas med här. 
Ergonomikraven ska anpassas efter de anställda, till exempel baserat på de anställdas 
kroppsstyrka, längd och eventuella handikapp[7].  

De psykosociala faktorerna har under 2000-talet fått större uppmärksamhet i och med den 
stigande mentala belastning som arbetet och samhället innebär. Arbeten innebär idag ökad 
informationsmängd och krav på snabbhet i beslutsfattande. Detta leder till att dessa faktorer är 
viktiga att ta hänsyn till vid utformning av en arbetsstation eller ett produktionssystem[7].  
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3.3.5 Kvalitet  
Kvalitet kan ses som ett mångväxlat begrepp och gäller både produkter och produktion. I en 
förenklad mening kan man säga att kvalitet är vad kunden vill ha och är villig att betala för. Ett 
annat sätt att uttrycka sig är att vid bra kvalitet kommer kunden tillbaka, men inte produkten. 
Det ses främst som en intäktsskapare då rätt kvalitet ger god försäljning. I stora drag kan 
kvalitet kopplas till många faktorer, som kostnader och kapital. Kvalitet i produktionen syftar 
till att åstadkomma en hög produktkvalitet och produktkvalitet avser vanligen produkters 
förmåga att uppfylla konsumenters förväntningar och krav. Fel kvalitet, som resulterar i 
kassationer eller omarbetning, leder till både direkta och indirekta kostnader[13].  

När det kommer till kvalitet i produktion finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. I 
samråd med handledare och företag valdes det att fokusera på olika typer av variation som 
uppstår i en process. Variation i en tillverkningsprocess kan ha många olika källor, men 
generellt sett kan man se det som att variation uppstår när en faktor i processen ser till att 
utformningen skiljer sig åt från gång till gång. Vanliga exempel på detta kan vara vibrationer, 
dåligt kalibrerade mätinstrument, arbetskompetens och varierande belysningsförhållanden. 
Urskiljbara variationer är variationer som kan och bör elimineras då de beror på direkta 
felaktigheter i processen. Slumpmässiga variationer är övriga orsaker till att variation i 
processen uppstår. För att åtgärda variation strävar man efter att uppnå en stabil process, även 
kallad statisk jämvikt. Det betyder att man eliminerat eller åtminstone kompenserat för de 
urskiljbara variationerna och endast de slumpmässiga återstår.  

 

3.4 Taktat flöde 
Takt är något som speglas av marknadens efterfrågan. Ett taktat flöde känner av efterfrågan 
genom hela flödet. Det betyder att takten på en viss station där en viss produkt bearbetas i flödet 
har samma takt som utleveransen av samma produkt i fabriken. Genom ett taktat flöde går det 
att enklare avgöra hur man ligger till och det underlättar även till att se orsaken till stopp och 
se onödiga steg i en process. Tanken med ett taktat flöde är att skapa ett balanserat flöde genom 
hela produktionen. Ett taktat flöde är dock mer känsligt för störningar då ett stopp påverkar 
hela produktionen[2].   
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3.5 Linjebalansering  
Linjebalansering avser att balansera ett flöde bestående av olika monteringsstationer. På varje 
station finns en eller flera operationer och med hjälp av en linjebalansering bestäms den 
effektivaste fördelningen av operationer utmed linan. Detta är baserat på cykeltiden där 
operationen med högst cykeltid placeras om möjligt först. Det finns olika typer av utformningar 
för en lina. En produktions- eller monteringslina behöver inte vara rak utan kan även formas 
som ett U. Dessa två typer har olika fördelar och nackdelar. Vid en U-form kan en operatör 
enkelt arbeta vid fler än en station[11].   

Linjebalansering utvärderas med hänsyn till balanseringsförlust och det finns två alternativa 
fördelningar: 

• Minimera antalet stationer vid given cykeltid 

• Minimera cykeltiden vid givet antal stationer 

Manual för linjebalansering 

1. Rita upp ett precedens-diagram. Ett precedens-diagram klargör vilka stationer som är 
beroende av varandra. När ett sådant diagram är uppritat går det se hur stationerna går 
att placera baserat på att en station inte kan påbörjas innan den föregående stationen 
är klar.  

2. Beräkna den önskvärda cykeltiden (Cd).  

 𝑐𝑐𝑑𝑑 = ∑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐷𝐷

  

AWT = All tillgänglig tid  

D = Behov (antal/vecka) 

3. Beräkna teoretisk minsta antalet stationer 

 𝑁𝑁 = ∑ 𝑡𝑡𝑅𝑅
𝐶𝐶𝑑𝑑

 

ti = total tid för alla stationer 

4. Gruppera arbetsstationer baserat på cykeltid samt precedens-diagram.  

5. Definiera aktuell cykeltid 

6. Beräkna effektiviteten (E) i linan samt balanseringsförlusten: 

 𝐸𝐸 = �
𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎
 

n = antalet stationer 

Balanseringsförlusten: 1 - E [11]. 
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4 Empiri 
Arbetet som utförts baseras på data insamlad på SBS fabrik i Nässjö. I följande kapitel 
beskrivs först hur nuvarande materialflöde och layout ser ut därefter analyseras nuläget 
utifrån de bestämda faktorerna. 

4.1 Nulägesbeskrivning 
Avdelningens olika stationer beskrivs i korthet för att ge läsaren förståelse över sammanhang. I 
bilaga 2 återfinns en fabrikslayout som visar var huvudflöde, biflöde och buffertar är placerade 
i fabriken. 

4.1.1 Huvudflödet  
SBS har en Flexline, ett huvudflöde där alla stolsmärken transporteras på rullande band och 
succesivt monteras färdigt längs med linan. Systemet är automatiserat och stolarna 
transporteras i förpackningar av kartong där processen börjar med en kartongvikningsstation. 
Denna station består av en montör och en automatiserad maskin som viker 
kartongdelar. Montören placerar de vikta emballagen på tre olika rullbanor beroende på vilken 
stol det är som ska ligga i emballaget.  

Emballaget börjar rulla iväg på huvudflödet och går igenom fem monteringssteg innan den 
bandas in och registreras som färdig. Emballaget avviker från banan vid varje 
monteringstillfälle, vilket gör att andra stolar som inte kräver en viss montering kan åka 
förbi. Sammanfattningsvis ser monteringsprocessen ut på följande sätt:  

• Sits och eventuell ryggdyna läggs ner i emballaget  

• Emballaget går igenom beslagsmonteringen och önskat beslag monteras ihop med 
sitsen för att sedan läggas tillbaka.  

• Om stolen ska ha armstöd, läggs dessa i genom att stolen avviker från banan där en 
montör står och lägger ner önskat armstöd i emballaget.  

• Vid sista monteringsmomentet läggs kryss med hjul och gaspelare ner.  

• Emballaget rullar igenom en bandare som försluter kartongen.  

• Stolen registreras som färdig och är klar för utleverans.    

4.1.2 Biflöde, förmontaget  
Beslagen som monteras på stolen i huvudflödet förmonteras på ett biflöde. Biflödet består av 
sex olika stationer som beskrivs nedan. Varje station har ett mellanlager efter sig, där beslagen 
placeras innan de skickas vidare till nästa station. Mellanlagren är rullbanor där 4-6 beslag kan 
läggas i kö innan det blir fullt.  
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Figur 2. Bild över förmontaget  

 
Figur 4. Kartläggning av flöde vid förmontage (triangel = buffert) 

Vid full produktion står det 5 montörer vid beslagsmonteringen, där station 5 och 6 går att 
utföra med en montör. Vid lugnare perioder räcker det med 2-3 montörer som går runt mellan 
stationerna. När beslagen är färdiga placeras de på vagnar och transporteras till ett buffertlager 
innan de monteras på huvudflödet. Ett färdigmonterat beslag väger 8.9 kg och innehåller runt 
110 stycken komponenter, som alla monteras vid de olika arbetsstationerna.  

Station 1, montering av undre och övre beslagsdel 

På den första stationen monteras två olika beslagsdelar, övre och undre kroppsdel. 
Monteringsmomenten skiljer sig åt mellan de två olika delarna, men båda behövs vid nästa 
arbetsstation där de monteras ihop. Den undre kroppsdelen placeras i en fixtur och filt-
tassar fästs vid alla kontaktytor för att skydda mot slitage och skador. Efter det placeras en spak 
i kroppsdelen som kommer användas för att justera sitthöjden. Spaken monteras fast med 
skruvar följt av ett plastskydd.   

Den övre beslagsdelen placeras i en annan liknande fixtur på arbetsbänken. En hållare 
monteras fast och används som fäste för justeringsspakarna på stolen. När beslagsdelarna är 
klara läggs de på ett mellanlager till nästa station.  

Station 2, sammanslagning av undre och övre kroppsdel  

Denna station går ut på att montera ihop de två delarna som tillverkades på föregående station. 
Den undre kroppsdelen hämtas från mellanlager 1 och läggs i en fixtur. Stålringar fungerar som 
motstånd placeras i botten när beslagsdelarna senare trycks ihop. Efter det läggs två stycken 
viktjusteringsklaffar dit som kommer att användas som fästen för spakarna. Två stycken större 
beslagsfjädrar läggs dit och över dem läggs ett plastlock samt ytterligare en ståldetalj som 
skydd. En viktjusteringsspak kommer att kunna behövas för att styra justeringarna av 
vikten. Denna spak smörjs in med olja och placeras vid viktjusteringsklaffarna. Efter detta 
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placeras den övre beslagsdelen ovanpå. Beslaget placeras i en press som pressar ihop de båda 
delarna. Beslagsdelarna hålls ihop med hjälp av stålaxlar och låsningsbrickor. Ett gap skapas 
mellan de båda beslagsdelarna, detta försluts med hjälp av två plastskydd. Till sist lossas 
beslaget ifrån pressen och läggs på ett nytt mellanlager.  

Station 3, gunga och sittdjups montering  

På denna station monteras spakar för att kunna justera gungan och sittdjupet. Först hämtas 
beslaget med de två hopmonterade halvorna från mellanlagret efter station 2 och läggs i en 
fixtur. Sedan monteras undre hållare till sittdjupsspaken. Sittdjupsspaken läggs dit och därefter 
den övre hållaren för att monteras fast med tre skruvar. Fixturen går att vända 90 grader och 
det gör det lättare att komma åt vid nästa moment som är montering av plastlåshus. Detta görs 
med hjälp av fjädrar och låspinnar som läggs i låshuset. När detta är gjort monteras ett lock 
som också kommer att användas som ett handtag. Funktionskontroller sker vid varje moment 
då det är viktigt att spakarna fungerar som de ska. Efter detta läggs beslaget på ytterligare ett 
mellanlager som leder till monteringsstation 4.  

Station 4, montering av beslagsrygg  

Precis som de andra stationerna hämtas beslaget från mellanlager och läggs i en fixtur. Det är 
denna station som är det sista steget innan ett färdigt beslag kan läggas på vagnen. Den 
färdigmonterade ryggdelen med gaspelare från station 5 och 6 läggs i ett fäste som är ingjutet i 
beslaget. Ryggen fästs med skruvar och plastfästen. En lång axel smörjs in med vaselin och 
trycks sedan igenom ett hål för att låsa fast ryggen i ytterligare en axel. Lock till handtaget 
monteras fast som även kommer att fungera som ett bekvämare handtag. Till sist monteras fyra 
stycken gångjärn som kommer att komma till nytta senare när en sits monteras. När beslaget 
är färdigt läggs det på en vagn, där en full vagn innehåller 16 stycken beslag.  

Station 5, montering av gaspelare  

Station 5 förses med redan färdiga gaspelare. Dessa gaspelare måste dock prepareras med 
fästen och skydd innan de kan monteras på ryggen. Gaspelaren består av 5 olika komponenter 
som sätts ihop. Detta kräver inga skruvar utan alla ingående delar trycks dit för hand. Eftersom 
denna station inte tar lång tid och går direkt ihop med ryggmonteringen krävs det bara en 
montör för att hålla igång station 5 och 6.  

Station 6, förberedelse av rygg 

Stolsmodellen som förmontaget berör ska ha ryggen fastmonterad i beslaget. Det är på denna 
station som ryggdelen monteras ihop för att sedan kunna bli monterad på beslaget i station 4. 
Den färdigmonterade ryggen läggs nu på ett eget mellanlager i väntan på att bli fastmonterad 
på beslaget vid station 4.  

4.1.3 Komponentlager  
SBS:s hela produktion har ett gemensamt lager där alla artiklar som används ligger 
lagrade. Detta lager befinner sig i en annan fabriksdel och sköts av fyra olika truckförare, där 
två av dessa enbart sköter materialhantering i lagret och de andra två tar hand om 
materialförsörjningen ut till produktionen. Lagret är ett flytande lager, vilket betyder att 
artiklarna inte har bestämda platser. När en ny artikel ska lagras ställs den på en ledig plats av 
truckföraren som sedan slår in i systemet exakt på vilken plats artikeln ligger. När artikeln 
sedan behövs i produktionen står det i systemet vilken plats du kan hitta den på. Dock är det 
vanligt att truckförarna har egenbestämda platser för artiklarna och minns sedan i huvudet var 
man kan hitta dem. De olika scenarierna kommer att påverka komponentlagret olika, till 
exempel påverkas materialförsörjningen ut till produktionen och volymerna i lagret kan då 
behöva ändras. Dock är detta en aspekt vi har valt att bortse från då arbetet hade blivit för stort.  
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4.1.4 Tillförsel till förmontaget  
Förmontaget behöver ständig tillförsel av material för att kunna montera i den takt som 
krävs. Detta material ligger antingen i pallar bredvid stationerna, eller i ställ på kortsidan av 
förmontaget. Material som skruvar, små fästen, filttassar, osv. ligger i små plastlådor direkt på 
arbetsbänken som montören når från sin plats.   

När materialet tar slut måste det fyllas på. Montörerna fyller på plastlådorna själva när 
materialet börjar ta slut. Vid förmontagets kortsida står det flera ställ av märket Trilogic. Dessa 
lagerställ är på hjul och består av fyra våningar med lutande rullband där materialet rullar så 
nära kanten som möjligt. En truckförare fyller på med material från komponentlagret på ena 
sidan och montören hämtar materialet från andra. Truckföraren fyller inte på materialet på 
beställning utan har som uppgift att ständigt se till så att material finns att hämta från ställen. 
Ett undantag är de större komponenterna som ligger i lastpallar, dessa fylls på genom 
beställning. Beställningen sker genom att en montör som behöver nytt material skannar in den 
streckkod som varje artikel har i systemet. Artikelbeställningen läggs då i en beställningskö som 
truckföraren kan se på sin skärm i trucken. Om det skulle vara så att artikeln behövs omgående 
kan montören prioritera beställningen och göra så artikeln hamnar först i kön, för att undvika 
produktionsstopp.   

4.1.5 Buffert färdiga beslag  
Buffertlagren består av pinnvagnar där beslagen placeras. En vagn kan som tidigare nämnts 
hålla 16 stycken färdiga beslag innan den är full. Den första bufferten skapas direkt efter 
förmontaget och den andra blir till innan beslagen monteras på huvudflödet. Under en vecka 
uppmättes antal färdiga beslag i buffert, detta utfördes på slumpmässiga tider under dagen för 
att öka reliabiliteten för insamlad data. Antalet färdiga beslag i buffert var i genomsnitt 134st. 
Figur 5 visar var buffertarna är placerade och figur 6 hur flödet mellan buffertarna ser ut. 
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Figur 3. Placering av buffertar 

 
Figur 4. Flöde mellan buffertar 

Buffert efter förmontage  

Det första buffertlagret skapas efter förmontaget. Bufferten ligger bredvid den sista 
arbetsstationen, station 4. Montören placerar beslagen upp och ned i vagnen med två stycken 
på varje våning och 8 stycken på varje sida. Vanligtvis står en till två vagnar med beslag här. 
Vagnarna transporteras härifrån till nästa buffertlager för hand, vilket då betyder att en montör 
drar vagnen. Vilket av de två nästa buffertlagren som vagnen placeras i beror på var plats 
finns.    

Buffert mellan förmontage och montering 

De två större trianglarna i figur 5 och 6 symboliserar bufferten mellan förmontaget och 
monteringen. Det är här som flest beslag är placerade. I genomsnitt är fem till sex vagnar med 
beslag uppställda här.   

Buffert innan montering på huvudflöde  

Det sista buffertlagret skapas innan beslaget ska monteras på sitsen vid huvudflödet. 
Montörerna hämtar en vagn från buffertlagret och ställer den precis bredvid 
monteringsstationen på huvudflödet. Där ifrån plockas beslagen och monteras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

4.1.6 Montering av beslag vid huvudflöde  
Det sista steget som berörs av examensarbetet är när beslaget monteras på sitsen. Det finns två 
likadana monteringsstationer som utför detta och dessa stationer monterar inte enbart en sorts 
beslag utan hanterar flera olika märken och modeller. Tiden för monteringen är så mycket 
kortare än biflödets takttid att beslagen alltid kan monteras direkt på stolen. Då just denna del 
i produktionen är dragande. 

Det hela börjar med att ett emballage avviker från huvudflödet med en redan ilagd sits. På en 
skärm visas vilken modell det är och vilket beslag som ska användas. Monteringstekniken 
varierar beroende på vilken modell det är som ligger i emballaget. Stationen har en kran som 
lyfter beslaget med sits tillbaka i emballaget när montering har skett, då vikten blir ganska hög 
och ett manuellt lyft hade varit för påfrestande. På denna kran sitter en fixtur som 
beslaget placeras på, vilket betyder att monteringen sker på själva kranen. När det valda 
beslaget ligger på plats tas sitsen ut ur emballaget för att tryckas fast på beslaget. Tekniken är 
likadan för alla beslag, förutom de som berörs av vårt arbete, de beslagen skjuts dit och hålls på 
plats med hjälp av en spärr. Om det finns eventuell smuts eller liknande på sitsen blåses detta 
bort. En plastpåse träs över sitsen som skydd och kranen placerar beslaget med monterad sits 
tillbaka i emballaget. Emballaget transporteras vidare på bandet bort mot de sista 
monteringsstationerna innan stolen är färdig. 
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4.2 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen kommer att ta upp hur de olika faktorerna påverkas i nuläget. Detta för att 
enklare förstå resultatet när de olika scenarierna senare utvärderas samt för att underlätta 
jämförelsen med nuläget. 

4.2.1 Kvalitet 
Det berörda arbetets process, som redogörs i nulägesbeskrivningen, består av flera olika 
arbetsmetoder och moment med varierande tekniker och tidsupptaganden som beskrivits 
tidigare i rapporten. Processen består bland annat av åtta monteringsmoment, två 
transportsträckor, egen försörjning till stationerna och beställning av material. Det är inom 
detta område som variationer kommer att redovisas, både urskiljbara och slumpmässiga.  

SBS är som tidigare nämnt helt kundorderstyrt vilket gör att efterfrågan varierar. Detta medför 
att bemanningen av de olika arbetsstationerna är personal som både är heltidsanställda och 
anställda genom bemanningsföretag. Personalen som kommer från bemanningsföretagen är 
ofta nya personer och måste läras upp. Detta medför variation i form av kompetens på grund 
av att struktur för upplärning saknas. En annan variation vid arbetsmomenten är att montören 
kan frångå den förbestämda monteringsrutinen och variera sin monteringsteknik. Det betyder 
att vid till exempel arbetsstation 1 kan montören välja att fästa filt-tassarna som sista steg 
istället för att göra det direkt efter att beslagsdelen placerats i fixturen. Genomloppstiden för 
just den stationen kan då påverkas, men även kan vissa moment glömmas bort vilket leder till 
omarbetningar. Stressnivån är också en faktor som ger upphov till variation. Vid full 
produktion, då biflödet går på maxfart kan montörerna uppleva stress. Montering under stress 
kan leda till att vissa monteringsmoment glöms bort eller att en viktig rutin som 
funktionskontroll prioriteras bort. 
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4.2.2 Materialhanteringskostnader 
Nedan visas tiderna för all materialhantering som sker i den processen som behandlas av 
arbetet. 

Tabell 2. Tabell över materialhantering 
   

Vagntranspor  Tid (s)  Antal ggr Totalt(s)   

Från förmontage till buffert 29 5 145  

Från buffert till huvudlina 18 5 90  

Från huvudlina till tillbaka till 
förmontage 15 5 75  

Beslag läggs på vagn 3,5 80 280  

Försörjning av färdiga beslag från 
hämtad vagn till montering  4  80  320  

Materialförsörjning         

Station 1 15 8 120  

Station 2 50 11 550  

Station 3 25 17 425  

Station 4 57 14 798  

Station 5 28 10 280  

Station 6 25 8 200  

Övrig hantering        

Pallbyte 246 4 984  

Beställa nytt material till pall 15 4 60  

Total tid för materialhantering:     4327  

Grön färg i tabellen visar värden uppmätta av oss. Gulmarkerade är info hämtad från företaget. 

 

Tiden visas i sekunder och är noterade under en heldag med en total produktionstid på 7.2h. 
Varje tidsbärare klockades tre gånger för att ett medelvärde sedan skulle kunna beräknas. Varje 
materialförsörjningsmoment och vagntransport utfördes flera gånger under dagen vilket visas 
i kolumnen ”antal ggr”. En lista tillhandahölls innehållande produktionshistorik åtta dagar 
bakåt i tiden. Listan går att hitta i bilaga 7 och visar att det i genomsnitt har producerats 80 
stycken beslag per dag. Detta leder till att 80 stycken beslag läggs på vagnar varje dag, det vill 
säga 5st fulla vagnar. När det gäller materialförsörjningen till arbetsstationerna finns det flera 
olika sorters material som måste fyllas på under dagen. Eftersom det tar olika tid att fylla på 
olika material har ett medelvärde tagits fram för varje station. Totalt spenderas 72.2 min 
(4327s) på att hantera materialet under en dag.  
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4.2.3 Flexibilitet 
Som nämnts i teorin är produktflexibilitet ett systems förmåga att kunna tillämpa nya 
teknologier och återanvända tidigare produktionssystem för nya produkter. Vid samtal med 
produktionschefen framkom det att SBS har standardiserat sin tillverkning inom sina olika 
märken. Det betyder att arbetsmomenten för beslaget i biflödet inte ska förändras avsevärt 
mycket om en ny modell inom märket införs, utan processen ska vara densamma. Det 
nuvarande produktionssystemet tillverkar mot buffertlager och håller volymflexibiliteten hög. 
Då efterfrågan varierar från dag till dag används buffertarna som utjämningslager. En nackdel 
för SBS med detta system är att då de färdiga beslagen läggs i buffertlager istället för att 
monteras på stolen kan kvalitetsfel i beslagen upptäckas sent. Nya beslag som tillverkats och 
placeras i buffertlagret kan ha producerats med samma kvalitetsfel. Så istället för att upptäcka 
ett fel direkt upptäcks det sent och kan resultera i att hela buffertlagret är producerat med 
samma fel och måste kasseras eller omarbetas. Ytterligare en nackdel är att vid stora 
buffertlager binds kapital. Kapital som kan frigöras om buffertlagren minskas. I nuläget 
tillverkar SBS beslagen som ska stå redo för montering på huvudflödet dagen efter. Det betyder 
att buffertlagret som står där när alla går hem klockan 15.30 är de beslagen som ska monteras 
kommande dag.  

 

4.2.4 Arbetsorganisation och arbetsmiljö 
I teorin beskrivs olika arbetsorganisatoriska aspekter att betrakta gällande utformningen av ett 
produktionssystem. Aspekterna visas i tabellen nedan. 

Tabell 3. Tabell över aspekter i arbetsorganisation 

Aspekt: Nuläget: 

Gränssnitt mot närliggande funktioner Produktionsplanering planeras av 
personalchef där det avgörs hur många 
montörer som behövs för att klara dagens 
produktion. Detta görs dagen innan. 

Kvalitetskontroller utförs i form av 
funktionstest av montörerna genom en 
dokumenterad rutin. Kvalitetstekniker 
besöker också monteringen regelbundet och 
kontrollerar slumpmässigt utvalda beslag. 

 

Fördelning av arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av montering och 
materialtransport samt beställning av nytt 
material i en databas. Ingen förman finns. 
Utförandet görs sekventiellt från början till 
slut när det gäller monteringen. Biflödet är 
en grupporganisation. Antalet montörer 
varierar från två till fem. Personalen ser på 
en TV-skärm innan de går hem i vilken 
grupporganisation de kommer att tillhöra 
kommande dag. 

Arbetsinnehåll Generellt sett består processen av 
montering, materialtransport, 
materialpåfyllning, materialbeställning och 
orderhantering. 

Montörerna vid beslagsmonteringen roterar 
fritt mellan arbetsstationerna och placerar 
sig vid den station där det behövs.  
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Skapande av en lärande organisation Utbildning sker inte, utan upplärning sker 
på plats med en erfaren montör som har 
ansvar över upplärningen. Rutiner finns 
dokumenterade och är utskrivet och placerat 
på varje arbetsbänk.  

 

Teorin säger att arbetsmiljön kan delas in i två faktorer, fysiska och psykosociala. De fysiska 
faktorerna gällande beslagsmonteringen är faktorer som ljud och distraktioner. Buller 
förekommer inte på några höga nivåer, däremot passerar truckar frekvent bredvid 
monteringen. Andra ljudfaktorer som är med och påverkar är ljud ifrån arbetsbänkarna där 
hammare, skruvdragare och tryckluftblås används. Även huvudflödet ger ifrån sig en lägre 
ljudnivå i form av buller. Utöver belysningen i fabrikstaket har varje arbetsbänk lysrör 
monterade. Bänkarnas höjd går att justera, men är inte särskilt anpassningsbara utöver det för 
montören. Ett färdigt beslag väger som tidigare nämnt 8.9 kg, vilket betyder att påfrestningar 
för ryggen uppstår varje gång beslaget lyfts från fixturen i station 4 och läggs på vagnen. Vagnen 
är två meter hög och består av fyra våningar med plats för fyra styck på varje. De fyra platserna 
längst ner är placerade ca 10cm över golvet och de fyra översta är placerade 1.8 meter upp. Detta 
skapar i längden påfrestningar för ryggen då montören själv måste placera beslaget på vagnen. 

Den psykosociala miljön har, som nämnts i teorin fått större och större uppmärksamhet på 
senare år. Eftersom arbetsinnehållet vid stationerna är varierat och montörerna roterar fritt 
mellan dem utan en förman, får varje montör också större ansvar. Vid större eget ansvar kan 
känslan av viktighet öka och det kan fungera som en motivationsfaktor. Dock kan detta också 
generera negativa effekter då det kan kännas som prestandakraven ökar.  

 

4.2.5 Effektivitet i manuell montering 
MAE är, som nämnt i teorin, ett mätetal som visar hur stor del av produktionstiden som är 
värdeskapande. För att ta reda på MAE i nuläget behövdes alla de variabler som visas i formeln. 
Dessa variabler har alla olika innebörd och förklaras nedan. 

MAE = ∑ (𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑈𝑈
𝑅𝑅=1 −𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅)

𝑁𝑁𝑎𝑎(𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼−𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈)
∗ 100 

Tabell 4. Tabell med variabler för MAE-värde 

𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 = ideal monteringstid för enhet Den ideala monteringstiden innebär den 
absolut snabbaste tiden för att utföra ett 
monteringsmoment. Det betyder montering 
där inga avbrott av något slag uppkommer.  

𝑡𝑡𝑅𝑅𝑟𝑟 = Omarbete för enhet efter montering Omarbetet för en enhet efter montering är 
tiden det tar för omarbetning när ett fel har 
upptäckts på en enhet efter den monterats 
klart. Tiden varierar beroende på 
monteringsfelet och det är den uppmätta 
tiden vid det noterade tillfället som ger 
variabeln ett värde i formeln.  
Under tiden då mätningar utfördes skedde 
inga omarbetningar och får därför värdet 0 i 
formeln. 

𝑁𝑁𝑎𝑎 = Antal montörer Antalet montörer som medverkar i 
monteringen av enheten. I detta fall var det 
tre montörer som utförde arbetet vid de sex 
stationerna.  
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N = Antalet monterade enheter Antalet monterade enheter under uppmätt 
tid. I detta fall uppmättes 80 stycken beslag 
under en hel dag. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = All tillgänglig tid All tillgänglig tid innebär all den tid som 
produktionen kan utnyttja till att producera. 
På SBS används tiden 7.2h om dagen. 

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 = Total planerad stopptid Den totala planerade stopptiden är den tid 
produktionen står still som företaget redan 
vet om och har planerat för. Det är vanligtvis 
lunchraster, frukost och planerade 
kaffepauser. I detta fall blir det en total 
planerad stopptid på en timma, innehållande 
en lunchrast, en frukost och tre kaffepauser. 

𝑡𝑡𝑈𝑈𝑁𝑁 = Oanvänd tid pga. Utan order Tiden som produktionen står still på grund 
av att order saknas och det finns inget att 
producera emot. Vanligt förekommande i 
kundorderstyrda företag. Eftersom SBS styr 
sin kapacitet genom bemanning uppstår inga 
oanvända tider på grund av utan order. 

MAE = Effektivitet i manuell montering Mätetalet för den värdeskapande 
produktionstiden. Mäts i procent. 

 

Vanligtvis används formeln på en arbetsstation i taget. I detta fall gjordes den om så att hela 
processen med alla sex arbetsmomenten utförts samtidigt. Detta på grund av att varje 
arbetsstation inte har en fast montör, utan de sex monteringsmoment utförs av tre montörer. 
Det gör att i formeln tas den sammanlagda idealtiden fram på hela arbetsprocessen. Det är 
antalet montörer som styr den totala tillgängliga tiden. Generellt sett säger formeln att 
effektiviteten fås fram genom att ta den värdeskapande tiden genom den totala tiden. I formeln 
mäts alla tider i sekunder. 80 enheter monterades under dagen och gick igenom alla 
arbetsstationer med de olika ideala monteringstiderna. Den totala tillgängliga tiden är 7,2h. 
MAE-värdet vid nuläget beräknades enligt följande: 

MAE =80𝑥𝑥(90+89+61+69+23+96−0)
3x(7.2x3600)

∗ 100 = 45,4% 
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5 Resultat 
I detta kapitel utvärderas de olika scenariona utifrån de bestämda faktorerna. Först ges en 
introduktion till vilka förändringar som utförs i den nuvarande produktionen för att uppnå 
de specifika scenariona. Utvärderingen är baserad på teori samt insamlad data. Varje 
scenario utvärderas med nuläget som jämförelse.      

5.1 Scenario 1  
Scenario 1 innebär en helt eliminerad buffert där bi- och huvudflödet är taktat med varandra. 
De beslagen som är klara på biflödet monteras direkt på stolen i huvudflödet utan någon 
mellanlagring. För att uppnå detta måste biflödet ombalanseras så den producerar enheter i 
samma takt som huvudflödet tar emot. Genom att följa den manual som går att hitta i kapitel 
3.3.5 utfördes detta. Scenario 1 medför även en layoutförändring där biflödet flyttas närmare 
huvudflödet. Detta går att utföra då buffertlager försvinner och den frigjorda ytan kan 
användas. Hur denna layoutförändring ska utföras kommer inte att redovisas då det inte ligger 
inom ramarna för arbetet. Däremot finns ett förslag med i bilaga 8. Endast vilka konsekvenser 
som layoutförändringen medför utvärderas. För att systemet ska vara taktat krävs att en punkt 
i huvudflödet fastslås. Det är när emballaget passerar punkten som produktionen på biflödet 
startar. Punkten måste vara placerad så att biflödet hinner tillverka och leverera det färdiga 
beslaget till monteringen precis när emballaget kommer in för montering av beslag. Vart 
punkten placeras tas inte upp i detta arbete utan arbetet påvisar endast att en sådan punkt 
behövs. 

5.1.1 Balansering av lina 
Nedanför presenteras de tider som samlades in vid klockstudierna. En precedens-tabell som 
visar vilka stationer som är beroende av tidigare stationer visas även. 

Tabell 5. Tabell med data från klockstudier 

Mätning: Station 1 (s) Station 2 (s) Station 3 (s) Station 4 (s) Station 5 (s) Station 6 (s) 
1 97 90 64 76 23 103 
2 95 93 60 67 23 101 
3 94 92 63 69 23 97 
Medelvärde: 96 92 62 71 23 98 

 
Tabell 6. Precedenstabell 

Station: Tid (s) Måste följa efter… 
1 96          ─ 
2 92 1 
3 62 2 
4 71 3,5 
5 23          ─ 
6 98 5 

 

Försäljningsprognosen för detta år visar att 19 481st stolar beräknas att säljas. Utslaget på 44 
veckor blir det 443st i veckan. Det vill säga att efterfrågan ligger på 89 beslag per dag. SBS har 
dock krav på att produktionen ska klara av en efterfrågan på 175 beslag per dag. Balanseringen 
utförs utifrån en efterfrågan på 89st men kan enkelt ställas om för att ha en kapacitet på 185st 
genom att tillsätta ytterligare en montör. Beräkningar för båda visas nedan. Den tillgängliga 
tiden ligger på 40h i veckan där 7.2h varje dag används för arbete. Detta ger en aktuell tid på 
36 timmar i veckan. Nedan följer beräkningar för balanseringen:  

1. Beräkna den önskvärda cykeltiden (Cd).  

 𝑐𝑐𝑑𝑑 = ∑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐷𝐷
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AWT = 36*60=2160min 

D = 443  

𝑐𝑐𝑑𝑑=4,88min 

2. Beräkna teoretisk minsta antalet stationer 

 𝑁𝑁 = ∑ 𝑡𝑡𝑅𝑅
𝐶𝐶𝑑𝑑

 

ti = 96+92+62+71+23+98=442s=7,4min 

N=1,51 → 2 stationer 

3. Gruppera arbetsstationer baserat på cykeltid samt precedens-diagram:  

Grupperingarna görs enligt bilden nedan. Station 1 och 2 görs tillsammans med en total cykeltid 
på 3,05min. Station 3 och 4 på 2,18min och till sist 5 och 6 på 1,96min. Layouten är U-formad 
då produkten färdigställs vid station 4 och får sina ingående komponenter från station 6 och 3. 

 
Figur 5. Förslag på layout efter linjebalansering 

4. Definiera aktuell cykeltid (Ca): 

Aktuell cykeltid är den längsta cykeltiden i produktionen. I detta fall utgör momenten vid 
station 1 och 2 den längsta cykeltiden på 3,05min. 

5. Beräkna effektiviteten (E) i linan samt balanseringsförlusten: 

 𝐸𝐸 = �
𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎
 

n = 3 

E = 7,4
3∗3,05

 = 80,1 % 

Balanseringsförlusten: 1 - E = 19,9 %. 

Med denna layout fås en kapacitet på 133st om dagen. Då klaras den prognostiserade 
efterfrågan av. Men då SBS har krav på att produktionen ska klara 175st om dagen (875st per 
vecka) för att efterfrågan varierar, fungerar inte denna layout. För att uppnå kravet kan SBS vid 
behov köra station 1 och 2 för sig själva. Detta kräver en extra montör men kapaciteten ökar till 
185st per dag. Nedanför visas beräkningar för detta.   

1. Beräkna den önskvärda cykeltiden (Cd).  

 𝑐𝑐𝑑𝑑 = ∑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐷𝐷
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AWT = 2160 

D = 875 

Cd  = 2,46 

2. Beräkna teoretisk minsta antalet stationer 

 𝑁𝑁 = ∑ 𝑡𝑡𝑅𝑅
𝐶𝐶𝑑𝑑

 

ti = 96+92+62+71+23+98=442s=7,4min 

N = 3,008 → 4 stationer 

3. Gruppera arbetsstationer baserat på cykeltid samt precedens-diagram.  

 
Figur 6. Förslag på layout efter linjebalansering 

4. Definiera aktuell cykeltid: Station 5 och 6 har en cykeltid på 131s (2,2min) vilket blir 
denna layouts aktuella cykeltid. 

5. Beräkna effektiviteten (E) i linan samt balanseringsförlusten: 

 𝐸𝐸 = �
𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎
 

n = 4 

E = 7,4
4∗2,2

 = 84 % 

Balanseringsförlusten: 1 - E = 16 % 

Med denna layout uppnås SBS krav på en produktion med en kapacitet på minst 175 beslag om 
dagen då den vid full produktion kan producera 185st. 

 
 
 



 

31 

5.1.2 Kvalitet 
Då förmontaget är taktat med huvudflödet utan någon form av buffertlager däremellan höjs 
kraven på kvaliteten vid monteringsmomenten. Då produktionen blir mycket känsligare för 
störningar och stopp. Ett stopp på någon av arbetsstationerna kan innebära stopp på hela 
förmontaget och även hela huvudflödet. Kravet på att ett beslag ska vara färdigt i tid ökar även, 
vilket leder till att stressfaktorn även ökar. Resultatet kan leda till att det blir mer frekventa fel 
och att felen som uppstår får större konsekvenser. Eftersom efterfrågan fortfarande varierar 
kommer förmontaget i detta scenario inte heller behöva vara ständigt fullt bemannat utan det 
kommer variera från dag till dag. Detta betyder att SBS fortfarande behöver ha personal från 
bemanning. Kompetensskillnaden hos de olika montörerna kvarstår då. I detta scenario ökar 
även kraven på att beslaget blir färdigt i tid, vilket kan göra det svårt för en nyanställd att hålla 
den takt som krävs. Däremot kommer upplärningen av den nyanställde inte vara lika 
tidskrävande eftersom det bara krävs upplärning på en av stationerna åt gången då montörerna 
inte fritt kan rotera mellan stationerna.  

En ny faktor som kan komma att påverka variationen är motivationen, alltså personalens vilja 
att arbeta. Detta för att de inte längre kan rotera fritt mellan arbetsstationerna, utan har en fast 
position under hela dagen. Arbetet kan då upplevas som enformigt med samma arbetsuppgift. 
Personalens vilja att arbeta kan då komma att försämras vilket i sin tur kan leda till slarvigt 
utförda monteringsmoment med varierad kvalitet. Dock kommer kvalitetsbristerna vara 
enklare att upptäcka. Då beslagen monteras direkt på stolen försvinner risken att fel kan finnas 
men inte upptäckas då de ligger i lager. Risken för att behöva omarbeta alla beslag i lagret på 
grund av ett fel försvinner då.   

5.1.3 Materialhanteringskostnader 
Materialhanteringen i detta scenario differentierar sig ifrån nuläget. Den kan delas in i tre delar: 
vagnhantering, materialförsörjning och övrigt hantering som tabellen i nulägesanalysen visar.  

Vagnhantering 

Det är här den övergripande skillnaden ligger. Tiden som går åt till att hantera vagnarna 
elimineras helt. Det betyder att 9,8 minuter sparas in per dag. Tiden som tillkommer här är 
tiden det tar att lägga det färdiga beslaget från station 4 på rullbanan som leder till 
beslagsmonteringen. Uppskattningsvis kommer detta moment att ta runt 3 sekunder, likartad 
tid som att lägga ett beslag på vagn. Alla de merkostnaderna som vagnhanteringen medför 
försvinner också. Det vill säga underhåll av vagn och inköp av nya. Vid monteringen på 
huvudflödet hämtar montören en vagn med beslag och placerar den bredvid stationen där 
monteringen utförs. Vid varje monteringstillfälle måste montören hämta ett nytt beslag från 
vagnen, tid för detta redovisas i kapitel 4.2.2. Detta moment försvinner då de färdiga beslagen 
från biflödet placeras på rullband och transporteras direkt till monteringen där det monteras 
på stolen.   

Materialtillförsel 

Tiden för materialförsörjning till förmontaget på biflödet är ganska svår att förutspå teoretiskt. 
Den totala tiden för materialtillförseln förväntas minska. Detta eftersom en layoutförändring 
kommer ske och det leder då till möjligheter för bättre placering av material till förmontaget. 
Utrymme kommer även skapas för nya tekniska lösningar. Likheten som kvarstår i detta 
scenario är antalet gånger materialet behöver fyllas på, då produktionsvolymen är oförändrad.  

Övrig materialhantering 

I denna kategori hamnar beställning av material och pallbyten. Pallen ska som nämnt innan 
brytas ner. Stationen där detta utfös ligger en bit bort och pallen transporteras dit med 
handtruck. Vid layoutförändring kan också en taktisk bättre placering av 
nedbrytningsstationen fastställas, då mycket tid går åt till att transportera pallen dit. Nya 
tekniska lösningar när det gäller beställning av material finns det också möjlighet för. Dock 
innebär den nya placeringen av förmontaget att det hamnar lite längre bort från 
komponentlagret, vilket ökar tiden för att få nytt material vid beställning.  
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5.1.4 Flexibilitet 
I en kundorderstyrd produktion är det som beskrivit i teorin svårt att ha god 
volymflexibilitet[9]. Speciellt då det i detta scenario inte är aktuellt med ett färdigvarulager för 
att klara av ändringarna i efterfrågan. I och med att detta scenario är taktat ändras 
volymflexibiliteten från nuläget. Genom att anpassa bemanningen på biflödet går 
volymkapaciteten att ändras. Då man redan dagen innan vet hur många beslag som behöver 
produceras dagen efter går det att utefter efterfrågan bestämma antalet montörer som ska 
bemanna biflödet. Genom att det går att anpassa på detta vis går det att vara relativt flexibel. 
Med tre montörer på biflödet är kapaciteten på 133 beslag om dagen, vilket med marginal klarar 
av den prognostiserade efterfrågan på 89st. Dock som påvisat innan ställs krav på en kapacitet 
på minst 175 beslag om dagen. För att klara av det kravet finns valet att vid behov dela upp 
station 1 och 2. Väljer man det alternativet ökar kapaciteten till 185 beslag om dagen, dock 
måste en extra montör tillsättas.   

Då inga stationers arbetsmoment eller rutiner ändras kvarstår produktflexibiliteten från 
nuläget.   

5.1.5 Arbetsorganisation och arbetsmiljö 
I detta scenario med ett taktat flöde kommer montörerna utföra sitt arbete i en mer stressad 
miljö. Då hela systemet är taktat blir det känsligt för störningar och varje station måste hålla 
den förbestämda cykeltiden. Stannar en station, stannar hela systemet. Det finns därför ingen 
tid till stopp för att hämta material, underhåll, toalettbesök eller någon annan aktivitet som 
avbryter flödet. Som beskrivit i teorikapitlet måste gränssnitten mellan de närliggande 
funktionerna som till exempel underhåll eller materialförsörjning vara definierade. En möjlig 
lösning kan vara att använda sig av en så kallad vattenspindel. En vattenspindel är en arbetare 
vars uppgift är att förse produktionen med material och vid behov utföra en stations uppgifter. 
Förhoppningen är att kostnaden för att ha en vattenspindel är lägre än att låta de anställda 
själva hämta material och underhålla maskinerna. När montörerna själva hämtar material eller 
på annat sätt avbryter arbetet finns risken att de börjar fokusera på annat än det arbete de ska 
utföra. När montören sedan upptar arbetet igen passerar en viss tid innan arbetet utförs i 
samma takt som innan. Dessa förluster är också något som försvinner vid tillsättandet av en 
vattenspindel. Detta scenario innebär att friheten för att montörerna själva roterar mellan 
stationerna försvinner. Då istället för att montörerna roterar mellan alla stationer har de istället 
en eller två stationer som de utför. Med detta kommer upplärningen av nya medarbetare 
förenklas. Istället för att behöva lära sig alla stationer räcker det med den stationen som 
montören ska utföra.  

Den fysiska arbetsmiljön kvarstår ifrån nuläget då materialpåfyllning, belysning, buller och 
andra ljud fortfarande existerar. Dock försvinner påfrestningarna som kan uppstå när beslaget 
placeras på vagnen. Här placeras de färdiga beslagen istället på en rullbana direkt efter station 
4 där de transporteras till huvudmonteringen. De tunga lyften som behövs göras i nuläget när 
beslaget placeras på vagnen försvinner. Vilket gör detta scenario mer anpassat för arbetarnas 
olika kroppsliga förutsättningar.    

Den psykosociala påfrestningen förändras. Då förmontaget är taktat kommer stressen öka för 
montörerna. Varje station måste hålla sin respektive cykeltid. Detta kan påverka montörernas 
utföranden. Det finns inte heller längre någon möjlighet att rotera fritt mellan 
arbetsuppgifterna vilket kan för montörerna upplevas som en minskning av deras frihet. 
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5.1.6 Effektivitet i manuell montering 
MAE kommer i detta scenario få en ny siffra då en linjebalansering utförts och variablerna i 
formeln kommer att få nya värden. De variablerna som påverkas av denna linjebalansering är 
antalet monterade enheter och antalet montörer. Den ideala monteringstiden och tillgänglig tid 
är oförändrad. Som nämnt ska detta scenario med tre montörer montera kunna 133 beslag på 
en dag. Om en fjärde montör tas in ökar kapaciteten till 185 beslag per dag. Beräkningarna för 
de två ser ut på följande sätt: 

MAE =133(93+89+61+69+23+95−0)
3(7,2x3600)

∗ 100 = 78 % 

Detta visar ett MAE värde på 78 %. Då SBS hade som mål att, vid behov klara av 175 stycken 
beslag på en dag måste en montör tillsättas för att uppnå detta. Uträkningen kommer då se ut 
enligt följande: 

MAE =185(93+89+61+69+23+95−0)
4(7,2x3600)

∗ 100 = 79 %. 

 

5.2 Scenario 2 
Scenario 2 innebär till skillnad från scenario 1 inte en eliminerad buffert mellan bi- och 
huvudflöde. De två flödena är fortfarande taktade med varandra så linjebalanseringen som 
presenteras i kapitel 5.1.1 är fortfarande aktuell. Den stora skillnaden i detta scenario är att de 
beslagen som är klara på biflödet placeras i ett buffertlager istället för att monteras direkt. 
Produktionen på biflödet startar när buffertlagret understiger en viss förutbestämd nivå av 
beslag. Till exempel kan den bestämda nivån i buffertlagret vara tio stycken beslag. När sedan 
ett beslag monteras på stolen produceras samtidigt ett nytt. Nivån ligger då konstant på tio. 
Detta buffertlager fungerar som ett säkerhetslager då huvudflödet inte skulle stanna ifall ett 
stopp inträffar i biflödet. Vilken nivå som säkerhetslagret ska innehålla bör baseras på hur länge 
företaget vill kunna upprätthålla produktion på huvudflödet när biflödet har stannat. Då 
produktionen startar när buffertlagret innehåller en viss nivå av beslag behövs ingen punkt i 
systemet som startar produktionen. Buffertlagret består av ett rullband där de färdiga beslagen 
placeras på ena sidan och på andra sidan plockas de av och monteras. Layouten kvarstår från 
scenario 1 där det är vid station fyra som beslagen placeras i buffertlagret.   

5.2.1 Kvalitet 
Med en buffert mellan bi- och huvudflödet blir systemet mer tåligt mot störningar. Beroendet 
på antalet beslag som företaget väljer att ha i buffertlagret, klarar sig huvudflödet olika länge 
vid stopp på biflödet. Antalet kan till exempel bestämmas genom att gå igenom 
produktionshistorik för biflödet för att på så vis ta reda på tiden för ett genomsnittligt stopp. 
Bufferten kan då dimensioneras så dessa stopp kan uppstå utan att huvudflödet påverkas. Då 
systemet är mer tåligt mot störningar med buffertlager ökar dock tiden för att upptäcka fel. 
Felet upptäcks inte förrän beslag monteras på stolen och risken finns att felet förekommer på 
alla de andra beslagen i bufferten. I detta scenario minskar stressfaktorn i jämförelse med 
scenario 1 då produktionen producerar mot lager istället för direkt mot produktion. Dock är 
den fortfarande högre än i nuläget. De kvalitetsbrister som kan uppkomma från att förmontaget 
utförs under stress är då större. 

Vad det gäller montörernas enskilda utförande av förmontaget består det ifrån scenario 2. 
Montörerna kan inte heller här rotera fritt mellan stationerna så både de för och nackdelar som 
utreds i kapitel 5.1.2 är desamma här.  
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5.2.2 Materialhanteringskostnader 
De materialhanteringskostnaderna som uppstår är de samma som i scenario 1. Med skillnaden 
för de kostnaderna som uppkommer för att införskaffa och underhålla rullbandet där de färdiga 
beslagen placeras i lager.   

5.2.3 Flexibilitet 
Scenario 2 är som nämnt taktat på samma sätt som i scenario 1. Flexibiliteten gällande volymen 
är därför mycket likt. Anpassningen av bemanningen förutspås också på likartat sätt där 
kapaciteten för produktionen kan ändras genom att antalet montörer ändras. Den stora 
skillnaden här är att det finns ett buffertlager mellan biflöde och huvudflöde. Detta lager 
kommer att fungera som ett mindre utjämningslager när efterfrågan varierar. Det ger också 
mer tid till eventuella omställningar eller justeringar på arbetsstationerna då huvudflödet 
fortfarande förses med beslag. Lagret kommer även fungera som en slags visuell styrning för 
montörerna, där det blir enklare för dem att veta hur det nuvarande tempot på förmontaget 
ligger till i förhållande till huvudflödets. Om enbart ett beslag saknas hela tiden från 
buffertlagret är tempot lagom, men om det däremot bara finns ett till två beslag kvar på hela 
bufferten bör tempot på förmontaget ökas. Detta kan då göras genom att tillsätta ytterligare en 
montör. Produktflexibiliteten är oförändrad, då alla arbetsmoment och rutiner kvarstår. 

 

5.2.4 Arbetsorganisation och arbetsmiljö 
Scenario 2 är likt scenario 1 även när det kommer till arbetsorganisation och arbetsmiljö. I detta 
scenario finns det dock tid för montörerna att själva ta hand om materialtillförseln till 
stationerna då buffertlagret finns. Dock är linan fortfarande taktad så stopp på en station 
påverkar hela förmontaget men det sprider sig inte till huvudflödet. Även i detta scenario kan 
det vara aktuellt med en vattenspindel som ensam förser linan med material. 

Skillnader i arbetsmiljö ändrar sig inte från nuläget då stationerna är de samma. Skillnader 
återfinns dock då stressfaktorn i scenario 2 kan öka ifall efterfrågan ökar och beslagen som finns 
i buffertlagren är få. Stressfaktorn regleras av hur många beslag som väljs att ha i buffertlagret.  

5.2.5 Effektivitet i manuell montering 
Då samma ändringar görs i monteringen som i scenario 1 blir MAE värdet detsamma. 
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5.3 Scenario 3 
Vid scenario 3 kvarstår förmontaget från nuläget. Det vill säga ingen linjebalansering eller 
layout förändring. Det som ändras i detta scenario är att det nuvarande buffertlagret minskas 
med 50 %. I detta scenario produceras inte en hel dags produktion dagen innan. Utan med en 
minskning med 50 % är antalet i buffert ungefär 67 st.     

5.3.1 Kvalitet 
Ändringen påverkar inte de kvalitetsaspekter som valt att utredas. Sannolikheten för störningar 
och monteringsfel kvarstår från nuläget.  

5.3.2 Materialhanteringskostnader 
Förändringarna i detta scenario skulle komma att ändra vagntransporten. Då den minskade 
buffertvolymen skulle möjliggöra en minskning av buffertlager skulle ett av de större 
buffertlagren kunna tas bort helt, vilket skulle eliminera två transportsträckor (se bilaga 9). 
Dock skulle detta inte påverka tiden spenderad på att transportera vagnar, då samma antal 
vagnar fortfarande måste transporteras. Antalet lyft av beslag på vagn och antalet gånger du 
transporterar vagnen är oförändrad.  

5.3.3 Flexibilitet 
Scenario 3 innebär en minskad buffert vilket betyder att det inte kommer att vara en hel 
dagsproduktion i buffert längre. Då buffertlagret i nuläget används till att klara av de variationer 
som uppstår i efterfrågan minskar produktionsflexibiliteten i scenario 3. I nuläget kan biflödet 
producera 176 beslag per dag på maxfart, med fem montörer som bemannar stationerna. Då 
kapaciteten redan i nuläget är så pass hög kan företaget utan större konsekvenser för 
flexibiliteten halvera antalet beslag i bufferten. Med en halverad buffert frigörs bundet kapital 
och då mindre produkter finns i lager minskar genomloppstiden och eventuella kvalitetsbrister 
upptäcks snabbare. Produktflexibiliteten kommer att vara densamma som i nuläget då 
arbetsstationerna, mellanlager, arbetssätt, rutiner och samspelet mellan dem fungerar 
likadant. 

5.3.4 Arbetsorganisation och arbetsmiljö 
Båda arbetsorganisationen och arbetsmiljön kommer att se likadan ut som nuläget. Den lilla 
skillnaden är att montörerna nu lite enklare ser hur de ligger till gentemot huvudflödet, då 
buffertlagret är mindre och processen är mer överskådlig. 

5.3.5 Effektivitet i manuell montering 
Då inga ändringar sker i förmonteringen i detta scenario kvarstår MAE värdet från nuläget. 
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6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras arbetets resultat. Kapitlet tar även upp arbetets 
implikationer, slutsatser och förslag till vidare arbete. 

6.1 Resultat 
Syftet med arbetet var att utifrån de bestämda faktorerna kvalitet, 
materialhanteringskostnader, flexibilitet, arbetsorganisation och arbetsmiljö samt effektivitet i 
manuell montering utreda vilken påverkan en implementering av olika scenarier medför. 
Genom de utvalda metoderna för datainsamling: observation samt intervjuer och samtal lades 
den grund som arbetet tog sitt fäste ifrån. Utvärderingarna gjordes utifrån den teori som 
presenteras i det tredje kapitlet. Arbetet resulterade i att tre scenarion utvärderades utifrån 
samma fem faktorer för att kunna användas som beslutsunderlag för företagets framtida 
förbättringsarbete.  

6.1.1 ”Vilka faktorer ska tas i beaktning” 
Efter att ha utfört observationer, litteraturstudier samt intervjuer och samtal kunde ett antal 
faktorer som påverkas av de ändringar scenarierna medför väljas ut. Dessa valdes ut i samråd 
med handledare både från skolan och företaget. Det var viktigt för arbetets skull att rapporten 
skulle behandla sådant som för företaget är viktigt. För att arbetet inte skulle bli för stort fick 
det avgränsas till endast de mest väsentliga faktorerna. Övriga faktorer som påverkas men som 
inte behandlas i denna rapport är bland annat: 

• Investeringskostnader   

• Produktions- och personalplanering 

• Komponentlager 

6.1.2 ”Hur påverkas faktorerna i respektive scenario” 
Genom att noggrant utföra litteraturstudier samt studera processen ute i fabriken kunde denna 
fråga besvaras. Tack vare att först presentera hur faktorerna påverkas i nuläget får läsaren en 
tydligare bild av vad varje faktor innebär. Genom att sedan utvärdera de olika scenarierna kan 
läsaren enkelt se skillnader mellan de förslagna scenarierna och nuläget. Då vissa scenarion 
inte skiljer sig mycket från varandra eller från nuläget, blev resultatet för några faktorer samma 
i de olika scenariona. Då syftet med rapporten inte är att bestämma ett scenario som är det 
bästa lämnar vi det öppet för företaget att avgöra. Varje scenario har både fördelar och 
nackdelar så vilket scenario som lämpar sig bäst beror på vad företaget prioriterar för faktorer. 
Matrisen nedanför visar vilken påverkan de olika scenariona har på faktorerna. I denna matris 
går skalan -2 till 2. Poängen är satt beroende på om konsekvenserna är positiva eller negativa. 
Poängen ges som minus eller plus samt -2 och +2 om scenariot differentierar sig i stor grad från 
nuläget. Där + är positiv påverkan och - är negativ. Resultatet från denna matris visar att 
scenario 2 är det som är mest lämpat. Dock kan en implementering av detta scenario medföra 
negativa effekter för andra faktorer som inte tas upp i denna rapport.  
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Tabell 7. Pughs Matris 
Faktorer: Referens (nuläge) 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kvalitet 0 – 1 0 0 
Materialhanterings kostnader 0 +2 +2 +1 
Flexibilitet 0 0 0 – 1 
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 0 – 1 0 0 
Effektivitet i manuell montering 0 +2 +2 0 
Antal + 0 4 4 1 

Antal - 0 2 0 1 

Summa: 0 2 4 0 
 

6.2 Implikationer 
Med detta material ges Scandinavian Business Seating ett bra underlag för att kunna fortsätta 
sitt förbättringsarbete. Även om inte SBS implementerar de olika scenariona exakt så som 
beskrivit i rapporten kan nyttiga synpunkter på vilka konsekvenser och effekter som uppnås 
utvinnas från den. Då de olika scenarierna är utvärderade utifrån samma faktorer ges 
möjligheten för SBS att själva kompromissa mellan scenarierna för att uppnå de mål och krav 
som de har på sin produktion. Då alla förslag innebär en minskad buffert plus de konsekvenser 
som fås utav det kan SBS med hjälp av nödvändig information hämtad från rapporten frigöra 
yta och göra plats för framtida projekt.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Att utvärdera scenariernas påverkan teoretiskt är en sak, men det är inte säkert att 
konsekvenserna blir desamma vid en verklig implementering. För att få en komplett helhetsbild 
krävs det att inte bara de viktigaste faktorerna utreds. Även de faktorer som företaget inte anser 
är lika viktiga måste tas i beaktning. Vi rekommenderar även företaget att hålla god 
kommunikatorn mellan ledning och personal för att ta del av deras erfarenheter och kunskap 
då den kan komma till hjälp vid ett förbättringsarbete. Slutsatsen blir att detta arbete ger god 
möjlighet för Scandinavian Business Seating att minska buffertlager och effektivisera 
gränssnittet mellan biflöde och huvudflöde för att på så sätt göra plats i fabriken för nya projekt.          

6.4 Förslag till vidare forskning 
Möjlighet för ytterligare forskning finns då fler faktorer påverkas än de som tas upp i detta 
arbete. Investeringskostnader uppstår vid en eventuell implementering av något av 
scenarierna. Även produktionsplanering och personalplaneringen påverkas då scenarierna 
innebär ändringar i bemanningen samt att takten som arbetet utförs i ändras. Dessa faktorer 
kan behöva undersökas ytterligare då de kan ha en stor inverkan på resultatet för hur väl ett 
scenario hade fungerat. I scenario 1 och 2 ändras förmontaget och med det ändras även behovet 
av material till stationerna. Detta får i sin tur konsekvenser på komponentlagret, konsekvenser 
som kan behöva undersökas mer. Då detta arbete inte infattar hur de olika scenarierna ska 
implementeras anser vi att detta är något som företaget bör titta på. Två av scenarierna kräver 
att layout ändringar utförs. Hur dessa ska utföras tas inte upp i rapporten vilket lämnar arbete 
kvar till företaget. Eftersöks högre reliabilitet kan kompletterande tidsstudier utföras för att 
försäkra att värdena är korrekta. Vidare anser vi att företaget kontinuerligt ska fortsätta jobba 
med att effektivisera och förbättra sina processer för att på så sätt följa med i utvecklingen och 
behålla sin position på marknaden. 
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8 Bilagor 

8.1 Beslag 
Färdiga beslag som placerats i en vagn. 
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8.2 Layout 
De gula siffrorna visar var stationerna är placerade. 

1. Biflödet, här utförs förmontaget. 

2. Buffertlager 1, vagnar fylls med färdiga beslag. De står sedan här i väntan på transport 
till nästa buffertlager. 

3. Buffertlager 2, efter transport från buffertlager 1 blir vagnarna stående här i väntan på 
montering på huvudflödet. 

4. Här monteras beslagen på huvudflödet. 
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8.3 Förmontaget 
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8.4 Buffertlager 1 
Observera, vid foto tillfälle var vagnarna tomma på grund av produktionsstopp över helgen. 
Här placeras färdiga beslag i väntan på transport till buffertlager 2. 
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8.5 Buffertlager 2 
Färdiga beslag i väntan på montering. 
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8.6 Montering på huvudflödet 
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8.7 Lista med produktionshistorik 

 
 
 



 

46 

8.8 Omplacering av förmontage 
Här har förmontaget omplacerats från sitt nuvarande läge. Biflödet placeras så sista stationen 
(station 4) är i direkt anslutning till monteringen på huvudflödet. (OBS hur detta ska utföras 
ingår inte i arbetet. Detta fungerar endast som ett hjälpmedel så att läsaren ska förstå vad 
scenario 1 och 2 medför för layout ändringar) Det färdiga beslaget placeras på en rullbana, där 
det transporteras ner till monteringen och monteras på stolen. 

 

8.9 Ändringar i flödet från scenario 3 
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