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Abstract 

This report is a study made at Pallco AB. Pallco is a subcontractor that is specialized 
on steel and aluminium components. 

The aim of the report is to show an improvement proposal that leads to a reduction of 
the storage and improve the flow through the production of one item that is a part of a 
product that Pallco manufactures.  

With the increasing competition from other countries who can manufacture with 
lower costs must Swedish companies try to make theirs manufacturing as efficient as 
possible and remove all waste. By using the tools of Lean Production it is possible to 
reduce the costs and increase the efficiency. 

The method we used is value stream mapping. A map of the present condition has 
been made and then different improvement proposal were discussed. A map of a 
future condition has also been designed. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts vid Maskinteknikavdelningen på Högskolan i 
Jönköping för Pallco AB i Ekenässjön. Pallco AB är en underleverantör som inriktar 
sig på tillverkning av stål- och aluminiumkomponenter. På grund av den ökade 
konkurrensen utifrån vill företaget lära sig att producera resurssnålare. Därför är det 
tänkt att filosofin Lean Produktion ska få sätta sin prägel på företaget. 

Vår uppgift har gått ut på att ta fram en värdeflödesanalys av nuläget av en utvald 
produkt och därefter komma fram till förbättringsförslag som minskar lagernivåerna 
och förbättrar flödet. Dessa förslag har tagits fram med hjälp av insamlat material, 
kunskap från referenslitteraturen och vår utbildning. Därefter är det upp till företaget 
om de vill implementera resultatet eller inte. 

Metoden vi använde är välkänd inom begreppet Lean produktion. Den går ut på att 
kartlägga det nuvarande tillståndet, därefter ta fram riktlinjer för kundorienterat 
värdeflöde, rita upp det framtida läget med förbättringsförslag och slutligen införa 
dessa åtgärderna. 

Under arbetets gång kunde det konstateras att viss form av överproduktion förekom i 
tillverkningen. Vårt förbättringsförslag utgår från lean-filosofin. Genom att införa ett 
dragande produktionssystemet, kanban, mellan kund och Pallco kan denna 
överproduktion minskas. Krav för att detta ska fungera är att företaget har ett bra flöde 
i produktionen. Därför har den så kallade flaskhalsen identifierats och åtgärdats. I 
detta fall visade det sig vara en robot som stoppar upp flödet. Det bästa sättet att 
kunna utnyttja denna station bättre är att få den att vara mer självgående än vad den är 
idag genom att automatisera den ännu mer. 

Resultatet av förändringarna bör leda till minskad lagernivå, mindre produkter i arbete 
och en tillverkning som följer kundens behov. 

 

 

Nyckelord 

Lean produktion 

Värdeflödesanalys 

Produktionsstyrning 

Kanban 

Överproduktion 

Produktionsslöseri 
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Förord 

Vi vill tacka all inblandad personal på Pallco AB för den hjälp vi fått vid utförandet 
av detta arbete. Tack för alla svar på vårt oändliga antal frågor. 
 
Vi vill också tacka Industriforum Jönköping för att vi fick möjlighet att närvara på ett 
kursmoment. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare på Ingenjörshögskolan, Bertil Olaison, för hans 
guidning genom arbetet och hans stora engagemang. 
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1 Inledning 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete i samband med 
Maskiningenjörsutbildningen, inriktning industriell ekonomi och produktion, vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 10 poäng på C-nivå och utgår från 
ämnet produktionsekonomi- och system. Innehållet i rapporten berör ämnen som 
produktionskontroll och lagerstyrning.  

Uppdragsgivare till arbetet är produktionsavdelningen på Pallco AB i Ekenässjön. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till uppgiften är att Pallco AB har problem med för hög lagernivå samt 
vill ha ett jämnare flöde genom tillverkningen. Företaget vill få ner det bundna 
kapitalet genom att minska lagernivån och minimera genomloppstiderna. Pallco har 
börjat intressera sig av Lean Produktion och vill införa denna filosofi på vissa 
avdelningar. Slutmålet är att hela företaget genomsyras av tänkesättet.  
 
Pallco vill ha underlag som de kan tillämpa när de själva ska påbörja detta arbete. De 
vill även se en lösning till vissa av dagens problem. 
 
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att göra en värdeflödesanalys av nuläget för att upptäcka vilka 
brister och slöserier som finns. Produkten som har undersökts är en beslagslåda 
tillhörande en garderob. Den har följts från råmaterial till utleverans.  

Målet med arbetet är att komma fram till ett förbättringsförslag som företaget sedan 
kan dra nytta av och på så sätt minska genomloppstiden i just denna tillverkning samt 
få ner lagernivån. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet till att följa flödet av en produkt på grund av 
tidsbegränsning. Följande kommer inte att utredas: 

• Ställtidsreducering. Ett tidigare arbete, gjort på Pallco, belyser denna bit så 
därför väljer vi att utesluta detta ur vår rapport. Vi tänker dock dra nytta av 
resultat och använda det i vårt förbättringsförslag 

• Värdeflödet hos leverantörer och kunder 

• Produktion som läggs utanför företaget 

• Resterande innehåll i garderoben där artikeln är en delkomponent 
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1.4 Disposition 

Rapporten har följande disposition: 

• I andra kapitlet ges en översikt av Pallco AB: s organisation med en 
företagsbeskrivning. 

• I tredje kapitlet presenteras den teoretiska bakgrunden inom området 
produktionsekonomi med inriktning Lean Produktion. Hjälpmedel som 
diskuteras är bland annat begreppen JIT, Kanban, SMED och 
värdeflödesanalys. 

• Fjärde kapitlet tar upp det egentliga arbetet. Först ges en bild av nuläget och 
sedan en inblick i själva genomförandet. 

• Femte kapitlet presenterar resultat, analys och förbättringsförslag. 

• I sjätte kapitlet ges en slutdiskussion. 
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2 Företagsbeskrivning 
Pallco AB beläget i Ekenässjön utanför Vetlanda, har idag legotillverkning av 
produkter i stål och aluminium. Företaget åtar sig kompletta uppdrag. Allt från 
medverkan vid konstruktion, ritning och produktframtagning till processen med 
tillverkning, kvalitet, logistik och leveransprecision. Pallco har 160 anställda och hade 
en omsättning år 2005 på 370 miljoner kronor. 
 
 

 
 

Figur 1 Översikt av Pallcos lokaler (http://www.pallco.se) 
 
1949 startade smeden Henning Andersson företaget Henning Andersson Mekaniska 
Verkstad. Tillverkningen bestod av smidesprodukter och stommar till sängar.  
Åren gick och 1976 tog företaget namnet Pallco AB med VD:n Lennart Thompsson. 
Då inriktar man sig främst på pallställ, lagerhustillverkning och legotillverkning med 
en total omsättning på 16 miljoner kronor.  
Under många årtionden har möbeldetaljer och materialhanteringsutrustning varit den 
huvudsakliga produktionen men vid millennieskiftet avskaffades materialhanteringen 
Istället började företaget helt inrikta sig på att vara underleverantör.  
I dagsläget är fabriken uppdelad i två enheter, stål och aluminium.  
1998 tog Lennarts barn över företaget. Det drivs nu utav Monica, Thomas och 
Richard. 
 
När det gäller arbetet med stål och aluminium krävs det att Pallco tänker långsiktigt 
angående miljön. De satsar på att ”tänka ett steg till”, hur kan mitt agerande och val 
påverka vår gemensamma miljö? Idag arbetar Pallco på att bli certifierade enligt ISO 
14000. 
 
Sedan 1996 är Pallco certifierade enligt ISO 9000:2 000. De använder ett 
kvalitetssystem som styr deras olika processer. Vid avvikelse åtgärdas felet och 
felkällan och man försäkrar sig om att felen inte kan inträffa igen. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Begrepp som diskuteras nedan härstammar från The Toyota Production System, TPS, 
som under tidens gång har utvecklats till Lean produktion.  

Vissa av följande begrepp kommer inte diskuteras mer och utnyttjas i själva 
problemlösningen. På grund av visat intresse av företaget att arbeta med dessa i 
framtiden har vi ändå valt att behandla dem i den teoretiska bakgrunden. 

 

3.1 Lean produktion 

 
Under slutet av andra världskriget hade Sakichi Toyoda en önskan om att kunna 
tillverka bilar enkelt och snabbt till allmänheten (http://poppendieck.com). Han bad en 
man vid namn Taiichi Ohno att komma på ett effektivt produktionssystem som 
producerade högkvalitets bilar. Det tog Ohno cirka 30 år är komma fram till ett 
resultat, ”Toyota Produktion System”, det som längre fram kom att utvecklas till lean 
produktion. Grunden i denna filosofi är att eliminera allt slöseri. 
 
Under tiden som gick fortsatte filosofin att utvecklas.  
Hiroyuki Hirano tog fram 5S (se 4.4), Seiichi Nakajima utvecklade TPM, Kenichi 
Sekine arbetade med kontinuerligt flöde och Shigeo Shingo myntade begreppen 
jidoka och SMED (se 4.10). 
Det var 1990 som lean produktion för första gången nämndes i James Womack och 
Daniel Roos bok ”The machine that changed the world”. 

 
Toyota har skapat 14 värderingsregler som ligger till grund för produktionssystemet 
(Bellgran M. 2005): 
Långsiktig filosofi 

1) Basera ledarskapsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av 
kortsiktiga finansiella mål. 

Rätt process producerar rätt resultat 
2) Skapa ett kontinuerligt processflöde för att föra upp problemen till ytan. 
3) Använd pull-system för att undvika överproduktion. 
4) Jämna ut arbetsbelastningen 
5) Bygg en kultur som innebär att man stannar processen för att fixa problem så 

att rätt kvalitet byggs in den första gången 
6) Standardiserade uppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring och ökat 

ansvar hos de anställda. 
7) Använd visuell kontroll så inga problem göms. 
8) Använd endast tillförlitlig och ordentlig testad teknologi som servar människor 

och processer. 
Addera värde till organisationen genom att utveckla personal och partners. 

9) Utveckla ledare som förstår arbetet ordenligt, lever filosofin och lär ut det till 
andra. 

10)  Utveckla exceptionella människor och team som följer företagets filosofi. 
11) Respektera nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem förbättra sig. 
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Att kontinuerligt lösa grundproblem driver det organisatoriska lärandet. 
12) Gå och se själv för att ordentligt förstå situationen. 
13) Fatta beslut sakta genom konsensus där alla möjligheter tagits hänsyn till. 

Implementera däremot besluten snabbt. 
14) Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion och kontinuerlig 

förbättring. 
 
 
Toyota såg sin filosofi som ett tempel. Det gäller att ha en stadig grund innan man kan 
gå vidare och bygga väggar och tak. (Shingo S. 1989) 

 
 

Figur 2 Toyotas tempel 
 

 

Kostnadssyn 

 
Traditionellt har man satt produktens pris som summan av kostnaden och vinsten. Det 
vill säga, priset fick bli vad det blev. Ingen större hänsyn tog till kundens krav. 

 

kostnad + vinst = pris 
 

Men enligt lean ska man istället ta kundens krav på priset och därefter subtrahera 
kostnaden. Vad som blir över är vinst. 

 

pris – kostnad = vinst 
 

Genom att tänka på detta sätt lägger man fokus vid att minska kostnaderna så mycket 
som möjligt för att öka vinsten samtidigt som man kan tillverka produkterna till 
relativt lågt pris. Ett bra lean produktionssystem kan reducera den totala kostnaden, 
speciellt indirekta kostnader, medan man behåller kvaliteten och minskar 
genomloppstiden. (Pascal D. 2002) 

 
I arbetet med att minska kostnaderna är det viktigt att dra nytta av arbetarna 
(operatörerna). Det är de som har kunskap om var de egentliga kostnaderna ligger och 
var lösningarna på problemen finns. 

Takt, heijunka 
Lean design, involvering 

Flöde 
Takttid 
Kanban 
5S 
 

Just in time 

Std arbete, 5S   Standardisera             TPM, kanban
  Stabilitet 

Jidoka 

Poka-Yoke 
Involvering 
Problemlös
ning 
 

Kundfokus 

Engagemang 

TPM 
Std arbete 
Kaizen 
5S 
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Eftersom lean produktion är en filosofi måste den genomsyras genom hela företaget 
och alla måste ha noggrann förståelse för vad de gör (Tapping D. 2002). För att ”bli” 
lean måste man ändra sitt tankesätt. Personalen måste lära sig se slöseri med nya 
ögon, ständigt vara medveten om vad som bildar slöseriet och arbeta med att 
eliminera det. 
 

 

3.2 Utveckling mot kundorderstyrd produktion 
 

Inom industrin pratas det om massproduktion med så kallade batcher och 
enstyckstillverkning (Shingo S. 1989). Men dessa två tillverkningsformer behöver inte 
vara motsatsen till varandra. Man kan fortfarande tillverka i massform fast man 
använder enstyckstillverkningen. Batchstorleken är då ett. 
 
Enstyckstillverkning kan exemplifieras med hur tillverkning av bilar sker. Bilen 
monteras på ett löpande band. Vid varje arbetsstation koncentrerar man sig på en bil. 
Arbetsmomentet utförs och därefter åker bilen vidare till nästa station. 
 
Tillvägagångssättet i batchtillverkning är istället att det tillverkas ett visst antal som 
sedan får vänta på att de kan gå igenom nästa operation. (Shingo S. 1989) Detta görs 
bland annat för att slippa ställa om maskinerna allt för ofta. Oftast är det mindre 
kostsamt att tillverka i större batcher. Men nackdelen är att företagen får mycket 
bundet kapital i produkter i arbete, PIA, och risken för överproduktion är stor. 
Massproduktion bygger på förväntad efterfrågan. Denna bygger i sin tur på statistik 
från föregående års försäljning. Men det är inte alltid som denna statistik stämmer 
överens med framtiden. Detta är emot Toyotas filosofi. De vill hela tiden styra 
tillverkningen direkt efter den verkliga efterfrågan (se JIT 4.6). Detta är dock bara 
möjligt då leveranstiden kunden kräver är längre än genomloppstiden i tillverkningen. 
Annars får tillverkningen problem. Då får företaget på olika sätt förbättra 
tillverkningsprocessen så att genomloppstiden minskar.  
För att möta säsongsvariationer gäller det att flexibelt kunna utnyttja kapaciteten 
istället för att bygga upp tillfälliga lager som täcker den tillfälliga försäljnings-
ökningen. För att åstadkomma detta kan till exempel fler operatörer tas in så att 
maskinerna kan gå på max, använda skiftarbete eller använda flexibel arbetstid. 
 
Toyota producerar en bil till kunden på två dagar. Hur är detta möjligt? Självklart tar 
hela produktionen längre tid med det är den kundspecifika hopsättningen som tar två 
dagar. Det andra, så som chassi, finns redan färdigtillverkat. Toyota måste därför ha 
en klar bild av vilka typer och varianter som kommer att säljas.(Shingo S. 1989) Detta 
görs genom noggranna marknadsundersökningar som uppföljning av den totala 
bilförsäljningen i hela landet. Allt för att inte tillverka mer än vad som krävs. (Läs mer 
om JIT 4.6. och Kanban 4.7)  
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För att veta i vilken takt tillverkningen ska ske utan att riskera överproduktion 
används den så kallade takttiden (Shingo S. 1989). Det är i denna takt produkterna 
sedan ska flyttas fram i tillverkningsprocessen. Hur lång tid som finns till förfogande 
till varje arbetsstation räknas fram genom följande formel: 

 
Takttid = den disponibla arbetstiden / efterfrågan 
 
 

3.3 De åtta formerna av spill 
 

Enligt Toyotas produktionsfilosofi ska företagen eliminera allt som inte har med det 
så kallade värdeskapandet att göra, alltså de operationer som medför någon nytta för 
kunden och som de är villiga att betala för (Shingo S 1989). Till exempel borra hålet i 
en mutter och gänga den osv. I dagsläget ligger värdeskapandet genom en tillverk-
ningsprocess på runt 1-5 % av den totala genomloppstiden. Allt annat som inte bidrar 
till detta kallar Toyota spill. Sedan kan det diskuteras om något är mer eller mindre 
nödvändigt.  
 
Man talar om åtta olika sorters spill (http://extra.ivf.se): 

1) Överproduktion – tillverka mer eller tidigare än vad som behövs 
2) Väntan – på att någonting ska hända 
3) Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt 
4) Rörelse – onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 
5) Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 
6) Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver 
7) Transporter – onödiga transporter 
8) Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – dra nytta av all kunskap som 

personalen har. Fanns inte med från början utan har lagts till som det åttonde 
slöseriet senare. 

 

 

 

Figur 3  De åtta formerna av slöseri (muda) (http://extra.ivf.se) 
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Det är alla anställdas uppgift att försöka minska spillet och komma fram till vad det 
beror på. Genom olika sätt kan man eliminera dessa faktorer (Shingo S 1989). 
Process 
Genom en värdeflödesanalys ifrågasätta processens lämplighet. Därefter förbättra 
operationerna om så är möjligt.  
Inspektera 
Genom hundraprocentig inspektion och Poka-Yoke (se 4.5) uppnå ”noll-fel”.  
Transport 
Eliminera transporter genom bättre layout och rationalisera kvarvarande transporter.  
Lagring mellan processer 
Genom produktionsutjämning, synkronisering och bättre layout uppnå enstycksflöde. 
Här kommer även JIT (se 4.6) in.  
Färdigvarulagring 
Genom småserietillverkning och lagring uppnå så pass korta genomloppstider att det 
blir möjligt att styra tillverkningen. Här är SMED (se 4.10) ett viktigt verktyg.  
Operationsförberedelser 
Genom att minska ställtiderna, SMED (se 4.10), kan man producera i mindre 
seriestorlekar.  
Huvudoperationer 
Genomför grundliga rörelsestudier av operationerna. Inga onödiga rörelser får finnas.  
Spilltid 
Utnyttja spilltiden genom exempelvis flermaskinbetjäning. Det är bättre att en maskin 
får vänta en att operatören gör det.  

 
Det viktiga när man ska eliminera spill är att företaget finner positiva förbättringar 
som eliminerar själva orsaken till spillet (Singo S. 1989). Viktigt är att inte se vissa 
arbetsmoment som inte är värdeskapande som ”nödvändigt ont”. Även om de 
områden där man tänker: ”Visst är detta moment egentligen spill men det kan inte 
hjälpas. På grund av säkerhet (eller dylikt) måste vi göra på detta sätt”. Det finns alltid 
ett sätt att ta itu med problemen. Det gäller att hitta alla problem som orsakar spill och 
sedan eliminera dessa. På Toyota pratar dets om 1x Hur och 5x Varför. Det vill säga 
man ska inte nöja sig med det första svaret på hur utan man ska verkligen komma till 
botten med frågeställningen. Först då går problemet att tas itu med. Företagen ska 
alltså inte nöja sig med lättköpta lösningar utan endast med sådana lösningar som 
angriper problemets kärna. 
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3.4 5S – ordning och reda 
 
5S är ett system för att underlätta arbetet med underhåll (Shingo S. 1989). Det bygger 
på teorin att operatörerna själva ska ta ansvar. Det är hela arbetsplatsen inklusive 
maskiner som ska hållas efter. Resultatet med 5S är att operatörerna slipper lägga 
onödig tid på att leta efter utrustning.  
 
De 5S:en är: 

1) Sortera - Avlägsna onödigt material. 
2) Systematisera –Märka material och placera på uppmärkta platser. 
3) Städa – Det gäller både arbetsplats och utrustning.  
                   Man ska ställa sig frågorna: 
                   - Vad ska städas? 
                   - Hur ska man städa? 
                   - Vem ska städa? 
                   - Hur rent är rent? 
4) Se till - Vad beror oredan på? Genomför 5S-aktivter kontinuerligt. 
5) Standardisera –Skapa regler/rutiner för upprätthållandet av 5S. Det är väldigt 

viktigt att de inblandade känner sig motiverade att följa dessa. 
 
För att 5S ska kunna genomföras krävs det att det är disciplin på arbetsplatsen och att 
de inblandade känner sig motiverade och engagerade att utföra sina uppgifter (Singo 
S. 1989). Om en börjar slarva kommer någon annan snabbt haka på. 5S är ett 
metodiskt och effektivt sätt att skapa och upprätthålla ordning och reda på sin 
arbetsplats.  
De effekter som uppnås genom att arbeta med 5S är främst: 

• Minskad skaderisk 
• Maskiner och utrustning för ett bättre underhåll 
• Slöseri minskar eller elimineras genom att reducera:  

o Tid för att leta efter saker 
o Långa ställtider 
o Stora buffertar (och därmed högt PIA) 
o Kassationer 
o Långa genomloppstider 
o Ytor 

• Stabilare processer, vilket utgör grunden för standardisering och 
förbättringsarbeten 

• Trevligare arbetsplats, då det blir ordning och reda 
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3.5 Poka-Yoke 
 
Poka-Yoke är japanska och betyder exakt översatt oavsiktligt att undvika (Shingo S. 
1989). 
Meningen med detta uttryck är att produktionen ska konstrueras på ett sådant sätt så 
operatörerna inte kan göra fel. Allt för att undvika kassationer och reklamationer. 
Huvudprincipen är inte att kontrollera för att upptäcka fel utan för att rätta till fel. 
Exempel på två typer av Poka-Yoke system är: 

• Stopptypen: när Poka-Yoke aktiveras, stannar maskinerna eller linjen. 
• Signaltypen: När Poka-Yoke aktiveras, får operatörerna en ljud-eller ljussignal 

och får därefter själva bryta. 
 

 
 

3.6 Just in time 
 
JIT är ett begrepp som går ut på att det ska produceras rätt produkt i rätt mängd vid 
rätt tid. (Ax C. 1995) 
Målsättning med JIT är: 

• Eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. 
• Det ska inte uppstå fel (s.k. nollfrekvensen). 
• Leveranser till och från företaget sker på utsatt tid. 
• Utförandet av arbete/aktiviteter ständigt förbättras (kaizen). 
• Värdeskapande aktiviteter fokuseras och förenklas. 
 

JIT är en metod Toyota kom fram till då problem uppstod vid den traditionella 
planeringen. I bilindustrin fanns problem då efterfrågan blev för stor. Säljaren var då 
tvungen att öka leveranstiden vilket ledde till att kunden gick vidare till en annan 
konkurrent. 
 
För att JIT ska fungera i praktiken måste företaget sätta stor press på sina leverantörer 
och distributionsbolag. Metoden kräver stor leveransprecision och företaget måste 
kunna lita på att sina leverantörer kan leverera när företaget så kräver. 
För att JIT metoden ska gå och användas krävs följande förutsättningar (Andersson J. 
1992): 

• Relativt stora kvantiteter 
• Återkommande arbete 
• Relativt jämn förbrukning 
• Väl förutsägbara kvantiteter/tidsenheter 
• Mycket korta ledtider 
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3.7 Kanban 

 
Kanban är ett beordringssystem för repetitiv produktion. När Mr Ohno, en anställd på 
Toyota, märkte att tillverkningen alltid producerade för mycket kom han på idén med 
Kanban, som betyder kort på japanska. Systemets funktion är att reglera antalet 
produkter i produktionen. De hela går ut på att kunden ska dra fram produkterna när 
det behövs istället för att ”tryckas fram” enligt prognostiserat behov. (Andersson J. 
1992) Det gäller att bara producera så mycket att behovet från kundorder täcks. 
 
Det finns två olika sorters kanban, en för tillverkning och en för leverans (Shingo S. 
1989). Som kanban kan ett kort, en pall eller en låda användas. På kanbanen står 
nödvändig information som vilken produkt det är, när och hur mycket som ska 
tillverkas samt varifrån och vart produkten ska gå. Hur många kanban som behövs 
bestäms genom formeln: 
 
                N= Maximilager (Q+SL) 
  Pallstorlek 
Där Q står för orderkvantiteten och SL för säkerhetslager. 
 
Kanban skiljer sig från det traditionella sättet genom att en tillverkningsorder går in 
till sista processen i flödet, detta gör att processerna framför styrs av hur mycket den 
sista processen förbrukar. För att detta ska fungera bra vill det till sig att man har gjort 
riktiga bedömningar vad gäller efterfrågan och lagt upp takter och balanser som 
rimligt stämmer överens med verkligheten (Shingo S. 1989). Med tanke på att kanban 
bygger på visuell kontroll är det lätt att se om något saknas. 
 
    Tillverkningsorder 
 
 

Material och 
Produktionsflöde 

 
Figur 4 Kanban-teknikens dragande system 
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3.8 Beställningspunktsystem 
Beställningspunktsystem är som kanban ett beordningssystem för repetitiv 
tillverkning enligt ”sug” principen (Shingo S. 1989). Det går ut på att veta när de är 
dags och producera en viss produkt. Det vill säga när lagret kommer till en viss punkt 
så går en order ut om påfyllning. Med detta system är det svårt och hålla koll på om 
man överproducerar eller inte. 
Beställningspunkten beräknas på följande sätt 
 
 BP = P x LT + SL 
 
 P = Dagsförbrukningen 
 LT = Ledtid eller återanskaffningstid i dagar 
 SL = minimilager eller säkerhetslager   

 
 

Figur 5  Beställningspunktsystem (Aronsson H.  2003) 
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3.9 Wilson formeln 
 
För att ta fram batchstorleken används den så kallade Wilson-formeln (Singo S. 
1989). Denna formel optimerar storlekarna genom att hitta den lägsta summan av 
ordersärkostnad och lagerhållningskostnad.  
 

EOQ = √((200 x Ordersärkostnad x Årsförbrukning)/(Räntesats x 
Särkostnad)) 

 
EOQ = Ekonomisk Order Kvantitet 
Särkostnad = Priset på produkten  
Särkostnaden x Räntesatsen = Lagerhållningskostnaden 
 

 
 

Figur 6  Lagerstyrning – EOQ (Aronsson H.  2003) 
 

 
Metoden leder till att lagernivån kan minskas. Men i och med detta kommer nya 
problem dyka upp. Många företag använder idag lager för att dölja sina problem så 
som långa genomloppstider, flaskhalsar, kvalitetsbrister osv. Men när lagernivån 
sänks kommer dessa problem komma upp till ytan. Detta brukar kallas den japanska 
sjön. De svagaste problemen dyker upp först vilket göra att företagen tvingas ta itu 
med dessa innan man kan gå vidare. Det är dock viktigt att notera att kanban inte 
kommer lösa dessa problem, utan det ska bara ses som ett hjälpmedel. (Shingo 
S.1989) 
 

 
Figur 7  Den japanska sjön 
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3.10 Ställtidsreducering enligt SMED 
 
Som nämnt tidigare utnyttjar vi ett annat arbete som är gjort på Pallco AB angående 
ställtidsreducering (se Pettersson E. 2002). Nedan följer en förklaring till vad SMED 
innebär.  
 
SMED är en metod för att reducera ställtider, vilket innehåller åtta steg (Andersson J. 
1992): 
 
1) Separera inre och yttre ställarbete 

Detta innebär att man ska skilja på sådant arbete som kan göras när 
maskinen är igång (yttre) och sådant som ska göras när maskinen är 
avstängd (inre). 

 
2) Gör om inre ställarbete till yttre 

Principen är att tidskrävande inre justeringar ska vara yttre ställarbete. 
Några exempel är att gjutformar kan vara förvärmda och NC-
programmen kan vara provkörda. 

 
3) Standardisera 

Verktygsbyte underlättas genom att man standardiserar form och 
dimension på infästningsanordningar. 

 
4) Utforma funktionella fästanordningar 

Lossdragning och åtdragning av bultar ska ske med ett enkelt 
handgrepp. 

 
5) Använd förhandsjusterade fixturer 

Arbetstyckena spänns fast och justeras på extra fixturer vid sidan av 
maskinen. Därefter skiftas hela fixturen under maskinens stopp tid. 

 
6) Om utrymmet kring maskinen medger det, bör parallella operationer utföras av 

flera fixturer vid sidan om maskinen. 
 

7) Eliminera justering 
Verktyg och dylikt hamnar i exakt rätt position direkt. Styrpinnar och 
hållare är några hjälpmedel för att få detta och lyckas. 

 
8) Mekanisera 

Vid behov om ytterliggare reduktion av ställtid behövs efter 
ovanstående åtgärder. 

 
Meningen med SMED-arbetet är att kunna tillverka mindre serier utan att förlora tid 
på verktygsbyten. Flexibiliteten kan ökas och genomloppstiden minskar. Därmed kan 
man lättare uppnå kundernas krav. 
 
 
 
 



Teoretisk bakgrund 

20 

3.11 Värdeflödesanalys 
 
Enligt utbildningsföretaget Lean forum är värdeflödesanalys den viktigaste delen 
inom Lean produktion för att kunna förbättra produktionen (Rother M. 2005). 
 
Värdeflödesanalys är till för (Tapping D. 2002): 
 

• Gör det möjligt att kontrollera processflödet på golvet 
• Genererar en leandesign och implementeringsplan 
• Kräver en ”leanledare” som underlättar arbetet 
• Länka samman personer och leanverktyg och meddela krav som behövs för att 

bli ett lean företag 
• Försäkra att leanperspektivet bevaras 
• Tillåter att kontinuerligt bevisa sin förståelse för leankonceptet 

 
Det är däremot inte ett sätt att tala om för de anställda hur de ska utföra sitt arbete mer 
effektivt och de ska inte behöva jobba fortare och hårdare. Utan det är ett sätt att få de 
anställda att själva se hur de kan bidra till att effektivt kunna möta kundernas krav 
samt att även materialflödet genom tillverkningen stämmer överens med kraven. 
 
 

 
 

Figur 8  Synsättet på operatörernas arbetsinsats (Tapping D. 2002) 
 
 
 

Enligt Toyota finns det tre typer av flöden: flöden av material, flöden av information 
och flöden i mänskliga och maskinella processer (Rother M. 2005). Med 
informationsflödet menas det flöde som talar om för varje processteg vad som skall 
tillverkas och vad som skall ske därefter. 
Ett värdeflöde är alla aktiviteter, såväl sådana som skapar mervärde och de som inte 
gör det, och som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt. Hela processen ska 
undersökas, både produktutvecklingsprocessen och tillverkningsprocessen.  
 
 

Det som menas med att kartlägga värdeflödet är att följa produktens väg vid sin 
tillkomst baklänges från kund till leverantör och rita noggrant en representativ figur 
för varje process i material- och informationsflödet. Ställ sedan ett antal nyckelfrågor 
och rita en kartbild över ett bättre framtida tillstånd. 
 
 
Allt detta görs för att: 

• Hjälpa företaget att se hela flödet 
• Hjälper företaget att definiera orsaker till att det förekommer slöseri 

Arbetsprestation 
som krävs av 
operatören 

Produktens 
flöde genom 
tillverkningen 
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• Den tillhandahåller ett språk som underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
när det gäller tillverkningsprocessen 

• Den gör att beslut som inverkar på flödet blir uppenbara och möjliga att 
diskutera 

• Förenar många principer och tekniker för Lean produktion 
• Lägger grunden för planering och förbättring 
• Visar sambandet mellan informations- och materialflöden 
• Beskriver effekter av vad företaget verkligen gör och dessutom vad företaget 

måste göra för att verkligen förbättra verksamhetens resultat 
• Kartläggningen hjälper företaget att se och att sätta fokus på flödet med en 

tydlig vision av ett önskvärt framtida tillstånd 
 
 
Det första som ska göras är att välja ut vilken produktfamilj som ska undersökas. 
Undvik helst att välja produktfamilj baserat på granskning av utrustning som tillverkar 
i stora partier och som betjänar många olika produktfamiljer. Därefter väljs en 
medarbetare som har huvudansvaret för att såväl ha kontroll över, som att förbättra 
produktfamiljens värdeskapande flöde. 
 
Det gäller att berätta för de inblandade vad de gör och varför (Tapping D. 2002). Se 
även till att de är klara med uppgifterna och deras syfte. Om alla har en god förståelse 
för Leans tillverkningsprinciper, kommer kartläggningen att föra organisationen 
närmare minskningen av slöseri och skapa förträfflighet. Ju mer de drivande 
leanarbetarna pratar med den övriga personalen desto mer får de deras förtroende och 
dessutom ökar de deras engagemang. Var noga med att det inte bara är e-post och 
liknade kommunikation, utan även mycket ansikte mot ansikte samtal också. 
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Ordlista 
 

För att kunna få ut ett resultat från analysen gäller det att plocka fram olika nyckeltal 
(Rother M. 2005). 
 
Leveranstid (L/T) 

Tiden från det att kunden har lagt en beställning till dess varan har mottagits. 
 
Cykeltid (C/L) 

Den tid det tar för produkten att genomgå en arbetsoperation inklusive operatörens 
arbetsmoment. 
 
Tid för värdehöjning (V/H) 

Tiden för bearbetning i en process då värde verkligen adderas till produkten på ett sätt 
som kunden är villig att betala för. 
 
Genomloppstid (G/T) 

Tiden det tar för att tillverka en produkt från råmaterial till färdig vara. 
Sammanfattningsvis består den av transporttider, kötider, omställningstider och 
produktionstider. Viktigt när man mäter genomloppstiden är att man har en 
konsekvent tidsenhet. Generellt brukar man räkna med en genomloppstid på ca 1 
vecka/beordring. 
 

Ställtid (S/T) 

Med ställtid menas den tid det tar att iordningställa maskinen med verktyg och dylikt 
inför nästa order. 
 
Tillgänglig tid 

Den tid som finns till förfogande för att tillverka produkten. Operatörernas arbetstid 
minus raster, möten och dylikt. 
 
Takttid 

Takttid = den disponibla arbetstiden / efterfrågan 
 
 
 
 



Genomförande 

23 

4 Genomförande 

I följande avsnitt behandlas hur examensarbetet har gått till. Här redovisas också vilka 
metoder som har använts för att komma fram till det resultat som redovisas i 
rapporten.  

 

4.1   Metod 

De metoder som har använts i detta examensarbete är: 

• Samtal med teknisk chef, logistik och operatörer för faktainsamling. Konkreta 
frågor har ställts för att kunna kartlägga flödet och för att ge en korrekt bild av 
tillverkning, planering, inköp och leverans.  

• Information från Pallcos MPS-system, Monitor 

• Värdeflödesanalys 
o Kartläggning av flödet. Mätning av transportsträckor och lagernivåer 

samt tidmätningar vid arbetsoperationerna. 
o Ringa in dagens brister. 
o Komma fram till ett förbättringsförslag med ett kundorienterat 

värdeflöde. 
o Kartlägga detta flöde. 

 

4.2 Informationsinsamling 

Det hela började med ett besök på Pallco AB där det gavs en rundvandring på hela 
företaget. Detta gav en grov överblick på företagets lokaler och produktflödena. Vi 
fick även möjlighet att följa med företaget på kurs vissa av personalen går. Ämnet 
som diskuterades denna gång var värdeflödesanalys. Hela kursen ger en inblick i Lean 
produktion och hålls av Industriforum.                     
Därefter börjades datainsamlingen (sammanställning av lager mm. se bilaga 3). 
Diskussion med operatörerna på stationen gjorde att vi fick en bild av hur allt 
fungerade rent tekniskt på avdelningen. Genom att följa produktens väg från 
utleverans till råvara gavs en klar bild av flödet. Alla transportsträckor stegades. Detta 
ger inte exakta avstånd men tillräckligt noga för att få en uppfattning om hur långa 
transportsträckorna är. De tider som diskuteras har tagits fram dels genom att klocka 
operationerna och dels genom samtal med operatörerna om tillgänglighetstid och 
ställtid. De aktuella lagernivåerna kontrollerades både genom information från Pallcos 
MPS-system och även genom att uppskatta nivån med ögonmått. Det är svårt att få en 
exakt uppgift angående lagernivån när det handlar om tusentals artiklar. Därutöver 
filmades ett ställbyte för att få en tidsuppfattning och få information om hur det 
genomfördes rent tekniskt. All denna information ligger till grund för kartläggningen 
av värdeflödesanalysen. 
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4.3 Nuläge 

I dagsläget har Pallcos layout mestadels upplägget som en funktionell verkstad. Vissa 
delar är dock helt automatiserade med produktunika produktionsliner. Företaget har 
stora problem med för höga lagernivåer. Enligt dem själva beror detta dels på en dålig 
styrning av sina leverantörer och dels på grund av många ingående halvfabrikat i 
deras produkter. För att kunna hålla sin leveranstid till sina kunder väljer de då att 
hålla lager på de flesta ingående artiklarna.  

Produkten som denna rapport handlar om har Pallco själv plockat ut. Valet grundades 
på problem med för höga mellanlager samtidigt som de såg att det fanns 
förbättringspotential.  

Produkten är en låda innehållande beslag till en garderob, så kallat en beslagslåda. 
Lådan består av åtta spröjs och åtta hörnbeslag, fyra höger och fyra vänster. I varje 
garderob ingår en låda. Kunden är Sapa/IKEA, dvs. IKEA köper från Sapa som i sin 
tur köper av Pallco. 

 

Figur 9 Beslagslådan 

Råmaterialet, stålet, köps in av GA industri (beställning sker när beställningspunkten 
nås), i form av stålrullar med förzinkad yta i olika bredder, totalt cirka 120 st. Till 
beslagslådan används 2 bredder, spröjsen är 18,9 mm och hörnbeslagen är 212,4 mm. 
Inleverans kan ske tisdagar och torsdagar. GA har en leveranssäkerhet på 92 % på 
hörnbeslag och endast 42 % på spröjsbeslagen. Leveranstiden är 10 arbetsdagar.  

4.3.1 Flödesbeskrivning 

För att följa med i beskrivningen se även bilaga 4.                                              
Rullarna lastas av vid ett utomhuslager. Detta lager planerar Pallco att bygga om till 
ett lager med värme för att slippa behöva ta in materialet i förväg för uppvärmning, 
dvs. låta stålet ligga inomhus för att stålet ska komma upp i rumstemperatur. Om 
stålet bearbetas kallt riskerar det att spricka.  
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Pressning 
Efter det att rullarna legat på uppvärmning förflyttas de fram till maskinerna. Här 
hängs de upp på maskinen. Upphängningsanordningen består av två sidor vilket gör 
det möjligt att förbereda med en annan rullstorlek vid ställbyte. Två pressar används, 
en för spröjsen och en för hörnbeslagen (se figur 10 resp. 11). I denna operation ingår 
flera olika moment så som stansning, bockning och klippning. I pressen för 
hörnbeslag stansas ett höger och ett vänster ut samtidigt. Genom att avläsa körschemat 
för vardera press konstaterades en cykeltid på 1,05 sekunder. Dessa två maskiner har 
en tillgänglighet på 9,5 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Eftersom olika storlekar 
på stålet körs genom dessa pressar sker 2-4 ställbyten om dagen. Till förfogande finns 
208 verktyg för tre pressar. Ett byte av verktyg tar omkring 2 timmar.  

    

Figur 10  Press 125 ton  Figur 11  Press 315 ton 

Man producerar efter order i batchtillverkning. Storleken kan variera men den brukar 
ligga runt 10 000 spröjs och 26 500 hörnbeslag. Arbetsstationen får tillverkningsorder 
som de själva plockar från materialplaneringssystemet, MPS, Monitor. 

Gängning och packning  
Härefter körs produkterna, hörnbeslag för sig och spröjs för sig, till ett mellanlager 
som ligger knappt 90 m bort (se bilaga 1). De ligger här tills det är dags för gängning 
och packning. Artiklarna körs då fram till ytterligare ett buffertlager för att därifrån 
plockas till nästkommande arbetsmomentet. Detta går ut på att en robot känner av om 
det är höger- eller vänsterhörnbeslag genom ett visionsystem, plockar upp artikeln och 
placerar den i rätt läge för gängningen. Artikeln gängas en för en, och packas därefter. 
Likaså gäller spröjsen, här finns det dock inget höger eller vänster att skilja på. För att 
veta att rätt artiklar ligger i kartongen vägs lådan. Vid fel går inte lådan vidare på 
bandet. Operatör måste då och då fylla stationens spröjsmagasin som idag rymmer 
600-700 st. Hörnbeslagsmagasinet laddar man med en pall per gång, ca 3 000 st. 
Cykeltiden för en kartong är runt 72 sekunder. Denna maskin körs i tvåskift. Det 
bidrar till en tillgänglighetstid på 15,2 timmar om dagen. Här körs endast 
beslagslådan. På grund av den höga cykeltiden blir detta moment en så kallad 
flaskhals. Man kan inte producera mer än vad roboten klarar av.  

När en pall, á 308 kartonger, har packats körs den till en annan lokal där packning av 
total garderob sker. Här finns ett lager som rymmer 12 pallar. Dessa förs sedan in i ett 
släp och när detta är fullt transporteras det till T-emballage. Här förvaras ett 
färdigvarulager men detta ligger utanför Pallcos ansvar.  
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Vad gäller säkerhetslager har den färdiga beslagslådan en nivå på 4 000 st. Pallco har 
en leveranstid ut till kunden på mellan 5-20 dagar beroende på vart leveransen ska 
ske. De är väldigt noga med att alltid hålla leveranstiden. 

Planeringsarbetet 
IKEA lämnar prognos till Sapa som sedan går igenom den med Pallco där man tar 
hänsyn till lager och kapacitet. IKEAs uttag är varuhusstyrda så därför lämnas endast 
prognoser. Det är svårt att i förväg veta exakt hur många garderober som kommer att 
säljas. Eftersom Sapa och Pallco har olika affärssystem så sker denna kommunikation 
manuellt i form av Excel-dokument. Utav detta fås en ny prognos som läggs in som 
en försäljningsprognos. I år planeras tillverkningen till 210 000 garderober. Man 
uppskattar alltså en tillverkning på ca 4 500 beslagslådor i veckan. Uppdatering av 
prognosen görs varannan vecka. Oftast kommer order in via fax och prognos via e-
post. Skarpa order fås från Sapa varje ojämn vecka. Fasta order finns för 6-8 veckor 
framåt. Därutöver finns prognoser för ytterligare 12 veckor framåt. De fasta orderna 
från Sapa är baserade på ett säkerhetslager som finns på T-emballage. Hit skickas de 
färdiga garderoberna för att sedan sändas vidare till IKEAS varuhus. Dessa 
transporter är Pallco inte inblandade i, utan deras uppgift är bara att balansera lagret 
till rätt volym. 

Outsourcing 
För att hinna med all produktion lägger företaget ut en del av gängningen/packningen 
till Samhall, ca tre pallar i veckan. Detta är egentligen en onödig kostnad för Pallco 
som de därför helst skulle vilja vara utan. Denna tillverkning har vi valt att utesluta ur 
vår flödesanalys dels på grund av tidsbrist och dels på grund av rekommendationer 
från företaget. De tyckte att vi skulle hålla oss inom företagets fabriksväggar. En 
önskan från Pallco är dock att vårt resultat leder till att de slipper lägga produktion hos 
Samhall. 
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4.4 Undersökningsprocessen 

För att få fram hur flödet ser ut idag måste olika nyckeltal tas fram som sedan 
användes vid jämförelsen mellan förbättringsförslaget och det nuvarande tillståndet. 
Tider som genomloppstid, ställtid, värden på lagernivåer och transportsträckor med 
mera måste alltså mätas upp. Vi har själva mätt upp de flesta värdena. Där detta inte 
har varit möjligt har vi tagit hjälp av dels Pallcos MPS-system och dels av 
operatörerna vid maskinerna. Det gäller att få en så korrekt bild som möjligt av det 
nuvarande flödet. 

Arbetet började bakifrån, alltså från det varan lämnas till transportbolaget och följdes 
sedan uppströms. För att se hela flödet se bilaga 4 samt symbolförklaring till analysen 
bilaga 2. All fakta som erhölls under arbetets gång har sedan sammanställts i ett 
värdeflödesschema (se bilaga 5). Genom information från planeringssystemet 
angående tillverkningsbehovet räknades det ut hur lång tid tillverkning kan ske utan 
att nytt material köps in. 

Som nämnts ovan kan företaget få inleverans av råmaterial tisdagar och torsdagar. 
Idag sker beställning när beställningspunkten nås. EOQ för spröjsbanden är 5 000 kg 
och för hörnbeslagsbanden 15 000 kg. Pallco använder sig av MPS-systemet Monitor 
för att schemalägga produktionen. Arbetsordrar går ut till varje station där information 
om antal artiklar som ska tillverkas erhålls. 

Den randiga pilen mellan operationerna betyder att det är ett tryckande system alltså 
materialflödet trycks fram. Med detta menas att företaget producerar utan att ta 
hänsyn till det aktuella behovet hos kunden. Alla förflyttningar sker med truck. 

Kartläggningsarbetet görs även för att se var produkten uppehåller sig längst. På 
grund av den långa cykeltiden i den sista operationen, gängning och packning, är det 
denna station som bestämmer farten för tillverkningen.  

Tidslinjen längst ner på kartan används för att beräkna tillverkningens ledtid dvs. den 
tid det tar för produkten att färdas genom hela produktionen från inleverans till kund. 
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4.5 Undersökning av eventuell överproduktion 
För att få en jämförelse med vad företaget producerar och vad kunden köper per 
månad undersöktes Pallcos tillverkningsschema. Detta för att komma underfund med 
om företaget överproducerar eller inte. Det kan misstänkas att det är överproduktion 
inblandad när lagernivån är så hög. 
 
Vi gjorde på följande sätt: 
Data för 19 månader bakåt i tiden, 200410-200604, angående antal tillverkade spröjs, 
hörnbeslag samt antal packade beslagslådor samlades in. Likaså gäller data för antal 
köpta produkter. Tillverkningen under de aktuella månaderna hade skett mot 
färdigvarulagret efter den produktionsplanering som Pallco använder sig av i 
dagsläget. 
 
På grund av att de inblandade pressarna utnyttjas till mer än denna produkt undersökte 
vi även körschemana för dessa för att kunna få en uppfattning om hur mycket av den 
totala utnyttjandetiden som går till beslagslådans ingående artiklar. 
 
Den kommande produktionsplanering undersöktes också. Pallco försöker hela tiden 
balansera upp lagernivån på T-emballage. För de kommande veckorna har de fasta 
ordrar från IKEA och längre fram gäller prognosen. Som det ser ut nu måste företaget 
ta hänsyn till kommande semesterperiod då tillverkningen kommer stå still i tre 
veckor, eventuellt fyra. De måste alltså bygga upp ett lager på ca 20 000 beslagslådor, 
som täcker behovet, tills vecka 28. Det ser ut som om detta schema är väl planerat, 
ingen större överproduktion kan noteras. Här har möjligtvis Lean produktion börjats 
implementeras. Men bara för att själva slutprodukten har en bra lagernivå innebär inte 
det att flödet är bra genom tillverkningen och eventuella mellanlager har minskats. 
Den biten kommer därför diskuteras mer i nästa kapitel. 
 
All fakta sammanställdes sedan i grafer för att lättare få en överskådlig blick,            
se bilaga 7. 
 
 

 
Figur 12  Exempel på överproduktion (Rother M. 2005)
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet på undersökningen samt analysering av den 
framtagna faktan. Därefter kommer förslag på åtgärder. 

 

5.1 Resultat av värdeflödesanalys samt analys av fakta 

 

Vid genomgång av värdeflödesschemat kunde det konstateras att problemen ligger i 
ställtiderna och i mellanlagern/buffertlagern. Detta är problem som egentligen hänger 
ihop. Långa ställtider bidrar till stora batchstorlekar som i sin tur bidrar till stora lager. 
 
Genom att införa ställtidsreduktionen och få den att fungera, kan detta öppna upp 
många olika förbättringsmöjligheter. Ett verktygsbyte tar idag ca 2 h och sker 2-4 
gånger per dag på grund av den höga produktvariationen som Pallco erbjuder. Ett ställ 
filmades för att se om eventuella förbättringar kunde göras. Potential finns men efter 
diskussion med vår handledare på Pallco visade det sig att ett arbete om detta redan är 
gjort. Författaren har kommit fram till en ny ställtid på cirka 30 minuter (Pettersson E. 
2002) . Vi väljer därför att utnyttja detta arbete som stöd till den totala förbättringen 
av flödet. Den stora fördelen med ställtidsreduktion är att företaget istället kan 
producera i mindre batcher och oftare, vilket minskar ner antalet produkter i arbete 
(PIA) samt ger en effektivare produktion. 
 
Det konstaterades även att många förflyttningar sker. Produkterna placeras dels i ett 
mellanlager som befinner sig en bra bit bort och dels i buffertlager framme vid 
maskinerna (se bilaga 1). Dessa lager blir till följd av de höga batchstorlekarna. 
Tillräckligt med plats för allt material vid maskinerna finns inte.  
 
När det gäller operationerna i pressarna ligger genomloppstiden på  cirka en sekund, 
d.v.s. ca en gång i sekunden stansas en ny produkt ut. Detta är en mycket kort 
genomloppstid så därför görs inget åt det arbete. 
 
Det konstaterades också att det är det sista momentet som är flaskhalsen. Det spelar 
ingen roll hur fort spröjsen och hörnbeslagne stansas upp i pressarna. De kommer 
ändå bara samlas på lager framför roboten. Här ligger genomloppstiden på ca 72s och 
med en tillgänglighetstid på 15,2 h/dygn (2-skift). 
 
Som nämnt tidigare tar Pallco hjälp av Samhall som utför momenten gängning och 
packning för att hinna med att producera veckobehovet. Om en lösning som leder till 
ökad tillgänglighetstid hittas skulle denna outsourcing inte längre vara nödvändig. 
Vårt första förslag var att sätta in en extra operatör men det visade sig att problemet 
med saknad arbetsledning då dyker upp. Vi funderade därför på vad Pallco skulle 
kunna göra för att denna station skulle kunna klara sig själv utan behov av 
operatörbevakning. 
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Företaget har alltså problem med höga lagernivåer. För denna artikel fanns ett totalt 
lager som skulle räcka i 15,54 veckor för spröjsen och 3,12 veckor för hörnbeslagen. 
Det höga värdet för spröjsen beror på att Pallco hade fått tag i ett billigt parti stålband 
från Tyskland. De hade därför totalt 152 rullar i lager när värdeflödesanalysen 
gjordes. Material till hörnbeslagen var däremot slut. Operatören hade förbrukat det 
och istället lagt färdiga produkter på lager.  

Värdehöjande tid är ca 40 sekunder, vilket är den tid i processen som verkligen tillför 
produkten något värde. Denna siffra fås fram genom att beräkna hur lång tid arbetet 
tar i pressarna och addera den med tiden för gängning och packning samt ta hänsyn 
till antalet produkter som ingår i beslagslådan. 

 

5.2 Analys av överproduktionsundersökningen 

Genom avläsningar i diagrammen i bilaga 7 kan det konstateras att förhållandet 
mellan antal tillverkade produkter och antal förbrukade produkter (alltså det antal 
IKEA har hämtat ut från lagret) varierar. Vid summering syns dock en genomsnittlig 
överproduktion, förutom i spröjstillverkningen. Här kan en drastisk minskning av 
lagernivån under de senaste fyra månaderna istället avläsas, från 98 126st till 5 057st. 
Som nämnts tidigare har viss personal från Pallco genomgått en kurs i Lean 
produktion. Möjligtvis har de så smått börjat införa denna filosofi. En viss minskning 
av lagernivån kan utläsas på alla artiklar dock inte i den utsträckning som skulle vara 
optimalt. 

Om man tittar på hörnbeslagen har tillvekningen varit väldigt varierande under åren. 
Vad denna jojoeffekt beror på kan det bara spekuleras om. Förmodligen spelar 
kapaciteten i pressen en viktig roll. Pressarna verkar inte ha något specifikt rullschema 
på artiklarna utan körs vid behov men i alltför stora batcher. Detta beror som sagt 
mycket på de långa ställbytena. Vid undersökning av körschemat på press 315 
konstaterades en väldigt låg utnyttjningsgrad. Hittills under 2006 har pressen endast 
varit igång, inklusive verktygsbyten, 341 h utav totalt ca 615 h. 

Resultatet av överproduktion är att lagernivån höjs. Fler artiklar tillverkas än vad som 
plockas ut. Har man då redan en hög lagernivå, som i detta fall, blir det bara värre. 
Som det ser ut nu trycks artiklar fram i tillverkningskedjan i enlighet med de 
tillverkningsorder som kommer från produktionsplaneringen. Det krävs då resurser 
för att hantera egentligen onödigt material samt lagerytor där man kan förvara 
artiklarna tillfälligt, samtidigt som företaget binder upp en massa kapital i PIA och i 
färdigvarulagret. Enligt Lean-filosofin klassas detta som rent slöseri. Den 
genomsnittliga lagernivån under de senast 19 månaderna är drygt 8 000 beslagslådor. 
Denna kan anses vara lite väl hög med tanke på att säkerhetsnivån bara ligger på 
4 000st. De övriga 4 000 binder alltså onödigt kapital. 
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5.3 Förslag till åtgärder 
 
Eftersom hela produktionen bara bygger på prognoser är det svårt att planera den 
kommande produktionen exakt. Företaget får förlita sig på de leveransuppgifter de 
har.  

5.3.1 Åtgärd vid flaskhals 

För att öka tillgänglighetstiden föreslås en teknisk förbättring av roboten. 
I dagsläget finns det en del uppgifter som kräver en operatör. Denna behövs när 
roboten har plockat artikeln fel, vid fel iläggning av artiklar i kartongen, nedfällning 
av kartonglocket och stängning av lådan, iläggning i pall samt vid påfyllning av spröjs 
och hörnbeslag. Tekniska lösningar till dessa problem borde finnas utan att det medför 
allt för stora investeringskostnader. Det känns onödigt att ha en automatiserad station 
om den ändå inte klarar sig själv. Pallco slipper även problemet med eventuell 
uppsägning av personal som det annars brukar leda till då man automatiserar 
produktionen. Den nuvarande operatören kommer ändå ha arbetsuppgifter. Den stora 
förtjänsten är att företaget kan låta roboten arbeta dygnet runt, om så behövs, och 
därmed öka tillgänglighetstiden drastiskt. Flaskhalsen är borta. 
 
Idag har Pallco problem med att roboten plockar artikeln fel. En magnet plockar upp 
hörnbeslagen från pallen och släpper den sedan på ett rullande band. Detta medför att 
hörnbeslagen ibland hamnar ovanpå varandra och då har roboten inte någon möjlighet 
att få tag i något beslag. Då skickas de som ligger felaktigt runt ett varv till. För att 
sära på artiklarna används en vibrerande matta. Ibland händer dock att roboten plockar 
artikeln fel. Gängning kan då inte ske och därför måste operatören rätta till problemet. 
Här vill vi ha en lösning som leder till att artikeln hamnar rätt direkt så att roboten kan 
plocka den utan problem. På grund av dålig kunskap om vilka system som finns ute 
på marknaden kan inte ett konkret förslag på hur detta ska gå till ges. 
 
När roboten sedan packar artiklarna i kartongen är det alltså inte säkert att den packar 
rätt. Operatören behövs återigen för att rätta till felet, ännu ett onödigt arbetsmoment. 
Här vill vi införa ett sätt som leder till att inte fel antal artiklar läggs i kartongen. På 
samma sätt som ovan kan vi inte ge ett verkligt förslag. Meningen är dock att roboten 
gör rätt från början, poka-yoke. I samma moment föreslås även att roboten själv 
stänger locket. Sedan förs lådan direkt ner i pallen. 
 

5.3.2 Delvis Kanban-system 

Målet är att tillverkningen i stort sätt svarar mot behovet. All onödig produktion tas 
bort vilket också medför att alla mellanlager försvinner. För att detta ska fungera 
införs ett Kanban-system, dvs. ett dragande system mellan kunden och Pallco. När 
IKEA plockar ut produkter från lagret och beställningspunkten nås sänds en signal 
direkt till den sista arbetsstationen (roboten) som får en order om hur många 
beslagslådor som ska tillverkas för att lagret återigen skall vara i balans. Lagret 
fungerar som en form av supermarket. Kunden hämtar ut det han vill ha från hyllan 
och Pallco fyller på allt eftersom. Ett kanban kort skulle kunna motsvara en pall á 308 
beslagslådor. 
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Kanban-systemet ska bara införas på den sista delen i tillverkningen. Vid pressarna 
behåller vi batchtillverkning men den anpassas dock till behovet . I och med att 
batchstorleken blir mindre kommer undviks problemet med för stora mellanlager.  
 
De första uppgifterna om kundbehovet gav en siffra på cirka 4 500 beslagslådor i 
veckan. Dessa bygger på årsprognosen. Vi såg då problemet med det sista 
arbetsmomentet eftersom roboten inte klarar av att tillverka mer än vad den gör idag 
men den aktuella tillgänglighetstiden. Men vid undersökning av tillverkningsschemat 
bakåt i tiden såg vi att behovet varierar väldigt. Oftast är behovet lägre och då klarar 
Pallco med god marginal producera hela veckobehovet utan Samhalls hjälp. Men för 
de veckor då behovet är högre krävs alltså en högre tillgänglighet på roboten. Den 
tekniska lösningen som har föreslagits skulle lösa detta problem. Slutsatsen är att 
Pallco bara tillverkar vad kunden verkligen vill ha. 
  
Får att inte skapa en ny flaskhals måste operatörerna nu se till att de ingående 
artiklarna till roboten inte tar slut då den ska gå obemannad. Större magasin som 
roboten kan plocka ur är ett åtgärdsalternativ. Ett annat problem är batchstorleken på 
både spröjsen och hörnbeslagen. Vi anser inte att det är någon idé att använda sig av 
kanban mellan dessa stationer eftersom behovet är så varierande och eftersom det 
handlar om relativt låg kapitalbindning. Det är istället bättre att stansa upp 
veckobehovet i lagom stora batcher. Övrig tillverkning i pressarna måste också tas 
hänsyn till. Vid undersökning av körschemana visade det sig att press 315 stod still 
väldigt ofta. Därför borde det inte vara några större problem att tillverka i mindre 
batcher och oftare. Svårare blir det eventuellt vid press 125. Men med tanke på den 
minskade tiden för verktygsbyte ökar man tillgänglighetstiden.  
 
En annan sak som också är värt att tänka på är att operatörerna stansar upp hela rullar. 
Att hantera en bruten rulle är både tidskrävande och farligt. Om rullen plockas ut ur 
ställningen som matar in stålbandet i pressen kommer rullen expandera på grund av 
att det inte längre finns något som håller ihop den. För att undvika detta måste rullen 
återigen förseglas. Detta kan ses som onödigt arbete, därför att det bättre att använda 
hela rullen. 
 
För att minska problemet med lager föreslås att företaget stansar upp veckobehovet i 
omgångar. Det är dock svårt för oss att i förhand bedöma batchstorleken eftersom 
veckobehovet varierar ganska kraftigt. Själva grundprincipen enligt Lean produktion 
är dock att inte tillverka mer än vad som behövs. Pallco skulle kunna införa att system 
med varierade batchstorlekar. Vissa veckor finns eventuellt ett större behov och då 
kan storleken ökas. Andra veckor finns ett mindre behov och i och med det en mindre 
batchstorlek. Lösningsförslaget går ut på att företaget gör ett veckoschema för 
pressarna där även övrig produktion planeras in. Allt detta skulle leda till att beslagen 
och spröjsen körs direkt fram till den sista arbetsstationen. Därmed kan ett 
mellanlager slopas. Det krävs även att ställtidsreduceringen som diskuterats tidigare 
används. 
 
För att bli av med ytterligare mellanlager följer vi upp det förslag på att bygga om 
utomhuslagret (se bilaga 1) som företaget redan har planer på. Genom att isolera 
lagret når stålrullarna rumstemperatur redan här. Då behövs inte längre det tillfälliga 
buffertlagret inne i lokalen. Rullarna kan sedan köras fram direkt till pressarna.  
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Eftersom Pallco har möjlighet att få inleverans av stålrullar varje tisdag och torsdag 
skulle även inköpsvolymen kunna minskas ner. Det blir ingen ökad kostnad på grund 
av att så många andra stålrullar ändå köps in och ingen extra leverans behövs. Det 
bäste vore om endast veckobehovet köptes in. 
Meningen var att ta fram eventuella nya EOQ-värden men när vi frågade om 
räntesats, ordersärkostnader och dylikt var det svårt att plocka fram dessa siffror. För 
att kunna använda sig av Wilson-formeln måste dessa sifferuppgifterna finnas lätt 
tillgängliga. Därför borde företaget arbeta med detta för att i framtiden lättare kunna 
balansera inköpen. Även i arbetet med att bestämma storleken på batcherna vid 
pressarna kan dessa uppgifter användas. 
 
 

5.4 Värdeflödesanalys, förbättringsförslag 

Med ovanstående förbättringsförslag skulle kartan över det framtida tillståndet se ut 
på följande sätt (se bilaga 6). 

1. En order från Sapa kommer in på x antal garderober till produktionsplaneringen. 
Denna order är en så kallad hämtningskanban. 

2. Hämtningskanban skickas till den sista avdelningen i tillverkningskedjan där 
garderoben packas. Rätt antal produkter plockas från färdigvarulagret och görs klart 
för leverans.  

3. När färdigvarulagret når sin beställningspunkt skickas motsvarande antal 
tillverkningskanban till roboten som signalerar operatören att börja tillverka x antal 
beslagslådor. Kanban-korten följer med produkterna tillbaka till färdigvarulagret där 
de vid leverans plockas bort från pallarna och placeras i Kanban-stället. Kanban-
kortens viktiga funktion är att fungera som ett visuellt hjälpmedel vid tillverkningen. 

4. Mellan pressarna och roboten tillämpas fortfarande ett tryckande system men på 
grund av den ändrade batchstorleken kommer storleken på mellanlagren minskas. 

5. X antal pallar placeras i supermarketen. 

Under den gångna tiden kan nya ordrar ha kommit in. Vi tror dock inte detta kommer 
att ställa till med några problem efter som tillgängligheten på roboten har ökat 
drastiskt. Samt att man fortfarande har batchtillverkning på spröjsen och 
hörnbeslagen. 
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6 Slutsats och diskussion 

Efter vår undersökning på Pallco har ett intressant resultat vuxit fram. Genom bättre 
planering och styrning kan företaget på ett relativt enkelt sätt minska lagernivåerna 
och ändå tillgodose kundens krav. Vårt förslag är att implementera ett dragande 
system mellan tillverkningen och kunden, öka den utnyttjande tiden på 
arbetsstationerna samt att minska ner batchstorleken och producera oftare. Eftersom 
inga praktiska försök har gjorts på vårt lösningsförslag kan vi inte med säkerhet 
konstatera att det fungerar. Det kan finnas andra faktorer som spelar in som vi inte har 
tagit hänsyn till. Resterande innehåll i garderoben måste också ha ett flöde som 
fungera på samma sätt. På grund av dålig kunskap om tekniska lösningar till roboten 
har vi inte kunnat ge konkreta förslag. Vi är dock övertygande om att lösningarna 
existerar. Vi vill poängtera att det verkar vara onödigt att ha en automatiserad station 
om den ändå inte kan sköta sig själv. 

Pallco måste även få med sig all personal i arbetet med förbättring av flödet. Det är en 
grundtanke i Lean-filosofin att alla måste ”tänka lean”. Idag finns det ett underlag för 
ställtidsreduktion till förfogande för pressarna som operatörna inte utnyttjar. Varför 
kan man fråga sig? Ledningen måste informera operatörerna om varför de ska ändra 
sitt arbetssätt. De måste förklara helheten och få operatörerna att tänka mer 
långsiktigt. I en tid som denna är det otroligt viktigt att alla svenska företag förbättrar 
sin produktion för att kunna konkurrera med länder som Kina, Taiwan, de baltiska 
staterna osv. där arbetskraften är betydligt billigare. För att verktygsbytena ska vara 
mer effektiva krävs samarbete mellan operatörerna. Pallco bör därför utnyttja den 
operatör som idag har hand om roboten. Denna kommer få mer tid över i och med att 
roboten blir mer självgående.  

Det som också kan påpekas extra är att det är Sapa/IKEA som är kunden. IKEA är ett 
stort företag som hela tiden skaffar sig nya marknadsandelar. Nu är de tillexempel på 
frammarsch i butiksinredningsbranschen. Kan Pallco behålla Sapa och därmed IKEA i 
sin kundkrets finns potential till ökad leverans inom andra områden. 

Vad gäller frågan om inkommande material är leveranssäkerheten i dagsläget inte så 
stor. Vid inköp av mindre kvantiteter måste företaget kunna lita på sin leverantör för 
att försäkra sig om att veckobehovet verkligen finns hemma när man behöver det. Det 
gäller att ställa otroligt stora krav på leverantörer och distributionsbolag.  

En annan faktor som Pallco kan arbeta vidare med är att ta fram optimala 
orderkvantiteter för att undvika onödiga tillverkningsomkostnader samt fundera på om 
den säkerhetsnivå på beslagslådan som företaget idag använder är nödvändig eller om 
den kan sänkas.  

Genom undersökningen som gjorts har det kommit fram om inte så tydligt att 
företaget förmodligen redan har börjat anamma vissa delar av leantänkandet. Tillverk-
ningsplaneringen framåt bygger på att tillgodose kundens krav och lagernivåerna ser 
ut att minska. Fortsätter Pallco på denna banan är de förhoppningsvis med i spelet en 
bra tid framöver. 
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Bilaga 1 Layout 
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Bilaga 2 Symbolförklaring till värdeflödesanalyskartorna 
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Bilaga 3 Aktuella lagernivåer mm. februari 2006 
 
 
Lager enligt dator 
 Färdig låda  8422 st 
 Spröjs  46795 st 
 Hörnbe. H  30038 st 
 Hörnbe. V  30005 st 
 Stålband Hörnbe 0 kg 
 Stålband spröjs 17324 kg 
 Kartong  3829 st 
 
Verkligt lager 
 Färdig låda  6200 st (Samhall 924 st/vecka) 
 Spröjs  30700 st 
 Hörnbe.  66112 st 
 Stålband spröjs 152 rullar x 118,5 kg/rulle = 18020 kg 
 
Transportsträckor 
 Totalt  667 m 
  
Leveranser 
In: GA industri  Tisdag, torsdag 
 Spröjs  EOQ 5000 kg  
 Hörnbe.  EOQ 15000 kg 
 
 

 
Prognos 2006  210 000 Färdiga Pax 
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Bilaga 4 Värdeflödesanalys, beslagslåda, grund 
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Bilaga 5 Värdeflödesanalys, beslagslåda, nuläge 
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Bilaga 6 Värdeflödesanalys, beslagslåda, förbättringsförslag 
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Bilaga 7 Jämförelse tillverkat/förbrukat 
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Ingående artikel: Hörnbeslag vänster
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Ingående artikel: Hörnbeslag höger 
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