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Abstract 

This report is the result of a 20-points project at the University of Jönköping. The project was 
carried out in form of a case study with the object of analysing the value flow at DIAB AB’s 
confection department in Laholm. The aim of this project is to submit proposals to the production 
management on how to increase the efficiency of the production flow at the confection department 
and reduce the capital accumulation in form of products in work.  
 
The information in this report is gathered from interviews, observations and measurements. 
Furthermore, a literature study was carried out in view to find suitable theories when analysing 
present as well as future suggested production conditions.  
 
This report is based on four main questions: 

• What does the existing process of the value flow for the most produced product family look 
like? 

• How does the process of the value flow for GS perform considering the through-put-time? 
o How long through-put-time does a representative product of the GS-family have? 
o How long is the value- and no value adding time for that product along its 

production flow? 
• Which production related disturbances and cost prompters exist in the present value flow 

process? 
• How could the process of the value flow for GS be made more efficient, less persistent to 

disturbances and more competitive?  
 
The existing process of the value flow for the most producing product family has been mapped and 
is illustrated in appendix 3. For now, the process includes nine working stations along the 
production chain. 
The through-put-time of a representative GS-product is according to my survey 18,5 days. The 
value adding time is only 16,1 minutes, that is 0,061 % of the entire through-put-time. The 
remaining time, in other words the no value adding time, is 440 hours and it represents mainly 
storage and transport of products.    
 
The representative production disturbances and cost prompters that characterise the process of the 
value flow contain material related disturbances, a high number of long shifts, long storage time 
prior to the customer order point and with that, high capital accumulation and finally unnecessary 
transports.  
 
Improvement proposals aim to increase the efficacy of the process of the value flow and reduce the 
capital amounts by shifting from the present production strategy involving manufacturing towards 
order (TMO) to assembling towards order (MMO).    
In order to make this possible a semi-manufactured storage will be introduced after the standard 
confection which will represent the new decoupling point. The production at the standard 
confection will then occur according to the semi-manufactured storage. The standard confection 
should produce in larger aggregated order quantities based on prognosis in order to benefit from the 
advantages of economy of scale and the production must proceed in a continuous flow according to 
the FIFU-system (First In First Out). In addition to that, the special confection must produce 
according to a pull-system and only when the customer makes a request. 
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The tact-time of the GS products should constitute a limit for all the cycle times along the 
production chain, both on the standard- and special confection. This is partly due to creating a 
constant and balanced production flow which enables short through-put-time and partly due to 
avoiding in-between-storage as a result of various bottlenecks. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten är resultatet av ett 20-poängsprojekt på D-nivå i programmet Industriell 
organisation och produktion på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Projektet genomfördes i form av 
en fallstudie med intentionen att analysera värdeflödet på DIAB AB: s konfektionsavdelning i 
Laholm. Syftet med projektet är att förse produktionsledningen med förslag på hur 
produktionsflödet på konfektionsavdelningen kan effektiviseras och kapitalbindningen i form av 
produkter i arbete reduceras.  
 
Rapporten baseras på information från intervjuer, observationer och mätningar. Vidare har en 
litteraturstudie gjorts i syfte att finna lämpliga teorier att använda vid analys av nuvarande 
produktionsförhållanden samt analys av föreslagna framtida produktionsförhållanden.  
 
Projektet utgår ifrån fyra frågeställningar: 

• Hur ser den befintliga värdeflödesprocessen för den mest producerade produktfamiljen ut i 
dagsläget? 

• Hur presterar värdeflödesprocessen för GS med avseende på genomloppstid? 

o Hur lång genomloppstid har en representativ produkt från GS-familjen? 

o Hur lång är den värde och icke-värdehöjande tiden för den produkten längs dess 
produktionsflöde? 

• Vilka produktionsrelaterade störningar och kostnadsdrivare har den nuvarande 
värdeflödesprocessen? 

• Hur kan värdeflödesprocessen för GS effektiviseras, det vill säga göras mindre 
störningskänslig och mer konkurrenskraftig?  

 
Den befintliga värdeflödesprocessen för den mest producerade produktfamiljen har kartlagts och 
illustreras i bilaga 3. Processen omfattar i dagsläget nio produktionsprocesser längs 
förädlingskedjan.  
Genomloppstiden för en representativ GS-produkt är enligt min undersökning 18,5 dagar. Den 
värdehöjande tiden utgör endast 16,1 minuter, det vill säga 0,061 % av den totala genomloppstiden. 
Den resterande tiden, det vill säga den icke-värdehöjande tiden, är 440 timmar och den 
representerar i huvudsak lagring och transport av produkter.  
 
Utmärkande produktionsstörningar och kostnadsdrivare som präglar värdeflödesprocessen omfattar 
materialrelaterade störningar, många och långa omställningar, långa lagringstider innan 
kundorderpunkten och därmed hög kapitalbindning och slutligen onödiga transporter. 
 
Förslag på förbättringar som skulle effektivisera värdeflödesprocessen och reducera 
kapitalbindningen går ut på att övergå från dagens produktionsupplägg tillverka mot order (TMO) 
till att montera mot order (MMO). För att möjliggöra detta introduceras ett halvfabrikatslager efter 
standardkonfektionen som skall svara för den nya kundorderpunkten. Produktionen på 
standardkonfektionen kommer då att ske mot halvfabrikatslagret. Standardkonfektionen skall 
producera i större aggregerade orderkvantiteter baserade på prognos för att bland annat nyttja 
fördelarna med skalekonomi och förädlingen bör ske i ett kontinuerligt flöde enligt FIFU-systemet 
(Först In Först Ut). Specialkonfektionen å andra sidan skall producera enligt ett dragande system 
och endast när kunden uttrycker ett behov. 



Sammanfattning 

 

 
GS-produkternas takttid bör utgöra en takgräns för alla processers cykeltider längs 
förädlingskedjan, både på standard- och specialkonfektionen. Detta dels i syfte att skapa ett jämnt 
och balanserat produktionsflöde som möjliggör kort genomloppstid och dels för att undvika 
mellanlagring till följd av diverse flaskhalsar. 
 
Nyckelord 

Värdeflödesanalys, Lean Production, P/D kvot, Kundorderpunkt, Skalekonomi, Montera mot order 
(MMO), Lager, Kapitalbindning, Tillverka mot order (TMO)
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2 Inledning 

Inom magisterprogrammet Industriell organisation och produktion på Ingenjörshögskolan i 
Jönköping genomförs denna magisteruppsats på 20 poäng. Det är ett företagsförlagt projekt och 
utförs på DIAB AB. Handledare på DIAB är Mattias Pålsson och handledare på skolan är Mats 
Winroth. Uppgiften, som är initierad av DIAB AB, går ut på att utvärdera nuvarande värdeflöde för 
en produktfamilj på en av företagets produktionsavdelningar i Laholm. Utöver det skall 
produktionsledningen förses med förslag på hur värdeflödet kan effektiviseras och 
kapitalbindningen reduceras.  

2.1 Presentation – företaget DIAB AB Sverige 

DIAB AB har i över 50 år varit ledande inom utveckling av kompositkärnmaterial. Företaget har 
bidragit med mycket till att göra kompositmaterialet mer användbart och göra strukturer som är 
betydligt lättare och starkare jämfört med dem som är gjorda av stål, aluminium och trä.  
 
Idag är DIAB AB en av världens största tillverkare av strukturella kärnmaterial och de levererar till 
en bred variation av marknader. Några av dem är marin, vindenergi, transport, rymd och 
industrimarknaden. Företaget har tillverkningsfabriker lokaliserade på fyra kontinenter och tre 
forsknings- och utvecklingscenter. Utöver detta har företaget nio dotterbolag och strategiskt 
lokaliserade distributörer över hela världen så att de kan erbjuda nära support till sin globala 
kundkrets. DIAB AB Laholm har approximativt 220 anställda varav 50 är tjänstemän. Företagets 
omsättning var år 2005 ungefär 300 miljoner kronor (www.diabgroup.com).    
 

2.2 Problembakgrund 

Projektet är ett initiativ från DIAB för att förbättra och effektivisera värdeflödet i produktionen på 
en av sina avdelningar, nämligen konfektionsavdelningen. Företaget anser att de har en hög 
kapitalbindning, i form av för många produkter i arbete (PIA). De upplever också en stor oreda då 
alldeles för många olika order befinner sig i produktionen samtidigt. Genomloppstiderna anses i 
dagsläget vara långa och företaget önskar reducera dem, främst i syfte att öka 
lageromsättningshastigheten (LOH) och därmed kapitalomsättningshastigheten (KOH). Ytterligare 
mål som företaget skulle vilja förverkliga är bättre materialutnyttjande och leveransprecision.  
   
Ett annat bekymmer är antalet omställningar längs värdeflödesprocessen och den tid det tar att ställa 
om. På grund av att kundorderpunkten är belägen relativt tidigt i värdeflödesprocessen anser DIAB 
att standardprodukter produceras kundorderstyrt, vilket bidrar till relativt många omställningar vid 
respektive arbetsstation längs produktionsprocessen.  
DIAB vill identifiera vilka produktionsrelaterade störningar som inverkar på värdeflödet och på 
vilket sätt. Utöver det vill de få förslag på hur flödet kan effektiviseras med avseende på 
genomloppstid och leveransprecision, kapitalbindningen reduceras och produktionsstörningarna 
elimineras. 
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2.3 Problemformulering 

För att bestämma målet och innehållet i projektet görs utifrån företagets önskemål och de teoretiska 
förutsättningar fyra frågeställningar. För att kunna besvara den andra frågeställningen har den 
preciserats med hjälp av två delfrågor.       

• Hur ser den befintliga värdeflödesprocessen för den mest producerade 
produktfamiljen ut i dagsläget? 

• Hur presterar värdeflödesprocessen för GS med avseende på genomloppstid? 

o Hur lång genomloppstid har en representativ produkt från GS-familjen? 

o Hur lång är den värde och icke-värdehöjande tiden för den produkten längs dess 
produktionsflöde? 

• Vilka produktionsrelaterade störningar och kostnadsdrivare har den nuvarande 
värdeflödesprocessen? 

• Hur kan värdeflödesprocessen för GS effektiviseras, det vill säga göras mindre 
störningskänslig och mer konkurrenskraftig?  

2.4 Projektsyfte och mål 

Syftet med detta projektarbete är att förse produktionsledningen med förslag på hur 
produktionsflödet kan effektiviseras och kapitalbindningen i form av produkter i arbete reduceras.  
Delsyftet är att DIAB AB skall kunna använda mina resultat i sitt förbättringsarbete. Resultaten av 
mitt arbete skall t ex kunna vara ett stöd vid beslutfattande om förändringar i företagets produktion.  
 
Målet med det här projektet är att kartlägga och utvärdera nuvarande produktionstillstånd och 
komma med förbättringsförslag gällande ett bättre och effektivare framtida produktionstillstånd.  

2.5 Avgränsningar  

Arbetet är avgränsat till att beröra en av DIAB AB:s tre avdelningar, nämligen 
konfektionsavdelningen. Vidare kommer undersökningarna att omfatta och beröra endast en GS-
detalj (H60 15GSC30) av materialet H60 och dess värdeflöde genom produktionen. Den detaljen är 
en representativ produkt från produktfamiljen GS. 
 
GS-flödet kan dela upp sig i två led efter kutterstationen, i rapporten avses i första hand flödet som 
går genom delningssågarna 1 och 2 eftersom approximativt 95 % av all GS-material följer just det 
flödet.  
 
I det här projektet används värdeflödeanalysens grundläggande steg, det vill säga val av 
produktfamilj, kartläggning av nuvarande tillstånd samt kartläggning av framtida tillstånd. 
Värdeflödesanalysen avgränsas till att utesluta det sista steget som går ut på att göra en 
handlingsplan för genomförandet av förändringar. Det steget utesluts på grund att det inte ryms 
inom de tidsramar som det här projektet har. 
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3 Tillvägagångssätt 

Här presenteras först den metod som har använts. Därefter beskrivs genomförande, litteraturstudie 
och slutligen presenteras kritik mot använd metod. 

3.1 Val av metod 

Eftersom projektets grundläggande mål är att utvärdera och analysera nuvarande 
produktionstillstånd samt ge förslag på ett bättre och effektivare produktionstillstånd, föll det sig 
naturligt att göra en värdeflödesanalys i form av en fallstudie på företaget.  Detta på grund av att en 
värdeflödesanalys är ett verktyg som i grunden avser behandla de delar som jag vill undersöka och 
belysa. 

3.2 Metod 

Metoden som används för att genomföra projektet är en empirisk och teoretisk undersökning. Den 
empiriska undersökningen består av en värdeflödesanalys (avsnitt 4.3) som genomfördes i form av 
en fallstudie på DIAB AB:s Laholmsfabrik. En fallstudie innebär att man undersöker en eller ett 
mindre antal objekt i flera avseenden för att få en djup förståelse för ett visst fenomen (Williamsson, 

2002). En värdeflödesanalys inkluderar datainsamling i form av observationer, mätningar och 
intervjuer.  
 
Primärdatainsamling i form av intervjuer, observationer och mätningar samt sekundärdata från 
produktionspersonal och produktionsledning har till syfte att ligga till grund för analysen i projektet. 
De genomförda intervjuerna bygger på en semistrukturerad metodik som är en form av ett samtal 
istället för att följa ett mer strikt frågeformulär. Svårigheterna med semistrukturerad intervjuform är 
möjligheten att påverka samtalet. Under intervjuns gång bör strävas att styra intervjun så att de 
frågor man har besvaras, detta utan att hindra nya infallsvinklar och intressanta frågor (Knight, 
2002). 
 
Data som samlas in under projektet är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär då 
värdeflödesanalysen är en metod som kräver data av båda format. Kvantitativ data innebär 
information i sifferformat och kvalitativ data innebär mer beskrivande information i form av ord 
(Williamsson, 2002).  
 
Utifrån de empiriska ämnesområden och projektfrågeställningarna bestäms teoriområden som ska 
leda till en bättre förståelse av värdeflödet och produktionstillståndet på företaget.  
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3.3 Genomförande 

Inledningsvis började jag med att kontakta Mattias Pålsson, min handledare på DIAB AB, för att 
boka ett möte. Vid mötet på företaget diskuterades potentiella produktionsflöden för projektet. 
Tillsammans gick vi igenom fabriken och observerade produktionen samt de förslag som företaget 
hade. Slutligen bestämde vi tillsammans att GS-skivor var de mest lämpade produkter att följa och 
analysera. Jag reflekterade efter mötet över projektets utformning och gjorde projektavgränsningar 
så att intressanta teoretiska fördjupningsområden kunde identifieras. En diskussion fördes även med 
handledaren på högskolan, Mats Winroth, om projektavgränsningarna var rimliga och om projektet 
kunde fortskrida.  
 
Under projektets gång gjordes ett antal företagsbesök. Varje gång omfattade vistelsen en veckas 
period. Sammanlagt tillbringades ungefär fyra till fem veckor på företaget. Detta skedde dels i syfte 
att insamla nödvändig information, både i form av primär- och sekundärdata, och dels för att 
möjliggöra en effektiv datainsamlingsprocess då den önskade informationen kunde fås snabbt och 
vid omedelbart behov. Samtidigt möjliggjorde vistelserna en effektiv datakontroll då det var lätt att 
jämföra informationen mellan olika källor och på så sätt bilda sin egen uppfattning.  
 
För att kunna göra en nulägesanalys behövdes några viktiga tidsvärden och för att ta reda på dessa 
gjordes en undersökning. Genomloppstid, tid för mellanlagring och värdehöjande tid är endast 
några exempel på värden som krävdes.  
Undersökningsmaterialet utformades på ett relativt enkelt sätt för att möjliggöra en så enkel 
undersökningsprocedur som möjligt. Undersökningen genomfördes på så sätt att en stencil med 
undersökningsunderlag, se bilaga 1, fästes vid ett flertal pallar med defekta block precis efter att 
blocken kuttrats (avsnitt 5.3). Stencilen följde med pallarna genom produktionen och operatörerna 
uppmanades att fylla i informationen som efterfrågades vid respektive arbetsstation. Det som 
efterfrågades i undersökningsmaterialet var artikel- och ordernummer, start- och sluttid för ordern 
vid respektive arbetsstation samt specifik information gällande antalet bearbetade plattor vid 
respektive arbetsstation. Identifieringen av start- och sluttiderna ligger till grund för beräkning av 
den värde och icke-värdehöjande tiden. Informationen angående antalet bearbetade block och skivor 
ligger delvis till grund för beräkning av cykeltiderna för respektive arbetsstation.  
De anställda informerades en vecka i förväg om den kommande undersökningen genom 
avdelningschefen som skickade ut ett e-mail till alla berörda arbetsstationer. Informeringen skedde i 
syfte att upplysa personalen om vad som pågick och varför, för att eventuellt slippa diverse typer av 
missförstånd. 
 
Under projektets gång fördes en ständig dialog med produktionschefen för att säkerställa den 
insamlade informationens reliabilitet. Vid behov fördes även samtal med en produktionsplanerare 
och logistikchefen. Vid framtagning av diverse typer av data från affärssystemet Movex 
kontaktades produktionschefen som i sin tur rekommenderade lämpliga personer som kunde ta fram 
den informationen.   

3.4 Litteraturstudie 

Den litteratur som har studerats är relevanta böcker, artiklar och utdelat material i olika kurser 
genom magisterprogrammets gång. Därutöver har lämplig kurslitteratur använts för att komplettera 
den generella litteraturen. Bibliotekets databaser användes vid sökning av relevanta artiklar. 
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3.5 Metod- och genomförandekritik 

Under projektets gång genomfördes endast en undersökning som i första hand avsåg identifiera den 
totala genomloppstiden och den värdehöjande samt icke-värdehöjande tiden. Fler undersökningar 
kunde ha gjorts i syfte att säkerställa resultatens reliabilitet. Eftersom den första undersökningen tog 
relativt lång tid att göra beslutades att inte göra fler.  
 
Fler personer bland produktionspersonalen kunde ha intervjuats för att komplettera informationen 
gällande nuvarande produktionstillstånd. Kritik kan även riktas mot antalet genomförda intervjuer 
totalt. Fler personer kunde ha intervjuats vilket hade gett ett större och bredare underlag till analys 
och slutsats.  
 
Det sista steget i en värdeflödesanalys, som går ut på att göra en handlingsplan för genomförandet 
av förändringar, utesluts i det här projektet. Därmed kan konstateras att värdeflödesanalysen inte 
utförs fullt ut. Anledningen till att det steget inte görs är på grund av att projektets tidsram inte 
tillåter det.  
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4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt ges en grundläggande teoretisk inblick i de teorier som har en relevant anknytning till 
det material som behandlas i analysen. Teoriernas innehåll och innebörd skiljer sig relativt åt men 
behövs för att belysa problemet ur olika aspekter och för att få en god helhetsförståelse.  

4.1 Vad är Lean production? 

Kostnadsreduktion har alltid varit en drivkraft för förändringar i olika produktionssystem. När det 
gäller bilindustrin har Womack et al. (1990) visat att övergången från hantverk- till massproduktion 
under 1900-talet och från mass- till lean production under 1950-talet har drivits av behovet att 
säkerställa lönsamma resultat i en mycket konkurrenskraftig miljö. Övergångar mellan de olika 
produktionssystemen illustreras i figur 1.   
 

 
 

Figur 1  Övergångar produktionssystem (Paez et al., 2004) 
 
Övergivningen av hantverksproduktionen började i och med specificeringen av arbetsuppgifter för 
Fords rörliga monteringslinje. Det som kom att bli känt som massproduktionssystem är egentligen 
en blandning av Fords operationer på verkstadsgolvet och Sloans GM-ledningsstruktur. 
Blandningen anses vara kärnan till massproduktionssystem. Sheldrake (1996) nämner tre 
kärnelement som kännetecknar massproduktion (avsnitt 4.1.1) och de är standardisering, 
kontinuerlighet och fart. 
Specificering av diverse uppgifter bidrog till reducering av direkta kostnader när det gäller 
arbetskraft, energi och material samtidigt som arbetsuppgifter kontinuerligt identifierades och 
standardiserades. Det krävdes en ökning av omkostnader och teknologi för att stödja en sådan 
specialisering. De ökade produktionsvolymerna reducerade i sin tur effekten av omkostnaderna.    
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Övergången från mass- till lean production började i Japan som en konsekvens av att företagen inte 
upplevde en växande marknad efter andra världskriget. Under 1930-talet överförde Toyota Fords 
metoder till sina monteringslinjer, men Kiricho Toyota kom att inse att målet var kostnadsreduktion 
utan skalekonomi. Toyota hade på den tiden inte råd med stora kapitalinvesteringar och därmed 
upptogs och anpassades massproduktionens metoder till Toyotas kompetenser. Taiichi Ohno (blev i 
ett senare skede VD för Toyota) som under den tiden var monteringsledare på Toyota har bidragit 
med ytterligare element från hans erfarenhet av den textila industrin. Ställtidsreducering, 
arbetsstationslayout och lagerreduceringar var kontinuerligt testade på Toyotas monteringslinje. 
Den dynamiska utvecklingen av detta system har enligt Paez et al. (2004) identifierats som lean 
production. Kostnadsreduktion uppnåddes genom att använda färre resurser för att i sin tur 
kompensera bristen på tillväxt. 
 
The International Motor Vehicle Program (IMVP) har visat att Japanska företag med Toyota i 
spetsen är ledande när det gäller produktivitet, kvalitet och lagerreduktion (Womack et al., 1990).  
Medan andra företag under 1990-talet försökte kopiera och implementera lean-metoder riktade sig 
Toyota in på arbetstillfredsställelse. På den tiden växte i Japan en arbetskraft som krävde bättre 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Detta förändrade Toyota till att inrikta sig på arbetsdesign och 
ergonomi. ”Lean on balance” är ett koncept som utvidgar lean production med både kund och 
personaltillfredsställelse.  
 
Trots att lean-system har accepterats och används flyktigt utanför bilindustrin så finns det enligt 
Paez et al., (2004) ingen enhetlig och accepterad definition av lean production. Lean production har 
betraktats antingen som en evolution eller ett alternativ till föregående produktionsmodeller. Den 
första anledningen till kontroversen är enligt Monden (1983) att Toyota Production System (TPS) 
inte skapades som en generell teori utan som en specifik samling av metoder som kontinuerligt 
testades och implementerades. Den andra anledningen förklaras av Fujimoto (2000) där han påstår 
att TPS är ett dynamiskt system som är resultatet av slumpmässiga försök, olika miljörestriktioner, 
rationella beräkningar, entreprenörliga visioner och kunskapsöverföring. Den tredje anledningen är 
att lean produktion har introducerats som ett dynamiskt koncept som förmår anpassa sig självt till 
nya trender i teknologi och marknadsföring.   
 
James Womack, en av de första i västvärlden som har uppmärksammat lean produktion har 
identifierat tre tillvägagångssätt till att skapa en lean organisation. Womack föreslog tre huvuddrag 
som avspeglar den nya produktionsfilosofin och som leder till bättre prestanda. För det första 
involverar lean production en ny produktionsfilosofi som fokuserar på kundtillfredsställelse och 
ständiga förbättringar. För det andra involverar filosofin nya organisatoriska verktyg i syfte att styra 
produktutveckling, leverantörsrelationer, produktionsoperationer och i princip styrning av hela 
företaget. För det tredje använder sig lean production av metoder som t ex just-in-time (JIT) (avsnitt 
4.4), simultaneous engineering och olika lagersystem som är till för att lösa specifika problem. 
Nästan all litteratur om lean production omfattar enligt Paez et al. (2004) tre olika synsätt på 
filosofin: lean som en organisatorisk filosofi, lean som en ny organisation och lean som en samling 
av specifika metoder och verktyg.  
 
De flesta existerande teoretiska modeller av lean filosofin i nuläget inkluderar tre utgångspunkter: 
(a) målen/principerna som har introducerats av Womack & Jones (1996); (b) aktiviteterna som har 
introducerats av Womack, Jones och Roos (1990); och (c) teknologiska och mänskliga element som 
har introducerats av Monden (1983) och Ohno (1988).  
Jag väljer att i den här rapporten förklara utförligare de principer som Womack & Jones (1996) 
presenterar eftersom jag anser att deras definiering av lean filosofin täcker alla de delar jag tycker är 
viktiga. Detta görs längre ner i det här kapitlet.   
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4.1.1 Massproduktion och skalekonomi 

”Affärsmän går under tillsammans med sitt företag, därför att de trivs så bra med sina gamla 

metoder att de inte kan förmå sig att förändras… Det händer sällan att skomakaren tar till sig ett 

nytt sätt att sula skor och sällan tar hantverkaren till sig nya metoder inom sitt yrke.” 

 
Stycket ovan skrevs av Henry Ford år 1922. Under den tiden var Ford bilbranschens stora 
dominant. Ford var en sann visionär och entreprenör och är mest känd för utvecklingen av 
massbilismen i Amerika. Enligt Andersson et al. (2002) var Fords vision att få fram en praktisk, 
tillförlitlig bil för bönder. Andra tillverkare orienterade sig vid denna tidpunkt i huvudsak mot 
storstadsmarknaden. Efter att nya produkttekniker som t ex kuggväxel, ny styrning och tändstift 
hade successivt införts kunde produktionstekniken utvecklas så att priset kunde sänkas och tillgång 
på önskade marknader fås. Ford satte ett prismål, som var radikalt lägre än det som den etablerade 
produktionstekniken möjliggjorde och började leta efter idéer för att rationalisera och snabba upp 
produktionen, så att målet kunde uppnås.  
 
År 1913 införde Ford det första löpande bandet i sin tillverkning. Varje arbetare fick utföra endast 
ett eller några arbetsmoment under kort tid vid det löpande bandet. I och med införandet av det 
löpande bandet reducerades produktionsledtiden omedelbart. Bandet blev balanserat genom att 
arbetets omfattning bestämdes så att tidsåtgången blev ungefär lika stor (mindre än en minut) på 
varje station. Det behövdes inte längre några yrkeskunskaper utan vilken frisk person som helst 
kunde klara jobbet. Det löpande bandet möjliggjorde ett planerbart och framförallt kontrollerbart 
produktionstekniskt system med en inbyggd prestationskontroll.  
Det styrande bandets princip innebar en ny fas i rationaliseringen och öppnade möjligheten till 
massproduktion (Sandkull & Johansson, 2000).  
 
Ford anförde själv tre principer bakom massproduktionen: 

1. Den planerade, regelbundna och kontinuerliga förflyttningen av produkterna genom 
verkstaden. 

2. Arbetsuppgifterna tilldelades arbetaren i stället för att han/hon själv fick ta initiativ att finna 
sin arbetsuppgift och därigenom kunde arbetstiden förtätas.  

3. Analysen av tillverkningens olika moment och fördelningen av dessa moment på olika 
arbetare. 

    
Enligt Andersson et al. (2002) var Henry Ford den förste som konsekvent sökte ekonomiska 
fördelar genom stora produktionsserier. Det var på det sättet han drog nytta av skalekonomins 
fördelar. Enligt Ulrich & Eppinger (2003) minskar tillverkningskostnaden för en produkt i takt med 
att produktionsvolymen ökar. Det fenomenet benämns skalekonomi. I takt med att 
produktionsvolymen ökade sjönk priset. Småföretag tvingades ge upp eller slog sig samman, så 
bildades exempelvis General Motors (GM). Genom koncentration på en bilmodell blev en tidigare 
icke skådad massproduktion möjlig. Denna gav i sin tur utrymme för kostnads- och prisreduktioner 
som inte kunde motiveras vid småskalig tillverkning. 
 
Några av de grova drag som kännetecknar massproduktion är enligt Rother & Shook (2002) ett 
tryckande system, produktion baserat på prognoser, stora orderkvantiteter, få maskinomställningar 
och standardisering av produkter och arbetsuppgifter. 
Sheldrake (1996) nämner tre kärnelement som kännetecknar massproduktion och de är 
standardisering, kontinuerlighet och fart. 
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4.2 ”Muda” versus leant tänkande 

Muda är ett japanskt ord som fritt översatt till svenska betyder slöseri eller skräp. Taiichi Ohno 
(1912-1990), Toyotas verkställande chef, har enligt Womack et al. (1990) identifierat sju olika typer 
av slöseri. Varje människoaktivitet som absorberar resurser men inte skapar något värde anses vara 
slöseri: misstag som behöver korrigering (defekta produkter), produktion av detaljer som ingen vill 
ha (överproduktion) så att produkter och resterande detaljer staplas upp i lager (lagring), 
förädlingssteg som egentligen inte behövs (onödig förädling), förflyttning av personal (förflyttning 
av människor) och transport av varor (transport) från ett ställe till ett annat utan någon mening, 
grupper av anställda i en aktivitet nedströms som står och väntar för att en aktivitet uppströms inte 
har levererat i tid (väntetid). Womack & Jones (1996) har valt att tillägga ytterligare en typ av 
slöseri, varor och tjänster som inte tillfredsställer kundernas behov. Enligt dem existerar säkerligen 
många fler varianter av slöseri. Lyckligtvis finns det idag ett starkt motgift för de här typerna av 
slöseri (muda), nämligen lean filosofin. Womack & Jones (1996) menar att lean filosofin förser oss 
med ett tillvägagångssätt för att specificera värde, ställa upp värdeskapande aktiviteter i bästa 
sekvens, utföra aktiviteterna utan avbrott när någon efterfrågar dem och genomföra dem med bättre 
effektivitet. Lean filosofin är resurssnål och lönsam för att det lägger fram tillvägagångssätt som gör 
att mer kan göras med mindre resurser. Mindre mänsklig insats, mindre verktyg, mindre tid och 
mindre plats, allt detta medan man blir bättre på att förse kunderna med exakt vad de vill ha. 
Filosofin visar också ett sätt att göra arbete mer tillfredsställande genom att tillhandahålla 
omedelbar feedback på prestationerna som går ut på att omvandla slöseri till värde. Leanfilosofin 
tillhandahåller också olika sätt att skapa nytt arbete i kontrast/motsats till att helt enkelt eliminera 
arbete i effektivitetens namn.   
 
Enligt Womack & Jones (1996) kan lean filosofin sammanfattas i fem mål eller principer och dessa 
är: att noggrant specificera värde för specifik produkt, identifiera värdeströmmen för varje produkt, 
skapa värdeflöde utan några avbrott, låta kunden dra fram värde från producenten och slutligen, 
eftersträva perfektion. Principerna förklaras noggrannare i styckena som följer. 

4.2.1 Värde 

Värde är den absolut viktigaste startpunkten för lean filosofin. Den kan bara definieras av den 
slutliga kunden och är endast meningsfull när den uttrycks i form av specifik produkt (en vara eller 
en tjänst, och ofta båda på en gång) som tillfredställer kundernas behov till en specifik pris och tid. 
Värde skapas av producenten och från kundens synpunkt är det orsaken till att producenten 
överhuvudtaget existerar. Trots det hävdar Womack & Jones, (1996) att producenter har väldigt 
svårt, på grund av många faktorer, att definiera värde på ett korrekt sätt. 
 
Enligt lean filosofin gäller det att specificera värde på rätt sätt eftersom slöseri är allt det som inte 
skapar värde och bör identifieras och elimineras. Genom att etablera öppna kommunikationskanaler 
och dialoger med sina kunder bör det vara möjligt att uppnå en överensstämmande definition av vad 
kunden anser värde vara (Paez et al., 2004).   
Sammanfattningsvis, att specificera värde rätt är det första mycket viktiga steget i leant tänkande. 
Att leverera eller tillgodose kunden med en fel vara eller tjänst men på ett rätt sätt är enligt Womack 
& Jones (1996) ren slöseri.  
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4.2.2 Värdeström 

Enligt Womack & Jones (1996) är värdeströmmen en samling av specifika aktiviteter som krävs för 
att frambringa en produkt (antigen en vara, en tjänst eller en kombination av de två) genom de tre 
viktigaste ledningsuppgifterna för varje affärsverksamhet. Den första är problemlösningsuppgiften 
som sträcker sig från koncept och vidare genom detaljerad design och konstruktion till 
produktionsuppstart. Den andra uppgiften är informationsledningsuppgiften som inkluderar 
processer från ordermottagning, detaljerad planering till leverans. Den tredje uppgiften är den 
fysiska transformationsuppgiften som utgår från råvarumaterial och förvandling till en färdig 
produkt till kund.  
 
Det andra steget i lean tänkande är alltså identifiering av hela värdeströmmen för varje produkt (i 
något fall även för varje produktfamilj). Womack & Jones (1996) påpekar att företag sällan försöker 
realisera det här steget som har visat sig exponera enorma mängder av slöseri. Vidare poängterar 
Womack & Jones att värdeströmanalyser nästan alltid kommer att visa tre olika typer av aktiviteter 
som förekommer längst värdeströmmen. (1) De som entydigt skapar värde. (2) De som inte skapar 
värde men är oundvikliga på grund av rådande teknologi och produktionstillgångar. Den här typen 
av aktiviteter benämner Womack & Jones (1996) ”Typ Ett muda”. (3) Slutligen, aktiviteter som inte 
skapar något värde och kan omedelbart undvikas. Dessa benämner Womack & Jones (1996) ”Type 
Two muda”.  

När identifiering av värdeströmmen har genomförts kommer strömmen att åskådliggöra steg som 
omedelbart kan undvikas, antigen med eller utan hjälp av investeringar.  
 
Paez et al. (2004) påpekar att det här steget snarare är en industriomfattande studie än en 
företagsstudie och därför bör involvera utvärdering/bedömning av relationer med 
vara/tjänsteleverantörerna. Lean tänkande måste alltså sträcka sig bortom företagets väggar för att 
företaget skall få en bild av helheten. Bilden av den enhetliga samlingen av aktiviteter som omfattar 
skapande och produktion av en specifik produkt. Från koncept genom detaljerad konstruktion till 
faktisk tillgänglighet, från försäljning genom orderingång och produktionsplanering till leverans, 
och från produktion av råvarumaterial till levereras till kund.  
 
Den organisatoriska mekanismen för att göra på det här sättet är vad Womack & Jones (1996) 
benämner ”lean enterprise”. Ett kontinuerligt sammanträde mellan alla berörda parter för att skapa 
en kanal för hela värdeströmmen och eliminera slöseri i största möjliga mån. Skapande av en lean 
organisation kräver ett nytt sätt att tänka när det gäller företag-till-företag relationer. Det krävs 
några enkla principer för att styra beteendet mellan företag, och genomsynlighet avseende alla steg 
som företas längst värdeströmmen så att varje aktör kan verifiera att de andra företagen uppträder 
enligt överenskomna principer. 

4.2.3 Flöde 

När värde har specificerats, värdeströmmen för en specifik produkt helt kartlagts av lean- 
organisationen och uppenbara slöseristeg eliminerats, är det dags för nästa steg i lean tänkandet. 
Gör att de återstående stegen, värdeskapande stegen, presterar i ett flöde (Womack & Jones, 1996). 
Flöde avser gränssnitten längst värdeströmmen. Den här principen ändrar den vanliga bilden från 
processfokuserad effektivitet till produktfokuserad effektivitet i vilken samspelet mellan processer 
längst värdekedjan spelar en avgörande roll.  
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Uppfattningen om att öka batcherna för att säkerställa processkontroll är enligt Paez et al., (2004) 
en suboptimering som inte alltid leder till bättre prestation. Det har visat sig att batcher alltid 
betyder långa väntetider medan produkten tålmodigt väntar på avdelningens övergång till den typ 
av aktivitet som produkten behöver därnäst. Men detta tillvägagångssätt håller avdelningens 
anställda sysselsatta, all utrustning igång och på ett sätt berättigar snabba och högteknologiska 
utrustningar. Då måste det alltså vara effektivt? Det anser inte Womack & Jones (1996) då de 
påpekar att vi måste försöka bekämpa avdelningarnas batchtänkande för att aktiviteter eller 
uppgifter nästan alltid uppnås mycket bättre och effektivare då produkten bearbetas kontinuerligt 
från råvarumaterial till färdig vara.  
 
För att sammanfatta, allting går bättre då fokus ligger på produkten och dess behov, detta i motsats 
till att fokus ligger på organisationen eller utrustningen, så att alla aktiviteter som behövs för 
konstruktion, beställning och tillhandahållning av en produkt sker i kontinuerligt flöde. Det verkar 
vara självklart för de flesta att arbete borde vara organiserat i avdelningar och i batcher. När väl 
avdelningar och specialiserad utrustning för att producera i batcher är etablerat, både anställdas 
karriärsträvan inom avdelningarna och företagsrevisorernas beräkningar (som vill hålla dyra 
tillgångar fullt belagda) motsätter sig kraftigt övergången till flödesbaserat arbete (Womack & 

Jones, 1996).  
Paez et al., (2004) hävdar att i lean production bör maskiner och processer arrangeras på ett sätt som 
säkerställer ett bra, tillgängligt och tillfredställande arbetsflöde.  
 
Hur får vi värde att strömma i ett flöde? Womack & Jones (1996) har identifierat tre steg till att få 
värde att strömma i ett flöde. Det första steget är att fokusera på själva objektet, det kan vara en 
specifik konstruktion, order eller produkt, och aldrig släppa den ur sikte från början till slut. Det 
andra steget, som gör det första steget möjligt, går ut på att ignorera de traditionella gränserna när 
det gäller jobb, karriär, funktioner (ofta organiserade i avdelningar) och företag. Detta i syfte att 
skapa en lean organisation som avlägsnar alla eventuella hinder som kan stå i vägen för ett 
kontinuerligt flöde av en specifik produkt eller produktfamilj. Det tredje steget går ut på att 
ompröva specifika metoder och verktyg i syfte att eliminera omarbete, slöseri och alla typer av 
stopphinder så att konstruktion, orderhantering och produktion kan fortlöpa kontinuerligt. Dessa tre 
steg bör utföras tillsammans anser Womack & Jones (1996).
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4.2.4 Drag 

De första visuella effekterna av att konvertera från de traditionella avdelningar och batcher till 
produktgrupper och flöde är enligt Womack & Jones (1996) att den tid det tar, att gå från koncept 
till lansering, försäljning till leverans och råvarumaterial till slutlig produkt, reduceras drastiskt. När 
flöde väl har introducerats kan markanta resultat uppnås. Konstruktioner som i vanliga fall tar flera 
år kan göras under några månader, order som vanligen tar några dagar att registrera kan slutföras på 
några timmar, och genomloppstiden för den fysiska produktionen av produkter kan reduceras från 
månader och veckor till dagar och timmar. Lean-system kan göra vilken produkt som helst, som är 
under produktion, i vilken kombination som helst och på så sätt kan variation i efterfrågan 
omedelbart kompenseras. Möjligheten till att konstruera, schemalägga, och producera exakt vad 
kunden vill ha just när denne behöver det betyder att säljprognoserna kan slopas och att endast det 
som kunden efterfrågar produceras.  
Att låta kunden dra eller suga ut produkten är att föredra i motsats till att produkten trycks ut till 
kunden, vilket inte är önskvärt enligt Womack & Jones (1996). Drag i sin enklaste form betyder att 
ingen uppströms bör producera en vara förrän kunden nedströms har efterfrågat den. Att till fullo 
följa den här regeln i praktiken är ganska komplicerat. Det bästa sättet till att förstå logiken och 
utmaningen med dragfilosofin är att börja med den faktiska kunden som utrycker en efterfrågan av 
en produkt och sen arbeta bakåt i kedjan genom alla steg och aktiviteter som krävs för att 
tillhandahålla kunden med den efterfrågade produkten. På så sätt erhålls en bra bild av hur de olika 
processerna hänger ihop och hur de samspelar med varandra.  
 
Den här principen är enligt Paez et al., (2004) den mest kända av alla, främst på grund av Just In 
Time (JIT) konceptet som är en del av filosofin (avsnitt 4.5). I lean-system anses drag inte vara ett 
mål utan en drivare av värdeströmmen. Målet är att synkronisera värdeströmmen i enlighet med 
kundernas behov. Efterfrågan på produkter nedströms i kedjan bör endast ske när kunden utrycker 
ett behov. Paez et al. (2004) hävdar att det finns tekniska begränsningar som kräver en viss ledtid 
och lagring men de borde inte avvika från målet vilket är att hålla samma takt med 
marknadsbehovet.   

4.2.5 Perfektion 

Organisationer som har arbetat med de fyra första principerna beskrivna ovan och utfört dem på ett 
korrekt sätt börjar så småningom inse att processen som går ut på att reducera resurser, tid, plats, 
kostnad och misstag aldrig tar slut. Därmed verkar perfektion, som är den femte och slutliga 
principen för leant tänkande, inte som ett ouppnåbart mål. Womack & Jones (1996) hävdar att 
principen drar uppmärksamhet till det faktum att ett fullt synkroniserat flöde mest troligen stannar 
varje gång något går fel. Lean production i motsats till den traditionella massproduktionens metoder 
försöker lösa problem omedelbart och effektivt så att de inte upprepas igen. Det som kan verka 
väldigt krävande i början kommer eventuellt att resultera i större tillförlitlighet och ett steg närmre 
ett ”perfekt” tillstånd. För att eftersträva och uppnå perfektion är enligt Paez et al. (2004) de 
anställda uppmuntrade till att ta itu med problemen de stöter på och introducera olika alternativ som 
möjliggör eliminering av grundorsakerna till de problemen. Detta tillvägagångssätt benämns på 
japanska för Kaizen som översatt till svenska betyder ”ständiga förbättringar”. Kaizenfilosofin 
anses av Womack & Jones (1996) vara roten eller drivkraften till perfektion.   
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4.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen används som ett verktyg inom lean production. Det är en ”papper-och-penna” 
metod som enligt Rother & Shook (2002) avser att kartlägga och även förbättra värdeflöden. 
Kartläggningen går ut på att visualisera material och informationsflöden för att få en bättre 
uppfattning om produkternas väg genom produktionssystemet. Arbetet med värdeflödesanalys kan 
beskrivas i ett antal steg, se figur 2.  
Första steget går ut på att identifiera detaljnivån, beroende på vad som ska analyseras. Andra steget 
går ut på att kartlägga nuvarande tillstånd, vilket utgör grunden för framtida tillstånd.  Idéer och 
förslag om möjliga förbättringar bör genereras under kartläggningen av nuläget. Slutligen utformas 
en handlingsplan för genomförandet. Det innebär att göra förberedelser och att påbörja aktiviteter 
som borde utföras enligt en förbättringsplan. 

 
 

Figur 2  Övergripande steg vid design av värdeflöden (Rother & Shook, 2002) 
 

När detaljeringsnivån för analysen är bestämd kan själva kartläggningen börja. Det första som görs 
är att en produktfamilj specificeras. Produkterna följs uppströms, det vill säga baklänges genom 
värdeflödet. För att förtydliga och visualisera kartan används en uppsättning symboler, se figur 3. 
Det viktigaste är att alla involverade är överens om vad symbolerna står för (Rother & Shook, 

2002). 

   

        Tryck                      Produktflöde              Aktivitet & faktaruta 

                           

         Drag                          Manuell info                        Lager 

             

 Kontinuerligt flöde       Elektronisk info            Extern organisation 
 

Figur 3   Symboler (Rother & Shook, 2002) 
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Kartan byggs upp av fyra delar:  

• Kunden 

• Processer, faktarutor och lager 

• Materialflöde 

• Informationsflöde och om det är tryckande eller dragande system 
 
Värdeflödesanalysen möjliggör en bra översikt av verksamheten som fungerar som en utgångspunkt 
för fortsatt utveckling av produktionssystemet. Samtidigt skapas ett gemensamt språk och 
likvärdiga data underlättar framtida jämförelser av resultat. En annan fördel är identifieringen av 
produkternas genomloppstider, samt värdeadderande tid (Bellgran & Säfsten, 2005). 
Kartläggningen borde enligt Bellgran & Säfsten (2005) också visa tydligt var en fördjupad kunskap 
behövs och där kompletterande analyser krävs. Enligt Rother & Shook (2002) kan kartläggningen 
fungera som ett verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och vid hantering av 
förädlingsprocesser. 
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4.4 Toyotas sju riktlinjer 

Inom tillverkningsindustrin finns numera enligt Rother & Shook (2002) stor erfarenhet av Lean 
production i praktisk tillämpning. Toyotas sju riktlinjer utgör några viktiga principer för Lean 
production. Dessa etablerade principer och metoder går att anpassa till ens speciella 
produktionsförhållande för att på så sätt uppnå önskade resultat. 
 
Riktlinje 1: Producera enligt takttid. 

Takttiden anger hur ofta fabriken ska tillverka en artikel eller komponent, baserat på takten i 
försäljning och för att kunna motsvara kundens behov. Formeln för beräkning av takttiden ser ut på 
följande sätt: 

 
 

Riktlinje 2: Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt. 

Ett kontinuerligt flöde innebär att artiklar produceras en i taget och att denna artikel omedelbart 
passerar från en förädlingsprocess till nästa utan att någon mellanlagring behövs. Rother & Shook 
(2000) menar att tillverkning i ett kontinuerligt flöde är det mest effektiva sättet att producera. 
 
Riktlinje 3: Använd supermarkets för att styra produktionen där det inte är möjligt att utvidga det 
kontinuerliga flödet uppströms.  

Det finns områden i värdeflödet där kontinuerliga flöden inte är möjliga och viss mellanlagring är 
ofrånkomlig. Rother & Shook (2002) presenterar några exempel på situationer där kontinuerliga 
flöden inte är möjliga att upprätta. Kontinuerligt flöde är inte möjligt vid processer som:  

 
• är konstruerade för att fungera med mycket snabba eller långsamma cykeltider och kan 

behöva ställas om för att betjäna många produktfamiljer. 
• kan vara lokaliserade långt bort. 
• har alldeles för långa ledtider eller att det är olämpligt att koppla dem direkt till andra 

processer i värdeflödet. 
 
I ett dragande system benämns ett mellanlager för supermarket. Meningen är att styra lagret med 
KanBan-kort, tillverkningskanban och hämtningskanban. Med hjälp av dem regleras vad en viss 
process skall tillverka, när det skall ske och i vilka kvantiteter.  
 
Riktlinje 4: Försök att sända kundens beställning till bara en produktionsprocess. 

Tillämpning av dragande system med en supermarket behöver bara planeras i en enda punkt. Det är 
den punkten/processen som enligt Rother & Shook (2002) kallas för pacemakerprocessen 
(farthållningsprocessen).  
 
Riktlinje 5: Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över tiden i 

pacemakerprocessen (Utjämning av produktmixen). 

Meningen är att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen. Att jämna ut produktmixen innebär 
att fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över en bestämd tidsperiod. Ju mer 
produktmixen kan jämnas ut, desto bättre kommer den att motsvara förändringar i efterfrågan.   
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Riktlinje 6: Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga arbetsmängder vid 
pacemakerprocessen (Utjämning av produktionsvolymer). 

Det finns enligt Rother & Shook (2002) en användbar metod som kallas ”tidsstyrd hämtning”. Det 
fungerar så att en liten arbetsorder läggs fram vid pacemakerprocessen och samtidigt tas det bort 
motsvarande antal färdiga produkter. En arbetsorder kallas en sats. Storleken på den kan beräknas 
baserat på den container, pall eller låda som används vid leverans. En sats blir det antal artiklar av 
färdiga varor som denna container, pall eller låda innehåller. Om takttiden = 30 sekunder och 
förpackningsstorleken = 20 artiklar blir satsen = 10 minuter (30 sek x 20 st = 10 min). 

 
Riktlinje nr 7: Utveckla förmågan att tillverka ”varje artikel – varje dag”, därefter ”varje skift”, 
sedan ”varje timme” eller lastpall, eller sats uppströms räknat från pacemakerprocessen. 

Genom att minska både ställtider och partistorlekar i tillverkningsprocesser uppströms blir dessa allt 
snabbare på att anpassa sin verksamhet till förändrade behov nedströms. I gengäld kommer de att 
behöva allt mindre volymer material i deras supermarkets. Detta gäller såväl för företag i 
tillverkningsindustrin som i processindustrin hävdar Rother & Shook (2002). 

4.4.1 Rationalisering av transporter 

Inom lean production eftersträvas att eliminera alla typer av slöseri, det vill säga alla icke 
värdegenererande aktiviteter. Transport är ett exempel på en icke värdehöjande aktivitet och bör 
därmed helst rationaliseras bort. Enligt Shingo (1986) innebär användandet av gaffeltruckar, 
transportörer, transportrännor etc. inte “transportrationalisering” utan endast en rationalisering av 
transportarbetet. Shingo menar att många förväxlar dessa två begrepp. Verklig 
transportrationalisering går ut på att i möjligaste mån eliminera behovet av transporter, t ex genom 
en rationell layout. Grundtanken är att först ge sig på att förbättra layouten innan man ger sig på att 
mekanisera. Det omvända tillvägagångssättet är fullständigt meningslöst hävdar Shingo (1986). 
”Transportrationalisering” och ”rationalisering av transportarbetet” är alltså begrepp av helt olika 
dimensioner. Huvudregeln blir att angripa ”processen” innan ”operationen” angrips. 
Transportarbete anses vara spill eller slöseri i den bemärkelsen att det inte tillför produkten något, 
ökar inte förädlingsvärdet och kostar pengar.  
Detta är enligt Shingo (1986) en ganska vanlig kostnadsfördelning på många företag: bearbetning 
45 %, kontroll 5 %, transport 45 % och lagring 5 %. Om transportarbetet mekaniseras innebär det 
ofta endast att transportkostnaderna förs över från en kostnadspost till en annan. Därför bör alla 
transporter konsekvent elimineras så snart det finns en möjlighet. 
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4.5 Just-In-Time (JIT) 

Tanken bakom JIT är att tillverka de produkter som efterfrågas, när de efterfrågas och bara i den 
kvantitet som efterfrågas (Järneteg, 1993). I syfte att förverkliga detta fordras enligt Andersson 
(1992) en hög flexibilitet i produktionen vilket innebär flexibel arbetskraft, små partistorlekar och 
en generell överkapacitet. Ett antal tekniker och metoder kan tas till hjälp. Materialstyrningen i ett 
system med små marginaler, som JIT innebär, blir en viktig uppgift att behärska. Toyota kom till 
rätta med detta genom att utveckla ett enkelt materialbeordringssystem som fått namnet KanBan. 

4.5.1 KanBan-system 

Det finns olika principer och metoder för att beordra och styra materialflödet. Hänsyn måste tas till 
om arbetet sker utifrån prognoser eller kundorder. Ett lager måste läggas upp om kunderna begär 
snabbare leveranser än vad producenten klarar av. Eftersom lager är kostsamma bör man fundera 
om inte det finns andra metoder som går att tillämpa. En känd metod, som tillämpas allt oftare inom 
industrin, går under beteckningen KanBan (Kantur & Mehmedovic, 2004).  
 
Ett KanBan-system är ett slags beordringssystem för repetitiv tillverkning. Systemet skapades 
ursprungligen av Toyota-medarbetare och användes för att förverkliga Toyotas koncept för 
resurssnål tillverkning. Påpekas bör att Toyota-systemet är ett totalkoncept för tillverkning medan 
KanBan endast utgör ett hjälpmedel i styrningen. KanBan-systemets speciella funktion är att reglera 
antalet produkter i produktionen. Tanken bakom systemet är att bearbeta rätt produkter, i rätta 
kvantiteter och i rätt tid. Vad som skiljer KanBan mot ett traditionellt arbetssätt är själva 
beordringssystemet. Här ges tillverkningsordern till det sista förädlingssteget i materialflödes kedja, 
se figur 4. Produktionen styrs därmed inte av prognoser utan bara av den relevanta 
tillverkningsordern. Det material som ska bearbetas i en process hämtas i föregående process som i 
sin tur hämtas från föregående och så vidare. Med hjälp av systemet försöker man undvika onödig 
bearbetning av produkter som inte är relevanta för kunden. Meningen är att kunden ska dra fram det 
som behövs och just när det behövs. Produktionssättet kallas därför för dragande eller sugande 
system (Kantur & Mehmedovic, 2004). 
 

 
 

Figur 4  Materialstyrning med KanBan (Kantur & Mehmedovic, 2004) 
 
För att ett sugande system skall fungera bakåt i kedjan används ett kortsystem. Det är själva korten 
som kallas KanBans och betyder på japanska ordagrant synliga brickor. På kortet står nödvändig 
information bestående av identifikation (vilken produkt), operationsinstruktion (vad och hur mycket 
skall tillverkas) och transportsedel (varifrån och vart produkten skall gå). Eftersom det rör sig om 
repetitiv produktion kan ett KanBan användas flera gånger.  
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På Toyota används två olika typer av KanBankort. Ett berör leverans och brukar kallas för 
transport-KanBan och det andra berör produktion och därför kallas produktions- eller 
tillverkningskanban. Det är möjligt att använda andra verktyg eller symboler förutom kort. I enklare 
KanBansystem där innehållet på kortet inte är nödvändigt används en lastpall eller en låda, det 
viktiga är dock att innebörden är klar (Kantur & Mehmedovic, 2004). 

4.5.2 Tryckande system 

Tryckande produktionssystem är vanligt vid tillverkning som sker enligt en produktionsplan som i 
princip gissar vad nästa delprocess i flödet verkligen behöver. Figur 5 visar hur materialstyrning 
enligt tryckprincipen går till.  
 

 
 

Figur 5 Materialstyrning enligt tryckprincipen (Kantur & Mehmedovic, 2004) 
 
När en process nedströms får för många detaljer som den inte har behov av för tillfället staplas 
detaljerna tillsvidare i mellanlager.  Den här principen att trycka och lagra gör att det nästan är 
omöjligt att skapa det jämna tillverkningsflöde från en process till en annan som är ett av de 
viktigaste kännetecknen för lean production. 
Det är egentligen bara leveransavdelningen som på något sätt står i direktkontakt med kundernas 
verkliga behov. Alla andra delprocesser producerar enligt en produktionsplan som är baserad på 
prognoser (Kantur & Mehmedovic, 2004). 

4.5.2.1 Prognoser 

Prognostisering definieras enligt J. Heizer & B. Render (2003) som konsten och vetenskapen att 
förutspå framtida händelser. För att kunna planera och kontrollera logistiska flöden inom 
produktionen måste företaget ha tillgång till tillförlitliga prognoser över den förväntade efterfrågan. 
Enligt Simchi-Levi et al. (2003) baseras viktiga beslut vid styrning av lager, produktion och andra 
strategiska beslut på dessa prognoser.  
Osäkerheten med prognoser är stor och enligt Simchi-Levi et al. (2003) finns tre regler för 
prognostisering. Den första är att en prognos alltid är fel. Den andra är att en lång tidshorisont för 
prognosen bidrar till ökad osäkerhet. Den tredje regeln är att aggregerade prognoser alltid är mer 
tillförlitliga än icke aggregerade. 
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4.6 Lagringsfunktionen 

I takt med att konkurrensen och lönsamhetskravet ökat, har lagringsfunktionen och dess kostnader 
lyfts fram till diskussion. Företag har insett de kostnader som är förknippade med lager, vilken 
påverkan lager i produktionen har på genomloppstiden, och börjat rationalisera dessa. Toyota var en 
av de första som började arbeta aktivt med dessa frågor.  

4.6.1 Fördelar med lager 

Lagrets primära funktion är enligt Forsell (2004) att kunna garantera en viss nivå av 
leveransservice. En annan mer produktionsrelaterad definiering av lager föreslås av Andersson et al. 
(1992) där de menar att lager måste existera för att kunna initiera en tillverkning så fort som 
möjligt. Vidare för att kunna svara upp mot kundernas krav på tillgänglighet och leveranstider. 
Följande typiska lager definieras av Aronsson et al. (2003): 
 
Omsättningslager – Det här lagret uppstår i samband med anskaffning av varor i satser eller 
batcher som är avsedda för kontinuerlig förbrukning, t ex i produktion.   
 
Spekulationslager – Det här lagret är egentligen en utökning av omsättningslagret. Lagret uppstår 
då det finns ett erbjudande om ett tillfälligt lågt pris eller liknande och det kan vara lönsamt att 
anskaffa i större kvantiteter än vad som är brukligt.  
 
Säkerhetslager – Det här lagret är till för att gardera sig mot osäkerheten eller variationen i 
efterfrågan. Den dynamiska tillvaron där saker och ting förändras med kort varsel krävs ett visst 
mått av säkerhet. Säkerhetslagret fungerar som en slags stötdämpare som tar emot om något 
oförutsett inträffar. Säkerhetslagret bör normalt sett inte utnyttjas om allt fungerar som det ska och 
förbrukningen bör ske av omsättningslagret istället.   
 
Säsongslager – De företag som producerar säsongsprodukter upplever en stor efterfrågan under en 
kort tid. Denna efterfrågan bemöts typiskt genom att bygga upp lager i syfte att utjämna 
produktionen och bibehålla leveransservicen. 
 
PIA/Processlager – PIA är en förkortning för produkter i arbete. Lagret avser det material som 
befinner sig i produktionsprocessen. Det här lagret kan också användas för att garantera en hög 
beläggning av företagets maskiner. 
 
Gemensamt i stort sätt för alla lagertyperna är att de ska kompensera för någon form av variation i 
efterfrågan eller att de finns av kostnadsmässiga skäl. Detta sammanfattas av Aronsson et al. (2003) 
som menar att lager existerar av service- respektive kostnadsskäl. Omsättnings- och 
spekulationslager är exempel på lager som existerar av kostnadsskäl. Att lager kostar är ju ett känt 
faktum men ekonomiska fördelar kan uppnås genom dessa två lager som överstiger de initiala 
kostnaderna. När det gäller omsättningslager ges inköpsfunktionen möjlighet att anskaffa material i 
större partier för löpande förbrukning än vad som egentligen behövs. Detta kan ge fördelar i form 
av rabatter och lägre transportkostnader. För spekulationslager gäller i stort sätt samma princip där 
en lageruppbyggnad kan ge kostnadsmässiga fördelar.  
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De resterande lageralternativen avser lager som uppstår på grund av serviceskäl. Med serviceskäl 
avses att erbjuda en hög leveransservice. Exempelvis borgar säkerhetslager för god service även om 
diverse produktionsstörningar förekommer. Säsongslager kan jämföras med ett färdigvarulager som 
har till uppgift att reducera verkningarna av variationer i efterfrågan och ge möjlighet till en mer 
ekonomisk produktion. Sådan slags produktion kan enligt Aronson et al. (2003) uppnås genom en 
jämn beläggning och effektiv produktionsplanering.   

4.6.2 Nackdelar med lager 

Lager bör enligt Aronsson et al. (2003) undvikas främst på grund av kostnadsmässiga skäl. 
Kostnader förknippade med lager brukar i allmänhet delas upp i två poster: 
 
Lagerhållningskostnader – Här avses kostnader som är direkt associerade med att driva lagret. Det 
kan exempelvis gälla lagerpersonal, inventarier, byggnader, interna transporter etc. Dessa kostnader 
benämns ibland för kvantitetsoberoende kostnader (Forsell, 2004).  

 
Lagerförningskostnader – Här avses kostnader som är kvantitetsberoende. Kostnaderna står alltså 
i relation till hur många detaljer som lagerförs. Exempel på dessa kostnader är kapitalbindning, 
inkurans, försäkringskostnader med flera. Oftast eftersträvas att frigöra det kapital som binds upp. 
Det bundna kapitalet i lager kan enligt Aronsson et al. (2003) ses som ett bortfall av möjliga intäkter 
förutsatt att det istället investeras i kapitalgenererande aktiviteter.   

 
Lagring kan också förlänga genomloppstiderna. Vid stora orderkvantiteter och omfattande 
mellanlagring av produkter förlängs genomloppstiderna och därmed minskar 
kapitalomsättningshastigheten (KOH). Konsekvenserna blir hög kapitalbindning och en i sig trög 
och svårhanterlig produktionsapparat. Maskinernas utnyttjandegrad blir visserligen hög men den 
totala outputen av produkter blir relativt låg (Forsell, 2004).  
 
På Toyota anses lager och överproduktion vara direkt slöseri som bör undvikas till varje pris. 
Shingo (1984) skiljer på två former av lagring: lagring mellan processer (kö) och orderstorlekslager 
(omloppslager).  
 
Lagring mellan processer (kö) - Enligt Shingo (1984) är “lagring mellan processer” när ett parti 
på x antal enheter får vänta någonstans i verkstaden på nästa operation, det vill säga icke-bearbetade 
detaljer mellan operationer.  
Shingo (1984) hävdar att lager mellan processer kan vara av tre slag: 

• E-typ: Här avses lager som uppstår av produktionstekninska skäl beroende på hur flödet går 
mellan processerna och processernas kapaciteter.  

• C-typ: Dessa lager uppstår av planeringstekniska skäl, t ex vid gardering mot kassationer, 
maskinhaverier etc eller när man vill säkerställa försörjningen av jobb i nästa operation osv.  

• S-typ: Lager som uppstår till följd av att man vill minska osäkerhet och stress men som 
egentligen inte behövs alls.  

Vidare skiljer Shingo (1984) på  

• Kvantitetslager - När det tillverkas för mycket i syfte att gardera sig mot kassationer 
(kvantitativ överproduktion).  

• Tidslager - När det tillverkas i förtid i syfte att få en säkerhetsmarginal (tidsmässig 
överproduktion). 
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Lagring på grund av orderstorlek (omloppslager) - Stora orderstorlekar medför automatiskt 
stora lager mellan processerna. Eftersom detaljerna i ett parti endast kan bearbetas en i taget, blir de 
övriga under tiden liggande. Detta innebär att majoriteten av detaljerna i ett parti under den så 
kallade bearbetningen i själva verket inte alls bearbetas utan lagras. Av traditionella skäl sägs det 
enligt Shingo (1984) produkter i arbete utan att tänka på hur det egentligen ligger till. 
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4.7 Kundorderpunkten och P/D kvoten 

4.7.1 Historik 

Bland de första teorierna och tankarna kring konceptet kundorderpunkt som redovisats i skrift 
omnämns konceptet inte i termer av kundorderpunkt, utan ”D:P ratio”, det vill säga D:P kvoten. D 
står för ”Order and Delivery period” och P står för ”Production period (Forsell, 2004). Innebörden 
av D är lite oklar. Forsell (2004) definierar D som tiden mellan kundens beställning och orderns 
leverans. Vid diskussion av D i rapporten gäller alltså denna definition. P är också ett mått på tid 
och står för den perioden från att råmaterialet beställs till att produkten levereras. I dagens litteratur 
och forskning beskrivs konceptet som ”P:D ratio” eller översatt till svenska P/D kvoten. P och D 
har alltså jämfört med tidigare bytt plats och benämns numer produktionsledtid och leveransledtid 
(Forsell, 2004). Innebörden av D och P är dock densamma. Dessa två tider är oberoende variabler. 
Tiden P och dess aktiviteter är helt under företagets kontroll, medan D mer eller mindre 
representerar marknadens krav. Vid beräkning ger kvoten som erhålls inte något samband de två 
tidsperioderna emellan utan en indikation om relationen dem emellan. Ovanstående resonemang 
visualiseras av Figur 6.  

 

 
 

Figur 6 P/D kvoten (Olhager et al., 2002) 
 

Förutom P/D kvoten genererar modellen även kundorderpunken (KOP), som framgår av figur 6. 
Kundorderpunkten definieras som den punkt som separerar produktion mot en prognostiserad 
efterfrågan och produktion mot kundorder (Olhager, 2000). En annan liknande definition är att 
kundorderpunkten är den punkt som indikerar hur djupt kundordern penetrerar materialflödet. Båda 
definitionerna är förhållandevis lika. Den förstnämnda definitionen avses i rapporten.  
 



Teoretisk referensram 

 24 
 

4.7.2 KOP:s placering 

 
 

Figur 7  Olika kundorderpunkter (KOP) längs förädlingskedjan (Olhager, 2000) 
 

Figur 7 illustrerar olika typer av situationer där efterfrågan antingen är baserad på prognos eller 
kundorder, vilket ger en varierande placering av KOP. Figuren visar de mest typiska KOP som mest 
frekvent används i litteraturen som behandlar KOP. Andra olika situationer, utöver de beskrivna, 
kan uppträda under olika benämningar och på så sätt kan figur 7 ses som en förenklad modell 
(Forsell, 2004). I rapporten utgås från de situationer som beskrivs i figur 7. Olhager (2000) 
definierar de fyra tillstånden enligt följande.  
 
Vid produktion eller tillverkning mot lager (TML) ligger KOP i färdigvarulagret. Alla 
produktionsaktiviteter sker innan kundorder inkommer och baseras på prognoser över den 
förväntade efterfrågan. Lagerorderproduktion är vanligast för standardprodukter med hög 
försäljningsvolym. 
 
Montering mot order (MMO) avser en situation där delar av produktionen sker i spekulation och 
slutmonteringen vanligen sker enligt kundorder. MMO benämns ibland färdigställande mot 
kundorder, då de avslutande aktiviteterna kan vara andra än montering. Olhager (2000) tillägger att 
med en senare KOP följer kortare leveransledtid till kund. Samtidigt ökar behovet av 
prognostisering av efterfrågan eftersom den faktiska vetskapen om kundordernas innehåll avtar.  
 
Tillverkning mot kundorder (TMO) betyder typiskt att inköp görs mot prognos medan produktion 
uteslutande sker mot kundorder. Vid TMO är en grundkonstruktion klar, varvid endast beredning 
och eventuellt inköp tillkommer.  
Konstruktion mot order (KMO) är en situation där alla aktiviteter, inklusive design och 
konstruktion, sker mot kundorder.  
 
KOP bestäms utifrån resultatet från P/D kvoten men det finns även andra perspektiv, av en mer 
indirekt karaktär, som inverkar på KOP placering. Olhager (2000) exemplifierar några sådana 
faktorer. Tiderna P och D finns med även här.    

 
Marknadsrelaterade faktorer 

• Krav på leveranstid (D) 
• Osäkerhet i efterfrågan 
• Produktvolym 
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Produktrelaterade faktorer 

• Produktstruktur 
o Modulariserad (standardiserade komponenter) 
o Integrerad 

 
Produktionsrelaterade faktorer 

• Produktionsledtid 
• Planerings- eller lagerpunkter i produktionsflödet 
• Flexibilitet i produktionsprocessen 
 

Någon eller flera av dessa faktorer bör bearbetas för att kunna påverka KOP:s placering. Störst 
påverkan har produktionsledtiden (P) och leveransledtiden (D). Det är de två faktorerna som sätter 
ut riktlinjerna för var KOP kommer att hamna.  
Produktionsledtiden (P) kan reduceras med interna insatser inom företaget. Shingo (1992), som 
bland annat har varit produktionschef på Toyota, föreslår hur KOP:s placering kan förändras med 
SMED (Single Minute Exchange of Die) metoden. Det är en metod som avser reducera maskinernas 
omställningstider. Grundtanken i denna metod går ut på att skilja på inre och yttre ställarbete och 
där möjlighet ges omvandla inre ställarbete till yttre. Inre arbete är sådant som måste utföras då 
maskinen är still medan yttre arbete kan utföras medan maskinen arbetar. Genom rätt tillämpning av 
denna metod kan alltså ställtiderna reduceras och därmed också den totala produktionsledtiden. 
  
För att påverka D och förändra KOP med externa medel krävs andra åtgärder. Leveransledtiden är 
ett mått på kundens krav, vilket betyder att kundens krav och förväntningar bör förändras. Detta 
måste så klart åstadkommas utan att friktion uppstår i relationen med kunden då denne ofta önskar 
en kortare leveranstid. Att erbjuda kunden någon slags rabatt eller kompensation för den förlängda 
leveranstiden kan vara ett sätt att gå tillväga. Det väsentliga är att kundens inställning till produkten 
inte påverkas negativt och att leveransledtiden är konkurrenskraftig gentemot konkurrenterna. 

  
KOP:s placering kan avvika något från den punkt som P/D kvoten ger. Olhager (2000) antyder att 
KOP placeras vid lämplig lagring/planeringspunkt och att det inte går att placera KOP var som helst 
i produktionsprocessen. Produktens struktur kan också indirekt påverka KOP’s placering beroende 
på om produkten är moduluppbyggd eller inte. En integrerad, det vill säga komplex, produkt har 
oftast en djup och bred produktstruktur som enligt Olhager (2000) bidrar till en längre 
produktionsledtid. Konstruktionsavdelningen har därmed möjligheter att indirekt reducera P genom 
att försöka konstruera standardiserade och modulariserade produkter.  

 
Olhager (2000) påpekar också att KOP kan variera för olika produkter och dessutom förändras över 
tiden. Därmed kan det vara viktigt att kontinuerligt utvärdera produktionsledtiden och 
leveransledtiden. 
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4.7.3 Tillämpningsområden 

Kännedom om värdet på P/D kvoten och KOP:s placering i produktionsprocessen ger bra underlag 
för beslut inom många viktiga områden. KOP är viktig då den mest bidrag vid val av 
produktionsstrategi. I figur 8 integreras KOP i ett större sammanhang och figuren belyser även dess 
roll när det gäller val av produktionsstrategi.  
 

 
Figur 8 KOP:s betydelse för produktionsstrategin (Forsell, 2004) 
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Olhager (2000) har utvecklat en modell (figur 9 och 10) som utvärderar hur P/D kvoten satt i 
relation till relativ instabilitet i efterfrågan (RIE) kan bidra som underlag vid den typen av 
frågeställningar. RIE definieras som standardavvikelsen i efterfrågan i relation till normal 
efterfrågan.  
 

 
 Figur 9  Modell för val  Figur 10  MMO betraktat som en 

  av produktionsstrategi  kombination av TMO  
  (Forsell, 2004)   och TML (Forsell, 2004) 
     

En TMO strategi är att föredra då P/D kvoten < 1 och då RIE är hög. Vid låg RIE finns däremot ett 
antal möjliga strategival. Vid denna situation är även TMO möjlig, men skalekonomins fördelar 
som TML typiskt ger bör utnyttjas på de detaljer som är av standard karaktär. Resonemanget kan 
leda till en MMO situation. I de fall där P/D kvoten > 1 tillämpas antingen en TML strategi eller en 
MMO strategi beroende på om RIE är hög eller låg. Olhager (2000) anser dock att en MMO 
situation är minst önskvärd. Han tillägger att vid en sådan situation är det av stor vikt att identifiera 
KOP i syfte att kategorisera vilka artiklar som kan tillverkas inom leveransledtiden (TMO) och 
vilka som måste tillverkas enligt prognos (TML). Resonemanget visualiseras i figur 10 då MMO 
kan ses som en kombinering av TMO och TML avseende på de ingående detaljernas beskaffenhet 
med hänsyn på leveranstid. 

4.8 Kapitalbindning med hänsyn till KOP 

Enligt Olhager (2000) binder all material som lagerhålls i förråd, PIA eller färdigvarulager kapital. 
Kostnaden för denna kapitalbindning beror först och främst av kapitalkostnaden, det vill säga 
finansieringen av inköp av insatsvaror. Dessutom tillkommer kostnader för lageryta, 
materialhanteringsutrustning och personal, försäkring av lagerförda varor, inkurans mm. Olhager 
(2000) hävdar att kapitalbindningen ökar genom den successiva produktförädlingen under 
produktionsledtiden i och med att olika resurser används, vars utnyttjande kostar. Därmed sägs 
produkten binda mer och mer kapital. Den maximala kapitalbindningen nås då produkten ligger i 
färdigvarulager eller vid direktleverans till kunden. Figur 11 illustrerar 
kapitalbindningsutvecklingen över tiden för tre olika kundorderpunkter.  
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Figur 11 Kapitalbindningskurvor: (a) produktion mot kundorder, (b) montering 

mot kundorder och (c) produktion mot lager. (Olhager, 2000) 
 

 

Kurvorna i figur 11 är främst skiktade i tidsled och kan därmed användas för att analysera 
kapitalbindningen längst produktionsflödet. Olhager (2000) hävdar att den största kapitalbindningen 
i lager sker normalt i det lager som svarar mot kundorderpunkten. Han påpekar också att 
produktionsledtiden tenderar även att vara längre vid produktion mot kundorder. Detta till följd av 
att produktionen måste ta hänsyn till specifika utföranden, material, mått, mm för varje kundorder. 
Vid produktion mot lager kan produktionen göras strömlinjeformad och optimeras med avseende på 
genomloppstid. Ytan under kurvorna svarar för kostnaden för kapitalbindning, vilket framträder 
tydligt i figuren. Diagrammets y-led illustrerar tillskottet i kapitalbindning ur materialsynpunkt. 
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5 Empiri 

I det här kapitlet presenteras insamlad data från intervjuer, observationer och mätningar. 

5.1 DIAB Operations Laholm 

DIAB Operations som är beläget i Laholm består av tre så kallade ”profitcentra”: Block, 
Konfektion och Kits. Detta illustreras av figur 12.   

 

 
 

Figur 12 DIAB Operations  
 

Blockavdelningen framställer och tillverkar block av olika kompositkärnmaterial. 
Tillvägagångssättet är en kemisk process där upp till nio olika ingredienser blandas varpå 
blandningen resulterar i en deg. Processen fortsätter med att degen varmpressas och materialet får 
en rektangulär form med specifik prestanda, se bild 1. Därefter härdas materialet antingen i vatten 
eller i ånga. Materialet expanderar under härdning tills de önskade måtten har uppnåtts. Slutligen 
placeras de färdiga råblocken i blockavdelningens färdigvarulager varpå konfektionsavdelningen tar 
över. Konfektionsavdelningen i sin tur är uppdelat i två sektioner, se figur 13. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bild 1 Degblock
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Figur 13 Konfektionsavdelningen 
 
Dessa två sektioner benämns ”Standardkonfektion” respektive ”Specialkonfektion”. 
Standardkonfektionen omfattar enligt figur 13 kuttern, A-sågen, D-sågarna, sandern och lagnings- 
och slipningsstationen. De flesta av företagets produkter passerar genom kuttern, D-sågen och 
sandern. A-sågen, lagning och slipning tillkommer beroende på om produktdefekter upptäcks och 
måste åtgärdas. Standardkonfektionen består av arbetsstationer och arbetsmoment som utgör 
grunden för vidare bearbetning av produkterna, i form av specialbearbetning.  
 
Sektionen Specialkonfektion omfattar limning, STAB (stabilisering), GS (Gried Scored = 
Rutskuret), spårning och perforering. Limning av produkter sker när kunden efterfrågar detaljer som 
överstiger produkternas standardformat. Det kan avse längd, bredd och tjocklek. Relax eller 
stabilisering sker då kunden efterfrågar produkter som förväntas ha specifika egenskaper eller 
prestanda, t ex hög stabilitet. Produkterna får stå i speciella ugnar, med temperaturer upp till 100 
grader Celsius, under en varierande tid beroende på hur hög stabilitet som eftersträvas. Spårning 
och perforering går ut på att spåra detaljerna och/eller göra hål i dem. Detaljerna spåras oftast  
2 mm djupt i syfte att limmet som tillkommer hos kunden skall kunna finfördela sig över skivorna. 
 
Den tredje avdelningen Kits tar över materialet i form av färdiga skivor, från 
konfektionsavdelningen. Dessa sågas till specifika detaljer varpå de bearbetas ytterligare beroende 
på vad som efterfrågas av kunden. Kits står för satser och avdelningen producerar enhetliga 
paketlösningar av material som konfektionsavdelningen förser dem med.  
 
Enligt figur 12 går materialflödet från blockavdelningen till konfektionsavdelningen varpå den 
antigen går till extern kund eller Kits och slutligen från Kits till extern kund. Avdelningarna har en 
gemensam ledning, administration och logistikavdelning. 
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5.2 Produktfakta 

Företaget har ett brett sortiment av produkter, approximativt upp till 5000 olika varianter. 
Produktfloran på konfektionsavdelningen kan i princip delas upp i fyra produktfamiljer: plana 
skivor, block, GS-material och specialmaterial. Detta illustreras av figur 14. 

 

 

 

Figur 14 Konfektionsavdelningens produktfamiljer 
 
Den produktfamilj bestående av plana skivor, se bild 2, kan i första hand variera i material och 
tjocklek. De plana skivorna passerar endast genom standardkonfektionen varpå de levereras 
antingen till intern eller extern kund.  
 

 

 

Bild 2  Plana skivor   Bild 3  Färdiga block  
   
Nästa produktfamilj består av färdiga block, se bild 3, och de kan främst variera i material, tjocklek 
och format. De passerar endast genom kuttern och under vissa omständigheter genom sandern varpå 
de levereras till extern kund. Både skivornas och blockens standardformat är 2440x1220 mm där 
blockens tjocklek vanligen är 80 mm.  
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GS står för ”gried scored” som på svenska betyder ”rut-skuret”. GS-materialet baseras i dagsläget 
på material som företaget försöker rädda eller återvinna till följd av olika typer av defekter. De 
defekta blockdelarna sågas ut och skrotas medan de bra bitarna tas om hand och automatiskt blir 
GS-material. Anledningen till att materialet endast går till GS är att slutprodukterna av GS har ett 
ganska litet format. Därmed behövs inte en hel skiva med standardformat utan delar av en kan 
utnyttjas.  
 
En tumregel är att det erhålls tre slutprodukter av GS ur en skiva med standardmått. Den slutliga 
produkten som lämnar konfektiosavdelningen är en skiva med glasfiberväv på ovansidan, se bild 4. 
Materialet är lätt att forma och lämpar sig för båtindustrin. Approximativt 60-70 % av GS-
materialet levereras till båtindustrin medan mer eller mindre resten levereras till vindkraftsindustrin.   

 

 
 

Bild 4 GS-slutprodukt 
 
Enligt figur 14 finns ett antal beteckningar på olika material för GS, allt från H45 till H250. Detta 
gäller även för plana skivor och block där materialet kan variera mellan H45 och H250. Det som 
skiljer de olika materialen åt, förutom tjocklek och format, är materialets densitet. H45 har lägst 
densitet medan H250 har väldigt hög densitet. Det går att skilja på materialen visuellt då de har 
olika färger. De utmärkande färgerna för materialen H60 och H45 är grönt respektive blått. Den 
lägsta tjockleken på plattan är 5 mm medan den största helt och hållet beror på kundens önskemål.  
 
Materialet H60 har varit i fokus för min studie. De vanligaste materialen som går åt till GS är just 
H60 och H45. GS-produkternas format varierar beroende på material och tjocklek men de mest 
vanligaste formaten för H60 och H45 är 1220x813 respektive 1220x870 mm. Den aggregerade 
efterfrågan på GS-produkter är relativt stabil över året och inga större variationer i efterfrågan 
förekommer.   
 
Den sista produktfamiljen bestående av specialmaterial avser produkter som skiljer sig från standard 
och måste antigen limmas, spåras, perforeras och/eller produceras i specifika satser. Här tillkommer 
material med andra beteckningar såsom HD, HCP med flera. Dessa material hör alltså till 
specialmaterial och kommer inte att inkluderas i studien.  
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5.3 Processbeskrivning 

Värdeflödet för GS-materialet passerar genom nio arbetsstationer eller processer, se bilaga 2 (karta 
över GS-flödet).  
 
1. Kuttring: Flödet har sin start vid den så kallade kutterstationen, se bild 5, där råvarumaterialet i 
form av block planas, kanttrimmas, vägs, märks samt kvalitetsgranskas. Kvalitetsgranskningen sker 
genom FPA (First Pass Acceptance) och i dagsläget klarar genomsnittligt 65 % av alla block 
granskningen. De block som har defekter i form av hål, porer, repor eller kvarvarande ytterskinn, 
och därmed inte klarar kontrollen, staplas på en separat pall. Värdeflödet efter kuttern delar upp sig 
i två led beroende på om blocken har defekter eller inte.  
 

 
 

Bild 5 Kutterstationen 
 
2. A-såg: De defekta blocken skickas till A-sågen (Automatsågen), se bild 6, där de kapas i syfte att 
återvinna eller rädda de godkända delarna av blocken medan de delar som inte går att rädda skrotas. 
GS-flödet består främst av godkända bitar som har kapats från defekta block. GS-materialet är ett 
återvinningsmaterial som tas till vara vid respektive arbetsstation där defekter upptäcks.  
 

 

 
Bild 6 A-sågsstationen
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3. D-såg 5: De GS-block i fullt format som har godkänts vid kuttern fortsätter till delningssåg 5, se 
bild 7. Approximativt 95 % av all material som går till GS följer det förstnämnda flödet, det vill 
säga genom A-sågen medan de resterande 5 % går igenom delningssåg 5. Alltså, oavsett om 
materialet är ämnat från början åt något annat än GS kan det komma att bli GS ändå beroende på 
om materialet/blocken visar sig vara defekta efter kuttern. Produkterna, i form av plana skivor, 
skickas efter D-såg 5 till antigen sanderstationen eller till lagret innan GS-maskinen.  

 

 

 
Bild 7 Delningssåg 5 

 
4. D-sågarna 1, 2 och 4: När blocken har sågats i A-sågen skickas de till Delningssågarna 1,2 eller 
4, se bild 8. Delningssågarnas uppgift är att såga itu blocken till skivor med specifika tjocklekar. 
Delningssågarna 1 och 2 är i princip likadana och har samma funktioner medan delningssågen 4 
används främst vid delning av block av hårdare material, det vill säga material med högre densitet. 
Delningssåg 5 skiljer sig från de resterande sågarna genom sin automationsgrad. Den är dels nyare 
jämfört med de andra sågarna och har en robotarm som lyfter blocken från pallen till 
transportbandet, utan mänsklig interferens. D-såg 5 används endast till att såga skivor med 
standardformat medan D-sågarna 1, 2 och 4 uteslutande används till att såga kapade blockdelar som 
kommer från A-sågen.  
 

 

 

Bild 8 Till vänster: Delningssågarna 1 & 2 
      Till höger: Delningssåg 4 
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5. Sander: Nästa arbetsstation i flödet är Sandern, se bild 9, som har till uppgift att finslipa skivorna 
inom specifika toleranser. I dagsläget finns det två sandermaskiner varav den till höger, på bilden 
nedan, har manuell inmatning och den till vänster automatiserad inmatning. Automatiserad 
inmatning innebär att en robotarm lyfter skivorna från pallen och placerar dem på inmatningsbandet 
som i sin tur transporterar skivorna till maskinen. Manuell inmatning innebär att operatören 
manuellt lyfter upp skivorna på inmatningsbordet och matar in dem i maskinen. Maskinen till höger 
på bild 8 saknar den understa slipbalken vilket betyder att skivorna endast blir slipade på ovansidan 
och därmed måste matas igenom maskinen två gånger.  
 

 
 

Bild 9 Sanderstation 
 
När blocken delas itu till skivor kan nya defekter i form av hål och porer upptäckas som inte var 
möjliga att upptäcka tidigare. Nya defekter kan även upptäckas vid sanderstationen. Kontrollen sker 
visuellt vid respektive arbetsstation. Problematiken kring defekterna har gett upphov till de 
efterföljande två arbetsstationernas existens i flödet, nämligen lagning- och slipningsstationen, se 
bild 10.  
 
6 och 7. Lagnings- och Slipningsstationen: Lagningsstationen består av sex stycken bord där 
skivorna inspekteras och lagas manuellt. Om antalet hål överstiger nio på en av tvärsidorna skrotas 
skivan. De hål som understiger nio millimeter i bredd behöver inte lagas.  Lagning sker på så sätt att 
hål borras på respektive ställe där defekter har upptäckts. Därefter tillsätts en ifyllnadskomponent i 
hålet, gjord av samma material som skivan. Komponenten förses med lim för att detaljen ska 
kvarhållas på plats och hålets tomrum fyllas ut i och med att limmet expanderar under härdningen. 
Efter lagning förflyttas skivorna till slipningsstationen där de väntar i minst 6-8 timmar innan vidare 
bearbetning, det är den tid det tar för limmet att torka. När limmet väl har torkat slipas 
ifyllnadskomponentens resterande bitar av och plattan får en jämn och plan yta. Lagnings- och 
slipningsstationen anses vara en och samma arbetsstation enligt företagets rapporteringssystem.  
 

 

 
Bild 10   Till vänster: Lagningsstationen 
                      Till höger: Slipningsstationen 
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8. GS-maskin: Efter slipning transporteras skivorna till den så kallade GS-maskinen, se bild 11, 
som är geografiskt belägen i en annan byggnad, ca 100-150 meter bort. 

 

 
 

Bild 11  GS-maskin 
 

GS- maskinen är automatiserad vilket betyder att en robotarm lyfter upp skivorna från pallen och 
placerar dem på rullbandet som i sin tur transporterar skivorna genom maskinens olika 
bearbetningsmoment. Arbetsmomenten består i tur och ordning av beläggning av glasfiberväv på 
skivornas ovansida, sågning av skivorna till mindre format (specifika format för respektive 
material) och genomskärning med knivblad på plattans undersida från två olika håll. Slutligen lyfter 
en robotarm den klara detaljen från transportbandet och placerar den på en tom pall för färdiga 
produkter.  
Den slutliga produkten är en skiva med ett specifikt formatmått, beroende på vilket material som 
applicerats. Skivornas undersida består av klossar med formatmåtten 30 x 30 mm. Glasfibervävet 
som är limmat på skivans ovansida håller klossarna på plats.  
 
9. Sortering/lagning och Packning: De sista arbetsstationerna i flödet är sortering/lagning och 
packning, se bild 12. Vid den förstnämnda stationen kontrolleras detaljerna så att inga defekter finns 
och/eller att några klossar har kommit bort. I de fall defekter upptäcks måste plattan lagas. Slutligen 
packas detaljerna i specifika förpackningar om ordern ska gå till en extern kund. I annat fall 
placeras detaljerna i ett färdigvarulager i väntan på leverans till Kitsavdelningen.   
 

 

 

Bild 12 Sortering/Lagnings- och Packningsstationen 
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5.4 Från ordermottagning till produktionskörplan 

DIAB International AB har tre produktionsanläggningar som är lokaliserade i Laholm (Sverige), 
Longarone (Italien) och Desoto (USA). Företaget skiljer på tre olika marknadssektorer: Europa, 
Amerika och AAO. Den sistnämnda marknadssektorn avser bland annat marknaden i Asien och 
Afrika. Företaget har säljbolag i de flesta länder på respektive kontinent som ansvarar för 
försäljning av DIAB:s produkter. Företaget krediterar försäljningsbolagen vilka i sin tur krediterar 
kunden. På så sätt har DIAB inte direkt kontakt med sina kunder vad gäller beställning och 
försäljning av företagets produkter. 
 
Säljbolagen får en förfrågan av kund om de kan leverera ett visst antal produkter av ett visst 
material under en specifik tidsperiod. De tar kontakt med logistikavdelningen på den närmaste 
produktionsanläggningen och tar reda på om det är möjligt att leverera eller inte. Om allt är i sin 
ordning skickas en order genom fax eller e-mail till produktionsanläggningen. Därefter förs ordern 
in i affärsprogrammet Movex och ordern får ett startdatum, alltså exakt när ordern skall börja 
tillverkas. Ordern hamnar i en körlista tillsammans med andra ordrar och i princip alla 
arbetsstationer på produktionsanläggningen har tillgång till körlistan. Den fungerar som en 
koordinator gällande när och vad som ska tillverkas vid respektive arbetsstation. En nackdel med 
systemet Movex är att den inte tar hänsyn till den mest optimala ordningsföljden av orderflödet. Då 
det sker förändringar och orderflödet rubbas har inte Movex förmågan att återhämta sig och på nytt 
föreslå den mest optimala ordningen på flödet eller ordrarna. Som åtgärd har företaget 
implementerat och tagit hjälp av en modul i Movex vid namn APP (Advanced Production 
Planning). Modulen har förmågan att kasta om ordrarna i rätt och mest logisk ordning som i sin tur 
minskar ledtiderna. I dagsläget uppdateras Movex med APP två gånger i veckan. Detta för att 
komma rätt i planeringen på grund av att man hamnat i situationer orsakade av diverse 
produktionsstörningar. Förut uppdaterades körlistan varje dag men i dagsläget har företaget kommit 
ifrån det och uppdaterar endast två gånger i veckan. Detta på grund av att företaget blivit bättre på 
att styra produktionen och gardera sig mot diverse typer av produktionsrelaterade störningar.  
 



Empiri 

 38 
 

5.5 Beskrivning av nuvarande produktionstillstånd 

Blockavdelningen är som sagt råvaruleverantör till konfektionsavdelningen. På grund av långa 
genomloppstider på blockavdelningen som kan sträcka sig över en månad tillverkar avdelningen i 
dagsläget enligt prognoser. Prognoserna baseras på historiska data där föregående årets efterfrågan 
och försäljning tas i beräkning. Avdelningen producerar i dagsläget enligt tre månaders prognoser.  
 
Konfektionsavdelningen är idag upplagt till att tillverka mot kundorder. Detta gäller både standard 
och specialkonfektionen. Kundorderpunkten befinner sig i dagsläget innan delningssågarna, se 
bilaga 2. Alla arbetsstationer som befinner sig innan kundorderpunkten producerar enligt prognos. 
Detta innebär att även kutter- och A-sågsstationen som teoretiskt tillhör konfektionsavdelningen 
producerar enligt prognos. Från och med delningssågarna tillverkas det enligt kundorder. 
Förklaringen ovan illustreras av bilaga 2. Tillverkning baserad på kundorder gäller för nästan hela 
standardkonfektionen och i det här fallet även för GS som är en del av specialkonfektionen.  
 
Företaget är, som tidigare nämnt, uppdelat i tre övergripande avdelningar eller så kallade 
profitcentra. Dessa profitcentra har separata budgetar och ambitioner som tillsammans bidrar till att 
förverkliga företagets övergripande strategier och mål. Uppdelningen hjälper företaget i dess arbete 
med att utvärdera de tre avdelningarna både vad gäller ekonomiska och tidsmässiga aspekter. De 
separata budgetarna tillämpas endast internt inom företaget. I praktiken går det till så här: 
Blockavdelningen krediterar automatiskt Konfektionsavdelningen då ett x antal råblock hämtas 
från blockavdelningens färdigvarulager och överförs till konfektionens värdeflöde. Samma princip 
gäller då t ex produkter hämtas från konfektionens färdigvarulager av Kits och därmed byter ägare. 
I det fallet krediteras Kits av Konfektionsavdelningen. I sista ledet krediteras kunden som i 
slutändan kompenserar för alla tre avdelningarnas material och möda.  
 
Eftersom Blockavdelningen anses bära skulden för materialens bristande kvalitet belastas dess 
budget med alla kostnader som kvalitetsbristerna ger upphov till längst värdekedjan. Detta innebär 
att kostnaderna för personal och tidsåtgång för A-sågen och lagnings- och slipningsstationen 
belastar blockavdelningens budget eftersom den har levererat block med bristande kvalitet.  
 
DIAB hade för några år sedan betydligt färre kvalitetsbrister än vad de har idag. I och med att 
företaget bytt en råvaruleverantör och därmed experimenterat med andra ingredienser i 
grundreceptet har kvalitetsbristerna ökat. Lagnings- och slipningsstationen i sin nuvarande form 
fanns i princip inte för ett par år sedan utan är ett resultat av ökade kvalitetsbrister. 
Arbetsmomenten existerade även förut men genomfördes efter kutterstationen och de applicerades 
endast på block. Vidare lagades skivorna vid respektive arbetsstation där det fanns ett behov av att 
laga. Men efter en tid i och med att nya defekter upptäcktes efter att blocken hade delats blev det 
logiskt att placera lagning och slipning efter delningssågarna och sandern för att därmed laga alla 
defekter på en gång.  
Vid beräkning av förkalkyler tas ingen hänsyn till lagnings- och slipningsstationen eftersom de inte 
finns med i processernas grundstruktur. Det är först i efterkalkylerna som kostnaderna för de två 
arbetsstationerna visar sig. Genom att beräkna avvikelsen mellan förkalkylen och efterkalkylen 
erhålls den totala kostnaden för de två arbetsstationerna som i sin tur krediteras av 
blockavdelningen. 
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Företaget arbetar i dagsläget enligt ett system som går ut på att sortera blocken efter kutterstationen 
i enlighet med blockens värde. Om blocket saknar defekter och därmed klarar kvalitetsgranskningen 
räknas fullt värde för just det blocket. Om blocket däremot är defekt får den beteckningen OA 
framför artikelnumret, vilket indikerar omarbete. I det fallet reduceras blockets värde till 60 % av 
det ursprungliga. I nästa led, där blocket sågas och de bra blockdelarna tas tillvara, ändras 
beteckningen från OA till AM, vilket indikerar avvikande material. I det fallet ökar blockets värde 
till 80 % av det fulla värdet eftersom de delarna av blocket återigen går att förädla. De block som 
skickas till delningssåg 5 är i princip godkända helblock med ett fullt värde.   
 
Bilaga 2 illustrerar de lager som lagerförs och de som räknas som PIA (produkter i arbete). I 
bilagan illustreras lager i form av trianglar och de lager som är markerade med blå färg 
kännetecknar de lager som lagerförs medan de resterande räknas som PIA. Figur 15 visar hur 
mycket materialet H 60 (i form av ett block, platta eller GS-detalj), som i slutändan resulterar i en 
GS-produkt med tjockleken 15 mm, kostar efter respektive förädlingsprocess.  
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Figur 15 Produktens (H 60 15GSC30) värde/tillverkningskostnad efter respektive arbetsstation 
 
Efter kuttern har ett färdigt block utan defekter värdet 1022 kr enligt figur 15. I de fall blocket har 
defekter gäller det som tidigare sagts, nämligen att blockets värde sjunker till 60 % av det 
ursprungliga, det vill säga till ca 613 kr. I nästa led där blockets defektfria delar tas till vara vid A-
sågen ökar blockets värde till 80 % av det initiala värdet, i det här fallet till ca 818 kr. D-sågarna 
delar i sin tur blocket i fyra skivor med tjockleken 15 mm. Därmed fås fyra skivor som var och en 
har värdet 271 kr. Eftersom D-sågarna och sandern sedan förr i tiden anses tillhöra en och samma 
planeringsgrupp har skivorna oförändrat värde ända fram till bearbetningen i GS-maskinen. 
Anledningen till att förädlingskostnaden inte ökar efter lagnings- och slipningsstationen, som är 
personalintensiva kostnadsdrivare, är att den kostnaden redan är inkluderad i blockets 
försäljningspris vid kutterstationen. I vanliga fall hade blockavdelningen tagit mer betalt vid 
försäljning av råblock men på grund av tillkommande kvalitetsbrister tvingas de hålla ner 
inköpspriset per block för att kompensera för de kostnader som bristerna medför för 
konfektionsavdelningen.  
Som tidigare nämnt i avsnitt 5.2 erhålls ungefär tre GS-slutprodukter ur en skiva med 
standardformat. Värdet på en GS-produkt är 109 kr efter bearbetningen i GS-maskinen. Efter 
sortering/lagning och packning kostar den slutliga produkten 136 kr.  
I de presenterade värdena i figur 15 som baseras på produkternas förkalkyler inkluderas kostnader 
för direkt material, direkt lön, olika typer av omkostnader och påläggskostnader. 
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De pilar som i bilaga 2 sträcker sig från produktionsplaneringsfunktionen till respektive 
arbetsstation illustrerar dagliga produktionsplaner i form av en körlista. De randiga pilarna visar att 
produkterna trycks fram i kedjan. Dessa pilar dominerar kartan men det finns några undantag där 
drag appliceras. Drag illustreras av de cirkulära pilarna och uppstår i princip bara vid blocklagret, 
då kundordern tas emot och när kunden hämtar slutprodukterna.  
 

5.5.1 Produktionsstrategi och mätetal 

Konfektionsavdelningens produktionsstrategi grundar sig på tre punkter. Produktionen skall 
möjliggöra: 
 

• Maximum 8-dagars leveranstid på standardmaterial.  

• Hög leveransprecision, minst 95 %. 

• Högt materialyield (materialutnyttjande) eftersom materialet är värdefullt.  

 

Nedan specificeras de mätetal som företaget mäter i syfte att styra och utvärdera sitt 
produktionssystem.   
 
Kvalitetsgranskning med FPA (First Pass Acceptance) - Vid kutterstationen sker en 
kvalitetsgranskning av blocken genom FPA. Det innebär att blocken granskas i syfte att identifiera 
om de motsvarar den kvalitet som det från början var tänkt att de skall göra. Om blocket saknar 
defekter och därmed accepteras första gången så har den klarat kontrollen. I dagsläget klarar 
approximativt 65 % av blocken granskningen.   
 
Fakturering - DIAB håller koll på sina utleveranser veckovis för att kunna hålla reda på 
faktureringen av kunderna. Värdet av leveranserna skall i slutet av varje vecka överensstämma med 
det sammanlagda fakturabeloppet för just den veckan.      
 
Reklamationer - Företaget tar hänsyn till reklamationer i syfte att undvika framtida 
produktionsmisstag av liknande slag och reducera de kostnader som reklamationer i vanliga fall 
medför.  
 
Genomloppstid - Genomloppstiderna erhålls genom jämförelse av start och slutdatum för specifika 
order och produkter. Informationen hämtas från affärssystemet Movex och jämförs med jämna 
mellanrum. I dagsläget räknar företaget med 7-8 dagars genomloppstid för de flesta 
standardprodukter.   
 
Lagernivåer - Lagernivåerna mäts genom inventeringar. Företaget utför kvartalinventeringar där de 
räknar alla lagernivåer och jämför med datasystemets värden. Lager i form av omsättninslager, PIA-
lager med flera klassas och om vissa nivåer visar sig vara för höga får företaget möjlighet att styra 
dem.    
 
Leveransprecision - Leveransfristen i dagsläget är ca 8 dagar för standardmaterial och företaget 
har en approximativ leveranssäkerhet på 92-93 %. I de fall utleverans inte sker på den utsatta 
leveransdagen räknas det som ett misslyckande. Vare sig ordern är för tidig eller för sen räknas 
båda företeelserna som misslyckande som i sin tur belastar leveranssäkerheten negativt.  
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5.5.2 Produktionsstörningar och kostnadsdrivare 

Materialet nedan kännetecknas av olika typer av produktionsstörningar och kostnadsdrivare som på 
ett eller annat sätt inverkar negativt på förädlingsprocessen.  
  
5.5.2.1 Kvalitetsbrister och materialbortfall 

Företaget har för närvarande stora problem med den kemiska processen vid framställning av 
råblock. Processen kan inte regleras fullt ut och till följd av detta uppstår stora kvalitetsbrister 
nedströms i kedjan i form av porer och hål, repor, ofullständig expandering mm. Dessa 
materialdefekter har satt djupa spår på produktionsprocessen då de präglar produktionens 
värdekedja. Framförallt avses tillkomsten av nya arbetsuppgifter och till och med arbetsstationer 
som konsekvens av kvalitetsbristerna. Sortering och sågning vid A-sågen samt lagnings- och 
slipningsstationerna är representativa exempel på de utökade arbetsmomenten.  
 
Materialrelaterade produktionsstörningar yttrar sig oftast i form av att det antingen finns för lite 
eller för mycket av ett visst material vid olika processer längst förädlingskedjan. Detta medför två 
olika konsekvenser.  
 
1) På grund av det rör sig om produktion av ett känsligt material brukar företaget alltid räkna med 
ett visst bortfall av materialet. Därför tillverkas alltid lite mer än vad som egentligen behövs i syfte 
att kompensera för eventuella materialbortfall. Därmed kan sägas att företaget överproducerar.  
 
2) I de fallen då material saknas måste nytt material beställas och tillverkas på nytt. Det materialet 
får prioriteras under produktionen för att inte riskera leveransförsening. 
Vid tillverkning av råblock räknar företaget i dagsläget med en förfallofaktor på 15 %. Detta 
innebär att företaget förväntar sig att 15 % av alla framställda block går bort vid kuttringen.   
 
APP (advanced production planing) är, som tidigare nämnt, en modul i affärssystemet Movex och 
har till uppgift att kasta om och föreslå den optimala och mest logiska ordningen på ordrarna i 
körlistan. Detta i syfte att tillverka rätt produkter och reducera ledtiderna. Nedan resoneras ett 
exempel kring problematiken med APP.  
Om det t ex kommer in en order till GS-maskinen och det av någon anledning saknas material, 
APP:n har då inget material att tillgodose och ordern degraderas därmed längre ner på körlistan. 
Under tiden prioriteras istället andra ordrar och den ursprungliga ordern som kanske har hamnat 
långt ner på körlistan får planeras manuellt. 

5.5.2.2 Omställningar 

Omställningstiderna anses vara en produktionsstörning eftersom de stoppar upp flödet, upptar 
dyrbar tid och kostar pengar. Företaget definierar omställningstiden som den tid det tar att ställa om 
en maskin eller arbetsstation från att producera en produkt till att producera en annan. I praktiken 
omfattar den processen transport av bearbetade produkter till deras lagerplats, inställning av 
eventuella maskiner, framkörning av nya tomma pallar och råvarumaterial och slutligen 
rapportering av material och tid. De egentliga omställningstiderna i praktiken kan vara längre 
jämfört med de teoretiska omställningstiderna som produktionsplanerarna räknar med.  
Omställningstiderna anses vara kostsamma på grund av att företaget tillverkar kundorderstyrt och 
därmed tvingas ställa om många gånger per dag för att producera de olika orderna. Den 
ackumulerade tiden för omställningarna blir därmed lång och kostsam på grund av att produktionen 
står still. Figur 16 illustrerar de teoretiska omställningstiderna som produktionsplanerarna använder 
sig av då de planerar för produktion.  
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Teoretiska omställningstider
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Figur 16  Teoretiska omställningstider 
 
Lägg märke till att man enligt figur 16 skiljer på kutter och sågkutter som egentligen tillhör en och 
samma arbetsstation och som i rapporten behandlas på det sättet det vill säga under namnet 
kutterstation. Värdena för lagnings- och slipningsstationen finns inte angivna på grund av att de 
teoretiskt och kostnadsmässigt tillhör blockavdelningen. Därmed krediteras blockavdelningen för de 
konsekvenser, i form av nya arbetsstationer och dess tillhörande kostnader, som kvalitetsbristerna 
har gett upphov till. Produktionsplanerarna planerar aldrig för de två arbetsstationerna eftersom de 
inte är med i den grundläggande processtrukturen.   

5.5.2.3 Splittring av ordrar och transport 

Splittring av ordrar sker vanligen efter sanderstationen då de defekta skivorna måste lagas. Detta 
förutsätter att ordern omfattar fler än en pall i vilket fall de defekta och de bra skivorna splittras. De 
godkända skivorna skickas direkt till GS-maskinen medan de dåliga skickas till lagning. Tanken är 
att pallen med de lagade skivorna skall hinna till GS-maskinen innan de godkända skivorna har 
bearbetats. Pallarna skall alltså mötas vid GS-maskinen men detta fungerar inte alltid som det är 
tänkt att det skall göra. Ibland kan pallen/pallarna med de lagade skivorna dröja mycket längre än 
vad de borde och som en konsekvens av det förlängs genomloppstiden och ordern kan inte levereras 
i tid. Dessutom skapas förvirring då materialet inte finns på plats och måste hittas.  
 
Om ordern består av detaljer som får plats på endast en pall placeras de defekta skivorna överst på 
pallen. I det fallet splittras inte ordern utan hålls samman vilket innebär att både de defekta och de 
bra skivorna följer samma flöde, det vill säga genom lagnings- och slipningsstationen.  
 
Alla skivor vare sig de kommer från slipningen eller sandern måste transporteras med truck till GS-
huset, där GS-maskinen befinner sig. GS-huset är geografiskt belägen ungefär 100-150 meter från 
resten av flödet. 
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6 Undersökningsresultat 

Den genomförda undersökningen som gick ut på att följa ett antal ordrar genom produktionen 
gjordes delvis i syfte att identifiera den värde och icke-värdehöjande tiden. Utöver det kunde också 
mellanlagringstiderna och cykeltiderna beräknas.  

6.1 Värde och icke-värdehöjande tid samt cykeltider 

Den värdehöjande tiden, det vill säga den tid då värde tillförs produkten uppgår till 16,1 minuter. 
Den icke-värdehöjande tiden, det vill säga den tid då produkten är i lager och/eller under transport 
uppgår till 440 timmar eller drygt 18,5 arbetsdagar. Bilaga 3 visar mer ingående vart i flödet 
produkterna har uppehållit sig och hur länge. Beakta att tiden för lagring i färdigvarulagret saknas 
på grund av bristande information gällande när ordern levererades och därmed togs ut ur 
färdigvarulagret.  
 
Den totala genomloppstiden det vill säga summan av den värde och icke-värdehöjande tiden är i det 
här fallet 440,3 timmar ((26400 + 16,1)/60). Den värdehöjande tiden är alltså endast 0,061 % av den 
totala genomloppstiden. Påpekas bör att produkterna mellanlagrades längst efter kuttern och A-
sågen, i 7 respektive drygt 8,5 arbetsdagar. Den tredje längsta mellanlagringstiden, på 32,5 timmar, 
var mellan lagnings- och slipningsstationen. Resterande lagringstider understiger en dags tid.  
 
Det är summan av cykeltiderna som representerar den värdehöjande tiden. Figur 17 illustrerar de 
cykeltider som har beräknats utifrån undersökningsmaterialet och i vissa fall kompletterats med 
uppmätta tider. Cykeltiden för packning är inte med i figur 17 på grund av att ordern var avsedd för 
Kits och produkterna packades därmed aldrig.  
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Figur 17  Uppmätta cykeltider  
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De teoretiska cykeltiderna som finns i datasystemet och som produktionsplanerarna utgår ifrån då 
de planerar för produktion illustreras av figur 18. Vid produktionsplanering räknas alltid med en 
utnyttjandefaktor på 75 % vid respektive arbetsstation.  
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Figur 18 Teoretiska cykeltider 
 

Observera att cykeltiderna för lagnings- och slipningsstationen inte finns med i figur 18. Som 
tidigare nämnt beror detta på att de stationerna inte tillhör den grundläggande processtrukturen utan 
har tillkommit som en konsekvens av den bristande materialkvalitén.   
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6.2 Beräkning av takttid 

En undersökning gjordes i syfte att beräkna takttiden för alla GS-produkter av materialet H 60. Data 
angående sålda och levererade GS-produkter för föregående år (2005) insamlades och takttiden 
beräknades. Takttiden anger hur ofta fabriken ska tillverka en artikel eller komponent, baserat på 
takten i försäljning och för att kunna motsvara kundens behov. Bilaga 4 visar antalet levererade 
slutprodukter av respektive GS variant och hur takttiden beräknades. I det här fallet beräknades 
takttiden till 2.0 minuter/styck. Det innebär att en GS-produkt av materialet H 60, oberoende 
variant, bör tillverkas varannan minut för att hålla samma takt med marknadsbehovet och undvika 
eventuell överproduktion eller leveransförsening. 
Figur 19 åskådliggör de uppmätta och teoretiska cykeltiderna för respektive arbetsstation samt 
takttiden i förhållande till varandra.  
 

 

 
Figur 19 Uppmätta och teoretiska cykeltider samt takttiden i förhållande till varandra 

6.3 Beräkning av P/D kvoten 

P/D kvoten erhålls genom att dividera produktionsledtiden med leveransledtiden. Leveransledtiden 
avser den tid det tar att göra alla de aktiviteter som är baserade på kundorder medan 
produktionsledtiden avser den totala genomloppstiden. Med hjälp av undersökningen kan vi se hur 
lång leverans- respektive produktionsledtid en GS-produkt (variant H 60 15GSC30) har i dagsläget, 
se bilaga 3. Produktionsledtiden uppgår till ungefär 440 timmar medan leveransledtiden 
approximativt är 70 timmar. Kvoten blir därmed ungefär 6,3 (440/70). 
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6.4 Önskat produktionstillstånd 

Under karläggningsfasen av nuvarande produktionstillstånd genererades tankar och idéer gällande 
ett bättre och effektivare framtida produktionstillstånd. Samtidigt presenterade produktionschefen 
sin vision av hur han ansåg att ett framtida produktionstillstånd skall se ut. Hans riktlinjer kom att 
ligga till grund för den nya kartan. Bilaga 5 illustrerar kartan över det framtida tillståndet.  

Som synes i bilaga 5 har ett halvfabrikatslager introducerats precis innan GS-maskinen. Meningen 
är att kundorderpunkten flyttas från sin nuvarande position och placeras just vid det ovannämnda 
lagret. Produktion enligt prognos bör förlängas och omfatta hela standardkonfektionen ända fram 
till kundorderpunkten. Standardprodukter skall produceras i större aggregerade orderkvantiteter och 
med så få omställningar av maskiner som möjligt. Materialflödet bör styras med metoden FIFU 
(Först In Först Ut) på den prognosstyrda delen av produktionen och materialet ska förädlas i ett 
kontinuerligt flöde mellan de olika arbetsprocesserna. Produktion på specialkonfektionen för GS 
skall baseras på kundorder och ett dragsystem bör introduceras.  Övergången till det nya tillståndet 
innebär en rad förändringar för företaget, dessa förändringar och aspekter kring dem tas upp i nästa 
kapitel. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras och jämförs insamlat empiriskt material med teoridelen. 
I styckena nedan skildras nuvarande och framtida produktionstillstånd där båda tillståndens styrkor 
och svagheter tas upp, jämförs och analyseras. Utöver det analyseras också takttiden och dess 
betydelse för resten av värdeflödet.  

7.1 Nuvarande produktionstillstånd 

Nuvarande produktionsupplägg, se bilaga 2, liknar i hög utsträckning typen tillverka mot kundorder 
(TMO). Detta tillstånd betyder att inköp görs mot prognos medan produktion uteslutande sker mot 
kundorder vilket stämmer relativt bra i det här fallet. Produktionsupplägget kan också ses som en 
typ av att montera mot kundorder (MMO) där delar av produktionen sker mot spekulation och 
slutbearbetningen sker enligt kundorder. Jag väljer dock att i analysen utgå från det förstnämnda 
alternativet.  
   
Vad är det som inte fungerar tillräckligt bra med nuvarande produktionsupplägg och som kostar 
företaget pengar? Nedan analyseras några av de produktionsstörningar och kostnadsdrivare som jag 
har identifierat och vill belysa.  
 
Materialbortfall – I och med de höga materialbortfallen som utmärker sig relativt tidigt i 
produktionsprocessen tvingas företaget alltid producera mer än vad som egentligen behövs. 
Approximativt 65 % av alla block klarar kvalitetsgranskningen vid kutterstationen. Lyckligtvis kan 
majoriteten av de resterande 35 % användas till GS-produkter på grund av att de har mindre format. 
På så sätt kan avvikande material tas till vara och återvändas vilket jag tycker är bra.   
 
Ytterligare material bortfaller längst förädlingsprocessen, t ex vid lagningsstationen, i och med att 
nya defekter upptäcks. Om tillräckligt mycket material faller bort under förädlingskedjan måste nytt 
material beställas för att kompensera för den bortfallna. På grund av att företaget producerar 
kundorderstyrt tvingas resten av ordern vänta på det nybeställda materialet vilket i värsta fall kan 
resultera i en försenad leverans. Å andra sidan i de fall då för lite material går förlorad sker en klar 
överproduktion och de överproducerade produkterna lagras och tvingas vänta i färdigvarulagret. 
Delar av färdigvarulagret för GS-produkterna kan ses som ett kvantitetslager som av Shingo (1986) 
definieras som det lager som uppstår när det tillverkas för mycket för att gardera sig mot 
kassationer. De kostnader associerade med lager och kapitalbindning som även gäller här tas upp 
längre ner i det här kapitlet. 
  
Materialstörningarna ger upphov till minst fyra olika typer av slöserimoment av de åtta 
slöseripunkterna som är definierade av Womack et al. (1996). Slöserimomenten inkluderar: 
 

• Misstag som behöver korrigering (defekta produkter). Här avses defekta block som måste 
sorteras och sågas samt defekta skivor som måste lagas och limmas.  

 
• Produktion av detaljer som ingen vill ha (överproduktion). Den här punkten representerar 

tillverkade produkter som egentligen ingen har beställt. 
 

• Produkter och resterande detaljer som staplas upp i lager (lagring).  
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• Förädlingssteg som egentligen inte behövs (onödig förädling). Den här punkten avser främst 

lagnings- och slipningsstationen som jag tycker är onödiga förädlingssteg då de endast 
existerar på grund av den bristande materialkvalitén.  

 
I och med de höga materialbortfallen och oförmågan att komma till rätta med dessa anser jag att 
lean production, som ett helhetskoncept, och en utökad kundordertillverkning inte är lämpligt för 
hela konfektionens nuvarande produktionstillstånd. Jag tycker det på grund av att lean production i 
första hand avser en resurssnål produktion som strävar efter perfektion, vilket innefattar noll 
kvalitetsbrister. Eftersom DIAB är långt ifrån det tillståndet där få kvalitetsbrister förekommer 
anser jag lean production, som en enhetlig produktionsfilosofi, vara opraktisk för företagets 
förhållanden och förutsättningar. Det hindrar dock inte företaget från att nyttja vissa verktyg och 
principer inom lean production på specifika delar av sin produktion. Mer om detta tas upp i avsnitt 
7.2 Framtida produktionstillstånd.  

 
Omställningar – I dagsläget sker relativt många omställningar per skift längst förädlingskedjan. I 
och med att kundorderpunkten är placerad relativt tidigt i produktionsprocessen och att företaget 
producerar standardprodukter kundorderstyrt och inte drar nytta av skalekonomins fördelar 
förefaller de många omställningarna vara en naturlig konsekvens. Olhager (2000) påpekar att 
skalekonomins fördelar bör utnyttjas på de produkter som är av standard karaktär och att TML är en 
produktionsvariant som typiskt ger dessa effekter. Vidare hävdar Olhager (2000) att vid 
kundorderstyrd produktion tenderar produktionsledtiden att vara längre vilket också har styrkts av 
min undersökning där genomloppstiden eller produktionsledtiden för en GS-produkt blev drygt 18,5 
arbetsdagar. Detta är enligt min åsikt en alltför lång genomloppstid. En anledning till att 
produktionsledtiden är längre vid kundorderstyrd produktion är den att produktionen måste ta 
hänsyn till specifika utföranden, material, mått, omställningar mm för varje kundorder. Vid 
produktion mot lager däremot kan produktionen göras strömlinjeformad och optimeras med 
avseende på genomloppstid.  
 
Omställningstiderna för respektive arbetsstation varierar idag mellan 5-15 minuter. De flesta 
arbetsstationerna på standardkonfektionen har 10-15 minuters omställningstider. Låt oss anta att vi 
ställer om två gånger i timmen från att producera en order till att producera en annan. I värsta fall 
har halva tiden förbrukats endast till att förbereda för produktion vilket jag anser är icke- 
värdehöjande tid och därmed slöseri. Jag anser att omställningstiderna är en av de största 
bidragande faktorerna till de långa produktionsledtiderna på konfektionsavdelningen. 
  
Omställningstiderna kan enligt Shingo (1992) reduceras med interna insatser t ex genom SMED-
metoden som bland annat Toyota använder sig av. Det är en metod som skiljer på inre och yttre 
ställarbete och som går ut på att omvandla inre ställarbete till yttre. Jag anser dock att den metoden 
inte är lämplig för just DIAB:s förhållanden och förutsättningar. 
Ett annat alternativ är att producera i större batcher och därmed dra nytta av så få omställningar som 
möjligt. Jag tycker att det sistnämnda alternativet lämpar sig bättre, främst på grund av att den 
möjliggör produktion där skalekonomi kan utnyttjas på standardprodukter.   
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Transport av produkter - Transport av varor är en av de åtta slöseripunkterna som Womack et al. 
(1996) tar upp. Transport sker bland annat mellan huvudfabriken och GS-huset där plattor 
transporteras med truck. Shingo (1986) menar att användandet av bland annat truckar inte innebär 
“transportrationalisering” utan endast en rationalisering av transportarbetet. Många brukar förväxla 
dessa två begrepp. Enligt Shingo (1986) går verklig transportrationalisering ut på att i möjligaste 
mån eliminera behovet av transporter, t ex genom en rationell layout. Grundtanken är att först ge sig 
på att förbättra layouten innan man ger sig på att mekanisera. Transportarbete anses vara spill eller 
slöseri i den bemärkelsen att det inte tillför produkten något. Det ökar inte förädlingsvärdet 
samtidigt som det kostar pengar. Enligt Shingo (1986) är detta en vanlig kostnadsfördelning ute på 
industrierna: bearbetning 45 %, kontroll 5 %, transport 45 % och lagring 5 %. Om transportarbetet 
mekaniseras innebär det ofta endast att transportkostnaderna förs över från en kostnadspost till en 
annan. Därför anser jag att DIAB ska se över sina transporter och komma till rätta med dessa på 
grund av att de inte tillför produkten något och är kostnadsdrivande. För att komma till rätta med 
sina transporter och eventuellt eliminera dessa kan DIAB, precis som Shingo (1986) föreslår, se 
över sin layout och försöka göra den mer rationell och praktisk för deras produktionsförhållanden. 
 
 
Lager och kapitalbindning – Den genomförda undersökningen visar var produkterna har 
mellanlagrats längst. Enligt bilaga 3 har de GS-produkter av materialet H60 som varit i fokus för 
min undersökning mellanlagrats längst i lagren efter kutterstationen och A-sågen, i 169 respektive 
201 arbetstimmar. De två lagren, tillsammans med lagret innan D-såg 5, är typiska omsättningslager 
som av Andersson et al. (1992) definieras som de lager som uppstår i samband med anskaffning av 
varor i batcher som är avsedda för kontinuerlig förbrukning. Resterande lager, bortsett från 
färdigvarulagret, anses vara PIA (produkter i arbete) som enligt Andersson et al. (1992) avser 
material som befinner sig i produktionsprocessen. 
 
Lager bör undvikas främst på grund av kostnadsmässiga skäl, vilket stöds av Aronsson et al. (2003). 
De kostnader förknippade med lager inkluderar bland annat kostnader för lagerpersonal, inventarier, 
byggnader, interna transporter, kapitalbindning, inkurans och försäkringskostnader.  
Oftast eftersträvas att reducera den kapital som binds upp i lager eftersom den posten representerar 
den största kostnaden. Detta bör DIAB också eftersträva, speciellt i de lager som är placerade innan 
kundorderpunkten på grund av produkternas (blockens) relativt höga förädlingsvärde vid just de 
lagringsplatserna. Ett block utan defekter liggande i lagret innan D-såg 5 har typiskt värdet 1022 kr. 
Ett block liggande i lagret innan A-sågen har värdet 613 kr medan ett efter har värdet 818 kr.   
 
Olhager (2000) hävdar att kapitalbindningen ökar genom den successiva produktförädlingen under 
produktionsledtiden i och med att olika resurser används, vars utnyttjande kostar. Han tillägger att 
den maximala kapitalbindningen nås då produkten ligger i färdigvarulagret eller vid direktleverans 
till kunden.  
I DIAB:s fall kan situationen vara den omvända beroende på hur tillståndet tolkas. Produkten kan 
sägas binda mer kapital vid de initiala lagren i förädlingskedjan än i slutlager i och med att 
produktvärdet skiljer sig avsevärt mycket, från 813 till 136 kr. Detta beror på att råvarumaterialet i 
form av ett block, som kan ses som en integrerad produkt, kan sågas upp i minst fyra skivor med 
tjockleken 15 mm. I nästa led kan en skiva sågas ut till ungefär tre GS-skivor. Med andra ord 
innebär det att ett block i slutändan resulterar i ungefär 12 stycken GS-produkter. Ett block innan 
kundorderpunkten har värdet 818 kr medan 12 GS-produkter liggande i färdigvarulagret har ett 
ackumulerat värde på 1632 kr (12 x 136).  På så sätt stämmer Olhagers påstående om att den 
maximala kapitalbindningen nås då produkten ligger i färdigvarulagret. Påpekas bör att produkterna 
i form av block, enligt min undersökning, mellanlagras länge i de initiala lagren jämfört med hur 
länge de lagras i färdigvarulagret. Därmed kan sägas att kapitalbindningen är högre i startskedet av 
produktionsprocessen än i slutskedet.   
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Figur 20 illustrerar kapitalbindningsutvecklingen över tiden för typen produktion mot kundorder 
som kan jämföras med DIAB:s produktionsupplägg. Figuren stödjer Olhagers resonemang.  
 

 

 
Figur 20 Kapitalbindning för produktion mot kundorder (Olhager, 2000) 

 
Olhager (2000) hävdar att den största kapitalbindningen i lager sker normalt i det lager som svarar 
mot kundorderpunkten. I DIAB:s fall svarar lagren innan D-såg 5 och D-sågarna 1 och 2 mot 
kundorderpunkten. Med hjälp av undersökningen kan vi i bilaga 3 se att produkterna har lagrats 
längst i lagret innan D-sågarna 1 och 2.   
 
Aronsson et al. (2003) hävdar att lagring också kan förlänga genomloppstiderna. Vid stora 
orderkvantiteter och omfattande mellanlagring av produkter förlängs genomloppstiderna och 
därmed minskar kapitalomsättningshastigheten (KOH). Enligt Forsell (2004) yttrar sig 
konsekvenserna i form av hög kapitalbindning och en i sig trög och svårhanterlig 
produktionsapparat. Min undersökning visar i bilaga 4 var produkterna mellanlagras längst och hur 
stor del av den totala genomloppstiden lagringen står för.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att lager, framför allt innan kundorderpunkten, binder mycket 
kapital. Dels på grund av att produkterna har ett högt förädlingsvärde vid de lagringspunkterna och 
dels på grund av att produkterna lagras länge. Dessutom bidrar lagringen längs 
värdeflödesprocessen stort till förlängningen av den totala genomloppstiden.  
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7.2 Framtida produktionstillstånd 

Framtida produktionsupplägg, med alla de förändringar och rekommendationer som presenteras i 
detta avsnitt, är mitt förbättringsförslag till företaget.  
Det nya produktionsupplägget skulle vara ett resultat eller en blandning av två olika 
produktionsfilosofier, mass- och lean produktion, där fördelar med båda filosofierna beaktas och till 
en viss grad anpassas till DIAB:s egna kompetenser och förhållanden.  
 
Produktionsupplägg och placering av KOP - Den största förändringen är förflyttningen av 
kundorderpunkten vilket innebär att företaget övergår från produktionstypen tillverka mot 
kundorder TMO till att montera mot kundorder (MMO). MMO avser en situation där delar av 
produktionen sker i spekulation och slutmonteringen vanligen sker enligt kundorder. MMO 
benämns ibland färdigställande mot kundorder, då de avslutande aktiviteterna kan vara andra än 
montering vilket är fallet i DIAB.s situation. Olhager (2000) tillägger att med en senare KOP följer 
kortare leveransledtid till kund. Samtidigt ökar behovet av prognostisering av efterfrågan eftersom 
den faktiska vetskapen om kundordernas innehåll avtar.  
 
KOP kan enligt Olhager (2000) främst bestämmas utifrån resultatet från P/D kvoten men även andra 
perspektiv, av en mer indirekt karaktär, spelar in och inverkar på KOP:s placering. Några av dem är 
osäkerheten i efterfrågan, produktvolymen och produktstrukturen. Den sistnämnda avser ifall 
produkten är av standard karaktär eller inte.  
P/D kvoten för den GS-detalj som har varit i fokus för min undersökning är 6,3. Den aggregerade 
efterfrågan av GS-produkterna anses vara relativt jämn och stabil över året. P/D kvoten är större än 
ett och den relativa instabiliteten i efterfrågan (RIE) är relativt låg. Med detta sagt kan vi utifrån 
Olhagers modell, figur 9, utläsa att produktionstypen TML är mest lämplig. Dock anser jag att den 
produktionstypen är endast lämplig för standardkonfektionen, det vill säga innan produkterna går 
över till specialkonfektionen.  
 
Påpekas bör att produktfamiljen GS har, enligt bilaga 4, 33 olika produktvarianter eller modeller 
och att den enskilda efterfrågan av respektive produkt varierar något över. Utifrån den 
informationen kan i figur 9 utläsas att produktionstypen MMO är att föredra. MMO är enligt 
Olhagers modell, figur 10, en kombination av TMO och TML där skalekonomins fördelar som 
TML typiskt ger kan utnyttjas på standardprodukter.  
 

 
 
 Figur 9  Modell för val  Figur 10  MMO betraktat som en 

  av produktionsstrategi  kombination av TMO  
  (Forsell, 2004)   och TML (Forsell, 2004
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Produktvolymen för GS-detaljerna är relativt hög då produktfamiljen utgör en av de största på 
konfektionsavdelningen. Skivorna som används till GS är dessutom av standard karaktär fram till 
GS-maskinen vilket ytterligare talar för produktionstypen MMO.  
Jag anser därmed att MMO är det mest effektiva upplägget för konfektionsavdelningen där 
standardkonfektionen tillverkar mot lager och specialkonfektionen mot kundorder.  
 
Enligt Olhager (2000) går det inte att placera kundorderpunkten var som helst, det bör ske vid 
lämplig lagring eller planeringspunkt. Det mest logiska i DIAB:s fall är att introducera ett 
halvfabrikatslager efter standardkonfektionen som svarar mot kundorderpunkten och som fångar 
upp produkter av standard karaktär innan de fortsätter till kunden eller specialkonfektionen. Lagret 
som i bilaga 5 utgör checkpoint 2 kan fungera som en samlingsplats för alla produkter av 
standardkaraktär.  
Påpekas bör att KOP kan variera för olika produkter och dessutom förändras över tiden. Därmed 
kan det vara viktigt för DIAB att kontinuerligt mäta och utvärdera produktionsledtiderna och 
leveransledtiderna för sina produkter i syfte att vara förberedda på eventuella ledtidsförändringar. 
Resonemanget stöds av Olhager (2000). Mätning av genomloppstiderna skulle inte medföra några 
större konstigheter eftersom företaget i dagsläget mäter sina genomloppstider som ett led vid 
utvärdering och styrning av produktionssystemet.  
Vissa produkter, bland den stora produktfloran som företaget har, kommer visserligen att 
produceras helt kundorderstyrt. Jag har inget att invända mot det, däremot de produkter av standard 
karaktär som försörjer de olika delarna av specialkonfektionen, som t ex GS, bör produceras mot 
lager. Detta främst på grund av att undvika att omställa lika ofta som man gör idag och för att dra 
nytta av skalekonomin.  
 
Det nya produktionsupplägget (MMO) går därmed även att generalisera på andra likartade flöden 
på konfektionsavdelningen, förutom GS. Så länge slutprodukterna på de olika sektionerna inom 
specialkonfektionen är baserade på standardmaterial kan samma halvfabrikatslager användas. 
Lämpliga lagernivåer baserade på historisk förbrukning eller efterfrågan kan byggas upp. 
Standardkonfektionen skulle endast producera mot lager och därmed dra nytta av de fördelar som 
det innebär.    
 
Olhager (2000) är dock kritisk till en MMO situation då han anser den vara minst önskvärd. Han 
menar att det är väldigt viktigt att identifiera KOP i syfte att kategorisera vilka detaljer som kan 
tillverkas inom leveransledtiden (TMO) och vilka som måste tillverkas enligt prognos (TML). 
Leveransledtiden för de GS-produkter som har varit i fokus för min undersökning är approximativt 
tre dagar (((10+5,5+32,5+15+7,0+?)h / 24h) = 2,92 dagar). Produktionsledtiden är däremot ungefär 
18,5 dagar (((169+201+10+32,5+15+7,0+?)h / 24h) = 18,5 dagar).  
Leveransledtiden ligger alltså i dagsläget inom ramarna för en av de tre punkterna som 
produktionsstrategin grundar sig på. Den punkten avser att leveransledtiden för standardmaterial 
skall vara längst åtta dagar. I det här sammanhanget räknas GS-produkter som standardmaterial.  
 
Om företaget väljer att övergå till produktionstypen MMO kan standardmaterial, i form av plana 
skivor, levereras direkt till kund samtidigt som leveransledtiden för GS-produkter kommer att 
reduceras och eventuellt understiga en dag (7h+?). Detta blir möjligt i och med att företaget 
introducerar ett halvfabrikatslager mellan standard- och specialkonfektionen som garanterar 
godkända och defektfria standardskivor. Situationen förutsätter en relativt jämn kundefterfrågan 
över året så att lämpliga lagernivåer kan hållas i halvfabrikatslagret.  
 
Leveransledtiden är ett mått på kundens krav och den bestäms oftast av marknaden. Då kunderna 
ofta önskar kortare leveransledtider kan DIAB med sina reducerade leveranstider bli ännu mer 
flexibla och konkurrenskraftiga.  
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FIFU-system och kontinuerligt flöde på den prognosbaserade delen av produktionen - I och 
med förflyttningen av kundorderpunkten krävs att företaget producerar i ett kontinuerligt flöde på 
den prognosstyrda delen av produktionen för att möjliggöra en relativt kort genomloppstid. Att 
producera i ett kontinuerligt flöde och ha en bra flödesbalans är några av kännetecknen för lean 
production. Womack & Jones (1996) menar att man först ska ge sig på att eliminera slöseristeg och 
sen göra att de återstående stegen, värdeskapande stegen, presterar i ett kontinuerligt flöde. Att 
utveckla ett kontinuerligt flöde är också en av Toyotas sju riktlinjer där Rother & Shook (2002) 
hävdar att en artikel omedelbart ska passera från en förädlingsprocess till nästa. Detta i syfte att 
undvika mellanlagring och därmed tillkommande kapitalbindning.  
 
Tanken är att förädla skivor, ämnade för GS, i ett kontinuerligt flöde från och med D-sågarna till 
och med kundorderpunken, det vill säga halvfabrikatslagret. I vanliga fall skulle det gå att tillverka 
direkt från kuttern, utan någon mellanlagring, men eftersom GS-materialet är sådant material som 
kommer från defekta block måste ett lager hållas efter kutterstationen. Frågan är om lagret ska 
hållas direkt efter kutterstationen eller A-sågen? Det som talar för ett lager efter kuttern är 
produkternas relativt låga förädlingsvärde vid den punkten i förädlingskedjan. Blockens värde 
skulle i teorin endast vara 60 % av det maximala värdet i det lagret. I lagret efter A-sågen skulle 
blockens värde vara 80 % av det maximala och därmed binda mer kapital. Men trots en högre 
kapitalbindning anser jag att lagret skall hållas efter A-sågen. Detta på grund av att lagret efter  
A-sågen kommer att visa en realistisk bild av hur mycket godkänt material företaget har till sitt 
förfogande. I och med att sortering av blocken sker efter kutterstationen vet företaget inte hur 
mycket material som kommer att kasseras på grund av diverse defekter förrän blocken har passerat 
A-sågen.        
Lagret skall enligt bilaga 5 representera checkpoint 1 och när tillräckligt många block har samlats 
och lagret uppnått en viss nivå kan blocken i form av en mest ekonomisk batch eller orderkvantitet 
sättas in i produktion. Som en konsekvens av att det här lagret måste hållas kan produktion på 
standardkonfektionen inte ske i ett kontinuerligt flöde längs hela värdeflödesprocessen. Påpekas bör 
att även kuttern och A-sågen skall producera i ett kontinuerligt flöde för att undvika lagret som i 
dagsläget finns mellan de två processerna.     
 
Materialstyrningen bör ske enligt FIFU-systemet, det vill säga först in först ut för att garantera en 
relativt snabb genomloppstid. Eftersom det rör sig om produktion i relativt stora orderkvantiteter 
rekommenderar jag att det kontinuerliga flödet eller produktionen sker pallvis för att slippa en 
omfattande lagring mellan de olika processtegen. Shingo (1984) hävdar att stora orderstorlekar 
automatiskt medför stora lager mellan de olika förädlingsprocesserna. Eftersom detaljerna i ett parti 
endast kan bearbetas en i taget, blir de övriga under tiden liggande. Detta innebär att majoriteten av 
detaljerna i ett parti under den så kallade bearbetningen i själva verket inte alls bearbetas utan 
lagras. Jag råder DIAB att försöka undvika den här typen av lagring genom att tillverka i ett 
kontinurligt flöde, pallvis. Det innebär att så fort en pall är förädlad i en process skall nästa process 
ta över. På detta sätt bör de initiala lagren där produkterna mellanlagras längst och där även 
produktvärdet är högt omsättas snabbare. Womack & Jones (1996) är också kritiska mot produktion 
i stora orderkvantiteter men det gäller att konsekvent söka ekonomiska fördelar med stora 
produktionsvolymer, precis som Henry Ford gjorde. 
Standardkonfektionen, det vill säga den massproducerande delen av produktionen bör kännetecknas 
av standardisering, kontinuerlighet och fart.  
Produktionen på standardkonfektionen behöver i princip bara planeras i en process vilket innebär att 
beställningen eller tillverkningsordern skickas endast till kutterstationen. Redan vid det skedet skall 
det vara klart för vilka slutprodukter materialet är ämnat och produktionen skall ske mot 
halvfabrikatslagret. När det gäller just GS-material skickas tillverkningsordern till D-sågarna 1 och 
2 när lagret har uppnått en förutbestämd lagernivå.  
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Produktion innan kundorderpunkten, det vill säga på standardkonfektionen, bör grundas på 
prognoser som i sin tur kan baseras på historiska volymdata gällande hur mycket som har tillverkats 
och sålts de föregående åren. Eftersom osäkerheten med prognoser är stor bör företaget ta hänsyn 
till de tre reglerna för prognostisering som presenteras av Simvhi-Levi et al. (2003). Den första är 
att en prognos alltid är fel. Den andra är att en lång tidshorisont för prognosen bidrar till ökad 
osäkerhet. Den tredje regeln är att aggregerade prognoser alltid är mer tillförlitliga än icke-
aggregerade. Prognoserna för GS-produkter bör alltså vara av aggregerad karaktär och omfatta alla 
GS-produkter och inte bara den produktvariant som min undersökning har avsett.  
 
 
Dragande system på den kundorderstyrda delen av produktionen - En av Toyotas sju riktlinjer 
presenterade av Rother & Shook (2002) går ut på att använda ”supermarkets” för att styra 
produktionen där det inte är möjligt att utvidga det kontinuerliga flödet uppströms. Det finns alltså 
områden i värdeflödet där kontinuerliga flöden inte är möjliga och viss mellanlagring är 
ofrånkomlig. I vårt fall kan halvfabrikatslagret ses som en supermarket. Materialstyrningen efter 
halvfabrikatslagret bör dock styras med ett dragande system, t ex med hjälp av KanBan-kort. 
Shingo (1986) påpekar dock att man inte i varje fall behöver använda sig av kort utan andra 
signalmedel kan tillämpas, det viktigaste är dock att innebörden är klar. 
 
Drag är en av de fem grundprinciperna för lean filosofin som Womack & Jones presenterar. 
Principen är främst känd på grund av att den är en del av JIT konceptet. Tanken bakom JIT 
konceptet är främst att tillverka de produkter som efterfrågas, när de efterfrågas och bara i den 
kvantitet som efterfrågas. Den här typen av produktion anser jag vara lämplig på just 
specialkonfektionen för GS.  
Målet är, precis som Paez et al. (2004) antyder, att synkronisera värdeflödet i enlighet med 
kundernas behov. Efterfrågan på produkter nedströms i kedjan, från och med halvfabrikatslagret, 
bör endast ske när kunden utrycker ett behov. Den här typen av produktion med ett dragande system 
behöver enligt Rother & Shook (2002) bara planeras i en enda punkt. De menar att kundens 
beställning skall skickas till endast en produktionsprocess.  
 
I vårt fall kommer GS-maskinen att få en tillverkningsorder från produktionsplaneringen med 
hänvisning på vad som skall tillverkas och hur mycket. Denna tillverkningsorder som egentligen 
symboliserar ett KanBan fungerar som en signal till de ansvariga vid GS-maskinen att de skall göra 
ett materialuttag från halvfabrikatslagret och påbörja produktionen. Produktionen bör ske i ett 
kontinuerligt flöde, pallvis. Så fort en pall med produkter är färdig i en process bör nästa 
arbetsprocess ta över utan någon större mellanlagring mellan processerna. Detta i syfte att skapa ett 
jämnt och balanserat flöde samtidigt som en kort genomloppstid eftersträvas.  
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Lager och kapitalbindning - Halvfabrikatslagret som skall svara för kundorderpunkten skulle 
antagligen vara en ny kostnadsdrivare i och med att mer kapital binds upp ganska sent i 
förädlingskedjan. En skiva av materialet H60 och med tjockleken 15 mm har värdet 271 kr vid den 
berörda lagringspunkten. Kostnader och kapitalbindning associerade med lager togs upp under 
rubrik 6.1 och de gäller även här. Undantaget är dock att vi nu utgår ifrån en annan produktionstyp, 
det vill säga MMO istället för TMO som enligt Olhager (2000) skiljer sig något när det gäller 
kapitalbindning. Figur 21 nedan illustrerar den skillnaden. 
 

 

 

Figur 21 Kapitalbindningskurvor: (a) produktion mot kundorder, (b) montering mot kundorder 
(Olhager, 2000) 

 
Kurvorna i figur 21 är främst skiktade i tidsled och kan därmed användas för att analysera 
kapitalbindningen längst produktionsflödet. Ytan under kurvorna svarar för 
kapitalbindningskostnaden, vilket framträder tydligt i figuren. Diagrammets y-led illustrerar 
tillskottet i kapitalbindning ur materialsynpunkt. I figuren kan vi se att det andra diagrammet som 
representerar MMO är att föredra både vad gäller genomloppstid och kapitalbindning. 
Halvfabriktslagret kommer visserligen att kosta och binda mycket kapital men över det stora hela 
kommer företaget att binda mindre kapital om den övergår från den nuvarande produktionstypen 
TMO till MMO.  
 
I och med att företaget överproducerar för att gardera sig mot eventuella materialbortfall längst 
förädlingskedjan, lagras de återstående produkterna i färdigvarulagret.  Som tidigare nämnts nås den 
maximala kapitalbindningen då produkten ligger i färdigvarulagret eller vid direktleverans till 
kunden. En GS-produkt liggande i färdigvarulagret har i dagsläget värdet 136 kr. En plan skiva 
liggande i halvfabrikatslagret, som jag vill införa, skulle ha värdet 271 kr. Utifrån en skiva utfås tre 
GS-produkter vilka liggande i färdigvarulagret har det ackumulerade värdet på 408 kr (3x136). 
Produkterna, i form av plana skivor, skulle alltså binda mindre kapital i halvfabrikatslagret än 
färdiga GS-produkter i färdigvarulagret.  
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Produktion enligt takttid - Vad behöver ses över för att den här typen av produktionsstyrning som 
jag har föreslagit skall kunna fungera i praktiken? 
Det krävs först och främst ett jämnt och balanserat produktionsflöde utan några utstickande 
flaskhalsar som bromsar upp flödet och därmed tvingar fram mellanlagring av produkter. För att 
uppnå ett balanserat GS-flöde anser jag att processernas cykeltider bör justeras och jämnas ut i syfte 
att producera enligt samma takttid. Takttiden utgör en av de sju riktlinjerna presenterade av Rother 
& Shook (2002) och den anger hur ofta fabriken ska tillverka en artikel eller komponent, baserat på 
takten i försäljning och för att kunna motsvara kundens behov. Takttiden för GS-produkterna 
beräknades till 2,0 minuter/styck och jag tycker att den tiden bör sätta en takgräns för i princip alla 
berörda processers cykeltid i GS-flödets värdekedja. Figur 22 visar genomsnittet av de uppmätta 
och teoretiska cykeltiderna för respektive arbetsprocess. Enligt figuren överstiger fyra processers 
cykeltider takttiden på standardkonfektionen medan två understiger den. På specialkonfektionen 
(GS) understiger samtliga processers cykeltider takttiden.   
   
Helst borde samtliga cykeltider på den prognosstyrda delen av produktionen reduceras och jämnas 
ut för att säkra en relativt snabb och friktionsfri genomloppstid. En kortare genomloppstid skulle 
bidra till snabbare lageromsättningshastigheter och därmed snabbare kapitalomsättningshastighet.  
Det är oerhört viktigt att cykeltiderna inte överstiger takttiden för att inte riskera brist på material 
nedströmst i värdeflödet och på så sätt leveransförsening. Cykeltiderna för de processer som 
befinner sig på den kundorderstyrda delen av produktionen anser jag vara relativt korta och behöver 
därmed inte justeras.  
Kutterns och A-sågens cykeltider överstiger takttiden och bör reduceras för att inte bromsa upp 
värdeflödet. Ett alternativ är kapacitetsutökning. Lagningsstationen har minst tre anställda till sitt 
förfogande och på så sätt kan tre skivor lagas under en och samma cykeltid, det vill säga 255 
sekunder, vilket gör att cykeltiden per detalj hamnar under takttiden. Kuttern och A-sågen utgör 
därmed de kritiska processerna som på något sätt måste reducera sina cykeltider.     
 

 
 

Figur 22 Genomsnittliga cykeltider i förhållande till takttiden 
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Eliminering av dagens produktionsrelaterade störningar – Om företaget väljer att övergå till 
produktionsupplägget MMO kommer några av de identifierade produktionsstörningarna längs  
GS-flödet att försvinna helt. I första hand avses de materialrelaterade störningarna. Hänsyn tas även 
till omställningstiderna på så sätt att det kommer att ställas om färre gånger i det nya 
produktionsupplägget jämfört med hur många gånger det ställs om i dagsläget. Splitringen av ordrar 
skulle fortfarande förekomma men det skulle inte utgöra en risk för leveranssäkerheten. Det faktum 
att APP:n ibland inte har tillgänglig material att tillgodose vid de olika processerna längst 
förädlingskedjan skulle i det nya tillståndet inte längre förekomma. Detta på grund av att det alltid 
skulle finnas godkänt material tillgängligt i halvfabrikatslagret.   
 
De materialrelaterade störningarna som avser överproduktion och materialbortfall kan i det 
föreslagna produktionsupplägget MMO styras på ett effektivt sätt. I det fall det tillverkas för mycket 
fångar halvfabrikatslagret upp de överproducerade produkterna. Nästa gång samma material skall 
produceras tas hänsyn till lagernivån i halvfabrikatslagret och den nya orderkvantiteten justeras 
utifrån den. På detta sätt kan lämpliga lagernivåer hållas. I och med att företaget utför 
kvartalinventeringar och mäter samtliga lagernivåer bör det inte vara några större problem med att 
styra nivåerna i det nya lagret.   
 

Produktionsstrategi - Den nuvarande produktionsstrategin är anpassad till företagets nuvarande 
produktionsupplägg och förhållanden. Den måste dock reflekteras över och eventuellt förändras om 
företaget väljer att övergå till MMO. Det bör göras i syfte att anpassa avdelningens mål och 
strategier till nya produktionsförhållanden och förutsättningar.  
De eventuella förändringarna avser främst de första två punkterna eller målen i den nuvarande 
produktionsstrategin som går ut på att ha längst åtta dagars genomloppstid och hög 
leveranssäkerhet. Dessa mål bör omformuleras och nya mål sättas upp eftersom leveranstiden för 
GS i det nya produktionstillståndet förmodligen kommer att understiga en dag och 
leveranssäkerheten förbättras avsevärt. 
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8 Slutsatser 

Produktionsflödet för GS kan effektiveras och kapitalbindningen reduceras genom att företaget 
övergår från det nuvarande produktionsupplägget producera mot kundorder till att montera mot 
kundorder. 
 
Nuvarande produktionsupplägg för GS präglas av ett flertal olika typer av produktionsstörningar 
och kostnadsdrivare. Dessa störningar omfattar materialrelaterade störningar, många och långa 
omställningar, långa lagringstider innan kundorderpunkten och därmed hög kapitalbindning och 
slutligen onödiga transporter.  
Genomloppstiden för en representativ GS-produkt är enligt min undersökning 18,5 dagar, vilket är 
en alldeles för lång genomloppstid. Den värdehöjande tiden utgör endast 16,1 minuter, det vill säga 
0,061 % av den totala genomloppstiden. Den resterande tiden, det vill säga den icke-värdehöjande 
tiden, är 440 timmar och den representerar i huvudsak lagring och transport av produkter.  
 
Jag föreslår att DIAB utökar sin prognosbaserade produktion på standardkonfektionen och tillverkar 
mot lager. Ett nytt halvfabrikatslager som motsvarar den nya kundorderpunkten bör introduceras 
efter standardkonfektionen. Alla detaljer av standardkaraktär skall tillverkas mot det lagret innan de 
går vidare till specialkonfektionen. Andra sektioner i specialkonfektionen, förutom GS, kan förses 
med standardmaterial från det nya halvfabrikatslagret. Detta möjliggör produktion i stora 
aggregerade orderkvantiteter på standardkonfektionen där antalet omställningar kan reduceras och 
skalekonomi nyttjas. Leveransledtiden för GS-produkterna kommer att reduceras avsevärt och 
standardmaterial i form av plana skivor kan levereras direkt till kund. Produktionsledtiden eller den 
totala genomloppstiden kommer att reduceras samtidigt som en bättre leveranssäkerhet bör uppnås 
då företaget alltid kommer att ha färdiga och kvalitetsgodkända standardskivor att utgå ifrån. Kartan 
över det nya framtida tillståndet illustreras i bilaga 5.    
 
Materialstyrningen på standardkonfektionen borde ske enligt FIFU-systemet och det bör tillverkas i 
ett kontinuerligt flöde för att garantera en relativt snabb genomloppstid. På detta sätt skulle ett av de 
initiala lagren, som har visat sig binda mycket kapital, omsättas mycket snabbare, om inte försvinna 
helt.  
 
Tillverkning på specialkonfektionen, det vill säga på den kundorderbaserade delen av produktionen, 
bör endast ske då kunden uttrycker ett behov. Ett dragande system bör introduceras så att 
mellanlagring elimineras och relativt snabba leveranstider möjliggörs.  
 
Takttiden för GS-produkterna beräknades till 2,0 minuter/styck. Den tiden borde utgöra en takgräns 
för alla processers cykeltider längs förädlingskedjan, både på standard- och specialkonfektionen. I 
dagsläget överstiger endast kutterns och A-sågens cykeltider takttiden. Dessa processers cykeltider 
bör reduceras i syfte att undvika flaskhalsar och därmed lagring. Ett alternativ är att utöka 
kapaciteten.      
 
Vid eventuell övergång till den här typen av produktionsupplägg kommer de flesta av de 
identifierade produktionsstörningar och kostnadsdrivare i nuvarande produktionstillstånd att 
elimineras helt, kringgås eller förmildras. För att komma till rätta med transporterna bör layouten 
ses över och göras mer praktisk.  
Den totala genomloppstiden och leveranstiden i det nya tillståndet kommer att förkortas och den 
totala kapitalbindningen längst förädlingskedjan reduceras. Företaget bör dessutom se över och 
omformulera sin produktionsstrategi eftersom den nuvarande produktionsstrategin är anpassad till 
företagets nuvarande produktionsupplägg, förhållanden och förutsättningar.  
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Bilaga 1 Undersökningsunderlag 

     

 
(NAMN PÅ BERÖRD ARBETSSTATION) 

 
(Vänligen fyll i uppgifterna nedan när en order påbörjas och slutförs, 

vid den berörda arbetsstationen.) 
 

Artikelnummer:__________________________ 
Ordernummer:___________________________ 
 
Start 
 
Datum:_________________________________ 
 
Starttid:_________________________________ 
 
Slut 
 
Datum:__________________________________ 
 
Sluttid:__________________________________ 
 
Informationen nedan ifylldes beroende på vilken arbetsstation det gällde.  

Antal kuttrade block:_______________________ 
Antal sågade block:_______________________ 
Antal delade block:________________________ 
Antal defekta plattor vid sander:_______________________ 
Antal lagade plattor:________________________ 
Antal slipade plattor:_______________________ 
Antal erhållna slutprodukter vid GS-maskin:_______________________ 
Antal lagade slutprodukter:_______________________ 
Antal packade slutprodukter:______________________ 
 



Bilaga 2 Karta nuvarande produktionstillstånd 

     



Bilaga 3 Karta undersökningsresultat 

     



Bilaga 4 Beräkning av takttid 

     

Beskrivning Fakt antal    

       

H60 15 GSC30 1220x813x15 16 572    

H60 40GSW 1220x813x40 74    

.H60 4GSM 1220x813x4 120    

H60 8 GSC30 1220x813x8 90    

H60 10 GSC30 1220x813x10 12 627    

H60 10GSS 1220x813x10 63    

H60 12 GSC30 1220x813x12 1 795    

H60 20GSW 1220x813x20 9 845    

H60 25GSW 1220x813x25 480    

H60 20 GSC30 1220x813x20 4 073    

H60 20GS(WRB) 1220x870x20 54    

H60 10GS GPC1 1220x813x10 31    

H60 10GSP2 1220x813x10 55    

H60 30GSW 1220x813x30 590    

H60 9 GSC30 1220x813x9 280    

H60 4 GSC30 1220x813x4 51    

H60 27GSW 1220x813x27 15    

H60 5 GSC30 1220x813x5 260    

H60 10GSW 1220x813x10 61    

H60 20GSS 1220x813x20 11 865    

H60 25GS GPC1 1220x813x25 425    

H60 20GSW GPC1 1220x813x20 155    

H60 6 GSC30 1220x813x6 300    

H60 5GSS 1220x813x5 60    

H60 15GS GPC1 1220x813x15 320    

H60 12GS GPC1 1220x813x12 1 561    

H60 50GSW GPC1 1220x813x50 69    

H60 30GSW GPC1 1220x813x30 320    

H60 45GSW GPC1 1220x813x45 84    

H60 40GSW GPC1 1220x813x40 192    

H60 50GSW 1220x813x50 60    

H60 20GS GPC1 1220x813x20 15    

H60 35GSW GPC1 1220x813x35 18    

Summa 62 580    

Antal producerade och levererade GS detaljer av materialet H60 under 2005 = 62 580 st 
       

Behov 
Antal i 
styck    

Årsbehov =  62580    
Månadsbehov =  5215    
Veckobehov =  1203,46154    
Dagsbehov = Behovet under ett skift 
= 240,692308    
     
Tillgänglig arbetstid/skift = 8 h x 60 min x 60 s = 28 800 s   
     
Takttid = Den tillgängliga arbetstiden för ett skift / Kundbehovet under ett skift  
Takttid = 28 800 s / 240,692308 st =  119,654842    
Takttid = 120 s/st = 2 min/st     



Bilaga 5 Karta framtida produktionstillstånd 

     

 


