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AbAbAbAbsssstracttracttracttract    

The purpose with this report is to give structure to the storage area between 
production and packaging at Spaljisten AB in Åseda. The purpose is also to give 
suggestions for improvements of work tasks and thereby simplify and improve the 
material handling at the packing process. 

The background of the task is that Spaljisten AB is going to increase their 
production and thereby they also need to increase the packing rate of their 
products. They will manage this by installing a new automated packing line and 
increase the efficiency of the old manual one. The theoretical background is 
mostly obtained from literature which contains relevant facts for our report. 

The storage area has been studied visually in order to search for improvements of 
today’s layout. We have also performed a frequencestudy of the workload of the 
serviceperson who runs the material handling at the packing process. We have 
compared our frequencestudy to a similar study made earlier by Göran Tinglöv. 

The analyze of the frequencestudy and other observations that has been made are 
showed under “Analys” where you also can see the calculations that has been done. 
The frequencestudy and the report made by Göran Tinglöv are also analyzed here. 

The headline “Resultat” shows the suggestions for improvements that we have 
been working on. The suggestions are founded in small improvements of working 
routines, increased use of today’s layout and improved working instructions. 

The results of the frequencestudies, and the comparison between them, indicates 
that there is a lot of time to save by improving previously mentioned items. Both 
studies show that the operation time (the real, value-adding work time) only 
represents about 50 % of the total available work time. 
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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Spaljisten AB i Åseda tillverkar möbler av folierade spånskivor vilka packas 
omonterade i platta paket. Företaget har 120 anställda och levererar största delen 
av sin produktion till IKEA. 

Syftet med detta examensarbete är att strukturera upp det mellanlager som finns 
mellan produktion och packning hos Spaljisten AB. Syftet är också att ge förslag 
på förbättringar kring arbetsuppgifterna och därmed förenkla och förbättra 
materialflödet fram till packningen. 

Arbetet grundar sig i att Spaljisten AB skall utöka sin produktion och därmed 
också hastigheten i vilken produkterna packas. Detta skall åstadkommas genom att 
installera en ny automatiserad packningslina samt en effektivisering av 
materialhanteringen kring den befintliga manuella packningslinan. Den teoretiska 
grunden är främst hämtad från litteratur som tar upp de olika moment vilka vi 
berör i vårt arbete.  

Under arbetet har mellanlagret studerats visuellt för att söka förbättringar av den 
befintliga layouten. Vi har också gjort en frekvensstudie över arbetsbelastningen på 
materialhanteraren (servicepersonen) samt analyserat denna och gjort en jämförelse 
med en tidigare gjord frekvensstudie.  

Analysen av den frekvensstudie som utförts samt övriga iakttagelser som gjorts 
finns att läsa under rubriken analys där även de beräkningar som gjorts finns 
redovisade. Den tidigare gjorda frekvensstudie samt den rapport som denna är 
hämtad ifrån finns även analyserade under denna rubrik.  

Under rubriken resultat redovisar vi de förslag på förbättringar vi arbetat fram. 
Dessa grundar sig främst på små förbättringar av arbetsrutiner, ökat utnyttjande av 
dagens layout samt förbättrade arbetsinstruktioner. 

Resultatet av frekvensstudierna samt jämförelsen dem emellan pekar på att det 
finns mycket tid att hämta genom förbättringar av tidigare nämnda punkter. Båda 
mätningarna visar på att operationsverktiden (den verkliga, värdeökande 
arbetstiden) enbart uppgår till cirka 50 % av den totala betalda arbetstiden. 

 

NyckelordNyckelordNyckelordNyckelord    

Arbetsrutiner, Frekvensstudie, Förbättringar, Materialflöde, Mellanlager, Packning
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FörordFörordFörordFörord    

Undertecknade vill ge ett stort tack till Franc Gselman och David Viberg för 
möjligheten att få skriva examensarbete på Spaljisten AB i Åseda. Vi vill också 
tacka för de varma mottagandena under våra besök på företaget samt förtroendet 
att få ta del av allahanda information. 

Arbetet på Spaljisten AB har varit till stor nytta och har gett oss en ökad förståelse 
för ett ingenjörsmässigt arbete samt en god inblick i det stundande arbetslivet. 

Vi vill också tacka Göran Tinglöv på Mercon Teknik AB i Kalmar för din hjälp 
under arbetets gång. 

 

Martin Rosén 

Carolina Victorson 
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1 Inledning 

Examensarbete utgör en del i utbildningen till ingenjör i Industriell Organisation 
och Ekonomi vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 10 poäng på 
C-nivå inom området logistik. Vi har valt att skriva inom detta område då det 
faller sig naturligt för vår ämnesinriktning samt att det intresserar oss och visar sig 
finnas utvecklingsmöjligheter inom området. Det ger oss även möjligheten att 
tillämpa den kunskap vi erhållit i och med utbildningen vid Ingenjörshögskolan. 
Examensarbetet är ett resultat av samarbetet med Spaljisten AB i Åseda. 
Frågeställningen grundas på en verklig problembild från företaget.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Hösten 2005 fick Spaljisten AB en stor order från huvudkunden IKEA. Denna 
order innebär att 15 nya produkter skall in i produktionen tillsammans med de 
befintliga, cirka 15 stycken, till hösten 2006. Produktionen klarar av denna ökning 
men mer kapacitet behövs till packningsprocessen. På grund av detta planerar 
Spaljisten AB att utöka verksamheten med en automatiserad packningslina. I 
denna lina skall cirka 3-5 produkter packas. 

I dagsläget finns en manuell packningslina och tanken är att behålla denna. Här 
finns dock en önskan och ett behov av att kunna öka takten på antal packade 
paket per minut, som i dagsläget uppgår till cirka 3-4. Företaget uppskattar att den 
totala takten i de båda packningslinorna bör uppgå till ungefär det dubbla mot 
den nuvarande i den manuella packningslinan, det vill säga cirka nio paket per 
minut. Detta på grund av att antalet produkter som ska produceras utökas till det 
dubbla.  

I genomsnitt innehåller varje produkt cirka 9-11 ingående detaljer. Av dessa är 
cirka 5-6 stycken egentillverkade. Tillverkningen sker i batcher om cirka 2000-
5000 detaljer. Alla detaljer till en produkt måste vara färdigproducerade innan 
packningen av produkterna kan starta. Detta innebär att ca 15 000-20 000 detaljer 
måste tillverkas och lagras för att kunna starta packningsprocessen av produkten. 
Produkterna packas omonterade i platta paket enligt IKEA:s filosofi. 
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1.2 Företagsbakgrund 

1.2.1 Historia 

Spaljisten AB grundades av Rolf och Anita Malmquist 1975. Idag ägs Spaljisten 
AB av företagets VD, Johan Enocson, via hans bolag Active Invest Sweden AB. 
Fram till i början av 1980-talet tillverkade Spaljisten AB trappspaljéer till 
husindustrin, varav namnet, men då denna bransch började svikta gick företaget 
över till att tillverka möbler åt IKEA 

Idag har Spaljisten AB cirka 120 anställda. Företagets huvudkontor är beläget i 
Åseda där ca 100 personer jobbar i en fabrik på 19000 kvm. Övrig personal jobbar 
i företagets 5300 kvm stora fabrik i Ruda. 2004 omsatte Spaljisten AB 260 
miljoner kronor. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, 4-SIP och IWAY 
(IKEA:s egen standard motsvarande ISO 14001). 

 

Figur 1: Spaljisten AB i Åseda 

1.2.2 Produktion 

Produktionen är högt automatiserad och tillsammans med kunnig personal är 
detta grunden till hög kvalitet, låga priser och hög leveranssäkerhet, vilka är tre 
viktiga parametrar för företagets kunder. 

Företaget är idag en av IKEA:s största leverantörer av så kallade planmöbler, vilket 
är en benämning på möbler som tillverkas utifrån olika skivmaterial så som 
spånskivor eller MDF-skivor. Exempel på produkter är olika typer av skrivbord, 
sängstommar, badrumsskåp och garderobsdörrar (se figur 2).  
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Figur 2: Norrgrund 80 och Siljan 

Företaget är specialiserade på en ”helsvept ommantling” av sina produkter. Denna 
teknik har klara design- och kvalitetsmässiga fördelar då antalet skarvar minskas 
eftersom dessa ses som den svaga punkten på en produkt av detta slag. 
Produkterna borras och kantbearbetas för att sedan packas i platta paket och 
levereras till kund. 

 

1.2.3 Kunder 

Myresjöhus var Spaljisten AB:s första kund och de är fortfarande en av företagets 
kunder. Dock har IKEA varit den dominerande kunden sedan 1983 och står i 
dagsläget som beställare till cirka 95 % av antalet tillverkade produkter. IKEA och 
Spaljisten AB har ett nära och bra fungerande samarbete i utvecklandet av nya 
produkter och kommer även i framtiden att integreras med system som Vendor 
Managed Inventory -VMI. VMI är ett samarbete där leverantören bättre får ta del 
av kundens behov och kan därigenom styra kundens lager av sina tillverkade 
produkter. Detta för att undvika onödig lagerhållning eller produktbrist.  

Spaljisten AB har breddat sin kundbas genom att slå sig in på den brittiska 
marknaden med en egendesignad sovrumsserie. Detta har de lyckats med genom 
att samarbeta med Träspecialen och Bröderna Johanssons Sängfabrik, vilket gav 
dem en order från Argos Ltd som är ett stort katalogföretag i England där de också 
har 580 butiker. 

1.2.4 Framtid 

Spaljisten AB är just nu inne i en expansionsfas där de börjat leverera flera nya 
produkter till IKEA och fler produkter är planerade. Företaget har också gjort 
stora investeringar i ny produktionsutrustning samt anställt ny personal för att 
klara av ökningen av antalet produkter. De har även färdigställt byggandet av ett 
nytt färdigvarulager i Åseda för att kunna flytta hem färdigvarulagret som tidigare 
var beläget i Nybro. 
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Framtiden för företaget ser ljus ut då de förutspår en fortsatt god efterfrågan på 
sina produkter samt en fortsatt expansion av företagets kapacitet.  

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Nedan förklarar vi de begrepp som återkommande används i texten. 

DetaljerDetaljerDetaljerDetaljer    

De olika delar, i huvudsak bestående av ommantlade spånskivor, som Spaljisten 
AB tillverkar i sin produktion. 

EmballageEmballageEmballageEmballage    

Emballage avser det material som använd för att skydda detaljerna i kartongen 
samt det skyddsmaterial som används för att skydda detaljerna från skador innan 
de packas. 

MellanlagerMellanlagerMellanlagerMellanlager    

Det lager som ligger mellan produktionen av detaljer och packningen av produkter 
på Spaljisten AB. Här utförs den materialhantering som behandlas i rapporten. 

OmmantlingOmmantlingOmmantlingOmmantling    ////    FolieringFolieringFolieringFoliering    

Den process företaget utför i sin produktion. Det innebär att de sveper in 
spånskivor med en tunn, skyddande film. Vanligast förekommande är 
träimitation, vit eller grå folie.  

OperatörerOperatörerOperatörerOperatörer    

De personer som lägger i detaljerna i paketen vid packningslinan. 

PackningslinaPackningslinaPackningslinaPackningslina    

Rullband där produkterna packas med hjälp av tre maskiner och ett antal 
operatörer. 

ProdukterProdukterProdukterProdukter    

Det som slutligen, omonterade packas hos Spaljisten AB. Består av de ingående 
detaljerna som producerats tillsammans med de inköpta detaljerna plus emballage. 

RullbanorRullbanorRullbanorRullbanor    

De sammansättningar av valsar som materialet och de färdiga detaljerna 
transporteras på i fabriken. 

ServicepersonServicepersonServicepersonServiceperson    

Den person som förser operatörerna vid packningslinan med de detaljer och 
material som skall packas. 
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1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att, vid den manuella packningslinan, ge förslag på 
förbättringar vid det mellanlager som finns mellan produktion och packning. 
Syftet är också att förbättra arbetsuppgifterna och därmed förenkla materialflödet 
fram till packningen. Spaljisten AB önskar att förslag till förbättringar av 
materialflödet i mellanlagret och vid packningslinan bör genomsyras av enkelhet, 
lätthanterlighet och ska snabbt kunna ge en visuell uppfattning om aktuell status.  

 

1.5 Mål 

• Förenkla och förbättra materialhanteringen (pallförflyttningen) inom 
mellanlagret och fram till packningen. Ta fram förslag på eventuella 
förändringar av befintligt rullbanesystem. 

• Kartlägga servicepersonens arbetsuppgifter och mäta effektiviteten på denna 
arbetsposition samt ge förslag på förbättringar av rutiner för 
materialhanteringen som servicepersonen utför. 

• Ta fram en form av beställningssystem för beordring av material till 
operatörerna framme vid packningslinan. Systemet ska kunna fungera som 
en mall och vara överförbart på alla av företagets olika produkter. 

 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet skall omfatta den materialhantering som sker i lagret mellan produktion 
och packning samt flödet fram till packningslinan. Vi gör antagandet att det hela 
tiden finns tillgång till både egentillverkade och inköpta detaljer. 

Arbetet begränsas till att omfatta fyra av företagets produkter, Siljan och 
Norrgrund då dessa är nya produkter för Spaljisten AB, Beddinge då det är en väl 
inkörd produkt och Komplement då denna produkt består enbart av inköpta 
detaljer och har visat sig ha stora kvalitetsproblem. Kombinationen av dessa 
produkter skall kunna fungera som ett medelvärde av företagets totala antal 
produkter då de innebär olika svårigheter vid materialhantering och packning. 
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1.7 Disposition 

Rapporten består av inledning, teoretisk referensram, metod och genomförande, 
analys, resultat samt slutsats. 

I inledningen beskrivs de problem som är bakgrunden till arbetet. Under samma 
rubrik finns även uppgifter om företagets bakgrund och historia, syfte och mål 
samt avgränsningar och disposition. Detta åtföljs av en teoretisk referensram samt 
metod och genomförande. Under rubriken metod och genomförande tar vi upp 
den metod vi valt att använda oss av för det fortlöpande arbetet, hur vi behandlat 
den teoretiska delen samt insamlandet av data. Efterkommande rubrik, analysen, 
har vi valt att placera före resultatet då vi där beskriver nuläget på företaget och 
den problembild vi sett genom våra besök. Vi presenterar också insamlad data 
samt analyserar det utifrån problembilden. I resultatet redovisar vi det resultat vi 
kommit fram till utifrån analysen. Slutsatsen ger en sammanfattning av resultatet 
för att enklare kunna ge en bild av våra förslag på åtgärder och förbättringar. 
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 Logistikens grunder 

Logistik är ett samlande begrepp för de olika aktiviteter som berör hantering och 
förflyttning av material och produkter. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 
inköp, lagerskötsel, orderhantering, transporter och informationsflöde. Inom dessa 
områden förekommer inte enbart fysisk förflyttning av material, som kanske är 
den naturliga tanken gällande logistik, utan även informationsutbyte, vilken oftast 
sker via datorsystem. 

Inom logistiken brukar det pratas om mål inom tre olika områden, kostnader, 
kundservice och kapitalbindning. Detta kallas för logistikens målmix (se figur 3) 
[7]. 

 

 

Figur 3: Den logistiska målmixen [7] 

 

Dessa tre mål har kopplingar mellan varandra och påverkar varandra både positivt 
och negativt. En minskning av kostnader och bundet kapital ger en direkt ökning 
av avkastningen, en förbättring av kundservicen ger förmodligen också ökad vinst 
genom en ökad försäljning.  
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Då företag försöker hålla en hög servicenivå genom att öka på sitt säkerhetslager så 
ökar också kapitalbindningen vilket är negativt. Det går också att minska 
kostnaderna för produktionen genom att öka storleken på batcherna vilket då 
medför en ökning av företagets lager som också det är negativt för 
kapitalbindningen. 

Ett tillverkande företag kan inte bara koncentrera sig på ett av dessa mål i taget 
utan de måste kombinera alla tre områdena för att få fram en bra mix som både 
företaget och dess kunder kan acceptera [5]. 

Logistikens mer praktiska mål är att planera, organisera och kontrollera varuflödet 
genom hela produktionskedjan, från råvaruleverantör till slutkund. Logistiken 
fungerar som en koppling mellan de olika stegen i en produktionskedja, 
leverantör, producent och marknad. Att ha en väl fungerande logistikkedja inom 
sin organisation är en stor konkurrensfördel gentemot konkurrerande företag. 

Med marknadens ökande krav ökar också kraven på ett väl fungerande 
logistiksystem. Marknaden kräver bättre service till lägre priser vilket medför att 
logistiken hela tiden måste utvecklas och effektiviseras för att möta marknadens 
ökande krav. 

Företag behandlar ofta logistiken som ett medel för att kunna sänka sina 
kostnader, eftersom de ofta tror att bästa resultat är så låga kostnader som möjligt. 
Detta är dock en bild som måste modifieras. Huvudmålet med logistiken bör dock 
vara att upprätthålla en hög grad av service och att tillgodose kundernas önskemål 
och krav. Givetvis skall detta göras till en så låg kostnad som möjligt. Enligt 
Tonndorf handlar just logistik inte enbart om kostnader utan också om intäkter 
då en god fungerande logistik också kan ge företaget bättre rykte och locka fler 
kunder till företaget vilket i sin tur ökar intäkterna [16]. 

 

2.2 Materialadministration och materialstyrning 

Att ständigt arbeta med utveckling av företagets materialadministration kan ses 
som ett steg till att försöka åstadkomma bättre lönsamhet. Stor fokus har under 
tidigare decennier legat på produktionsprocessen, marknadsföringsfunktionen och 
den fysiska distributionsfunktionen. I mitten av 1950-talet började företag också 
förstå värdet av inköpets och materialförsörjningens effektivitet. Idag definieras 
materialadministration som integrationen mellan materialförsörjnings-, 
produktionsstyrnings- och fysiska distributionsansatser [4]. Begreppet 
materialadministration ger en teoretisk definition av företagets totala 
materialflödesproblematik och innefattar även styrnings- och 
samordningsproblematiken. Det innefattar områden som planering, utveckling, 
organisering, styrning och kontroll. Syftet med materialadministration är att 
förbättra materialflödeseffektiviteten, antingen genom reducering av kostnader 
eller genom en intäktsökning. Indirekt medför det ett effektivare utnyttjande av 
företagets kapital.     
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Områden som prognostisering, bestämning av säkerhetslager, 
lagerstyrningsmodeller, modeller för inköps- och tillverkningskvantiteter, metoder 
för ruttläggning, beräkning av leveransservice med mera benämns med 
samlingsbegreppet materialstyrning. Till skillnad från materialadministration 
fokuserar materialstyrning på uppgiften att göra saker rätt jämfört med att göra 
rätta saker. Vilken eller vilka styrprinciper som bör användas beror av vad som 
skall styras, till exempel produktionsprocessen, ledtider, kvalitet eller beläggning, 
mot vilka mål företagen i huvudsak vill styra samt vilka förutsättningar som gäller 
för materialflödet i företaget. Exempel på olika mål kan vara maximal vinst, 
minimala kostnader, kortast möjliga produktionsledtid, högsta möjliga 
maskinbeläggning eller minimal kapitalbindning och så vidare. Olika principer 
passar olika bra beroende på mateialflödets operationella och strukturella 
förutsättningar samt på de interna målen [4].  

Genom materialflödesanpassade förändringar i den organisatoriska strukturen och 
genom vidareutveckling av existerande planerings- och styrsystem och genom 
förändringar i det fysiska materialflödet kan företagen uppnå en förbättrad 
materialflödeseffektivitet. Mellan dessa begreppsområden finns det betydelsefulla 
beroendeförhållanden vilket gör att trade-off situationer uppkommer när 
förändringar görs inom något av dessa. Därför är det viktigt att problem inte 
angrips isolerat utan betraktas ur ett totalt perspektiv [4]. 

Planeringsmiljön kan beskrivas som den miljö planeringen genomförs i och som 
definierar dess villkor och begränsningar. Planeringsmiljön är en viktig faktor i 
valet av materialplaneringsmetod och som kommer att påverka utfallet. Exempel 
på miljövariabler kan vara produktegenskaper, kundorderegenskaper, 
tillverkningsförhållanden, materialförsörjningsegenskaper samt övriga 
planeringsförutsättningar. Som karaktäristiska miljötyper kan nämnas JIT-miljö, 
behovsplaneringsmiljö, beställningspunktsmiljö och orderstyrningsmiljö [1]. 

Exempel på i dagsläget välkända och relativt utbredda materialplaneringssystem är 
nettobehovsplanering, ”material requirements planning – MRP”, den japanska 
produktionsfilosofin ”just-in-time –JIT/Kanban” samt målstyrd produktion med 
flaskhalsoptimering, ”optimized production technology -OPT” [10].  

 

2.3 Nettobehovsplanering 

Nettobehovsplanering är generellt sätt ett planeringssystem för att hålla reda på 
och styra material med utgångspunkt från ett givet behov. Det innefattar 
inköpsförslag samt lager- och produktionsstyrning, vilket också innefattar de 
traditionella lagerstyrningsmodellerna samt olika beräkningar av säkerhetslager 
[10]. 
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2.3.12.3.12.3.12.3.1 Styrning av lager    

Ett lager eller buffertsystem har som uppgift att försörja olika enheter med 
material. Det är lagernivån som bestämmer när och hur mycket som behöver 
beställas eller beordras. Lagernivån utgörs inte enbart av det fysiska lagret utan 
hänsyn måste också tas till uteliggande beställningar, restorder och reservationer.  

Det finns ett antal olika beställningspunktssystem vilka i stort sätt bygger på 
jämförelser mellan tillgänglig kapacitet i lager och framarbetade referenskvantiteter 
eller annan typ av referensvärde. Exempel på beställningspunktssystem är 
beställningsnivå, periodbeställning och 2-bingesystem.  

Beräkning av beställningsnivån ses ofta som det traditionella 
beställningspunktssystemet. Nivån på kvarvarande detaljer i lagret måste 
dimensioneras så att det täcker den tid det tar för påfyllning av material. Vid 
relativt jämn förbrukning kan periodbeställning vara en lämplig metod. 

Ett vanligt system är det så kallade 2-bingesystemet. Det fungerar som ett 
buffertsystem med två lådor (bingar) som står bakom varandra. När den ena 
bingen har slut på material skickas den iväg för påfyllning och den andra bingen 
tar då över materialförsörjningen. 2-bingesytemet är en variant av kanban där 
bingen fungerar både som kort och lastbärare.    

Ibland räcker det med enklast möjliga utformning av lagerstyrningssystemet. Då 
kan en kontinuerlig inspektion av lagret, det vill säga en visuell kontroll huruvida 
materialet i lagret börjar ta slut, vara fullt tillräckligt. En periodisk inspektion kan 
också vara användbar när förbrukningshastigheten av materialet är känd. Genom 
detta går det enkelt att bestämma tidsintervallet mellan inspektionerna.  

Ett enkelt beställningspunktssystem kan utgöras av en visuell signal. När det 
behövs påfyllning av material kan personalen enkelt meddela genom att tända en 
lampa eller fälla ut en färgad flagga. Truckföraren eller den som ska leverera 
materialet kan då anteckna artikelnumret och hämta det på dess lagerplats för att 
sedan återställa den visuella signalen [2].  
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2.4 Just-in-time 

Den japanska ledningsfilosofin just-in-time utgår från två strategiska huvudlinjer, 
ett produktivitetstänkande och ett kvalitetstänkande [14]. JIT-filosofin omfattar 
hela material- och produktflödeskedjan och syftar till att skapa ett system som 
kännetecknas av enkelhet och som skapar motivation. JIT går ut på att eliminera 
allt som är onödigt, det gäller tid, lager, energi och utrymme så väl som spill, 
kassation och dålig kvalitet. Som tidigare nämnts har dessa parametrar ett 
komplext beroende och bör angripas genom synkroniserade åtgärder. Företagen 
vill uppnå ett flexibelt system och producerar därför i relativt små serier vilket 
leder till kortare köer framför maskinerna, kortare genomloppstider och därmed 
lägre kapitalbindning. För att systemet ska fungera tillfredställande är det viktigt 
att material anländer när det behövs och att alla delar måste vara användbara [14].   

 

2.52.52.52.5 Kanban    

Kanban är ett japanskt uttryck för kort och är en metod för att beordra material. 
Kanban är en utveckling av JIT–tillverkning och syftar också till att skapa en 
lagerfri tillverkning [14].  

Ett kanban-kort placeras på det stället på lastbäraren som ska motsvara 
beställningspunkten. När material sedan successivt plockas från lastbäraren är det 
dags att beordra nytt material när kanban-kortet dyker upp. Kortet innehåller 
information om bland annat artikelnummer, kvantitet och leveransadress. Kortet 
skickas till lager eller förråd som ser till att nytt material levereras till aktuell plats. 
Kanban är en så kallad pull-metod vilket betyder att behovet från slutstationen 
skickas ett steg bakåt i kedjan och beordrar material. Detta blir en kedjereaktion 
som drar materialet framåt genom kedjan [1].  

2.5.1 Push -metoden 

Motsatsen till Pull-metoden (Kanban) kallas Push-metoden. Detta system bygger 
på traditionell informations- och beordringssystem på en i förväg upprättad 
produktionsplan.  Metoden trycker hela tiden materialet eller produkterna framåt i 
produktionskedjan och använder sig av buffertar för att klara störningar. I 
praktiken kan det gå till så att material förflyttas fram till nästa position i kedjan så 
fort det finns ledig plats vid nästkommande position [14].  

 

2.6 Vendor Managed Inventory -VMI 

”VMI är ett samarbete mellan leverantör och kund där leverantören ansvarar för 
styrning av kundens lager” och ”VMI är ett arbete av leverantör för att fylla på 
kundens lager enligt kundens anvisningar och information.” [6]. 
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I kundstyrda lager är det kunden som äger lagret, inventerar, fyller på, 
prognostiserar och lagerstyr. Det enda leverantören gör i ett kundstyrt lager är att 
transportplanera och prognostisera. 

I ett leverantörsstyrt lager däremot är det leverantören som lagerstyr, 
prognostiserar, transportplanerar, fyller på och inventerar medan kunden äger 
lagret och prognostiserar [6].  

 

2.7 Layout 

Grunden till att få en bra layout ligger i att utföra en grundlig flödesanalys av 
produkterna. En produkts flöde är den väg produkten tar genom fabriken och det 
är denna som analyseras och försöker kortas ner genom en flödesanalys. 

Det finns två olika typer av flödesanalyser som utförs, flödet av enskilda produkter 
genom tillverkningen och hela fabrikens flöde. 

De fyra parametrar som analyseras är avståndet produkten färdas, om produkten 
går bakåt i produktionen, om produkten korsar mellan olika arbetspositioner och 
kostnaderna för produktionen. 

Genom att utföra en flödesanalys kan företaget få fram hur de skall placera 
maskiner, arbetsstationer och avdelningar för att få produktionen så effektiv som 
möjligt. Ofta sägs det att ett företag automatiskt ökar sin förtjänst genom att 
förbättra produktflödet [9]. 

 

2.8 Trade-off 

När olika parametrar, till exempel kostnad, service, kvalitet, leverans, variation, 
kapitalbindning och så vidare, ställs mot varandra uppstår en trade-off situation (se 
figur 4). Parametrarna påverkar varandra men är inte linjärt beroende. Ändras den 
ena parametern kommer det att påverka den andra, positivt eller negativt [12]. En 
förbättrad prestation i ett avseende kan ge en försämrad prestation i ett annat eller 
i värsta fall alla andra avseenden [12]. Det finns inga färdiga strukturer för hur 
olika parametrar beter sig och relationen dem emellan är högst individuell.  

Det är viktigt att dessa parametrar speglar företagets övergripande strategi för att 
skapa konkurrenskraft på marknaden. Trade-off situationen bör bedömas utifrån 
vad som är viktigast för företaget. De parametrar som är, enligt strategin, av störst 
betydelse för företaget bör prioriteras. Företaget måste dock vara medvetet om att 
andra parametrar kan komma att påverkas negativt av ett sådant val. 
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Figur 4: Trade-off situation [12] 

 

2.9 Kvalitet 

Vid bedömningen av kvaliteten på en produkt utgår bedömaren från olika kriterier 
så som låga servicekostnader, god funktion och hög finish på produkten. När en 
tillverkare skall utforma sitt kvalitetssystem måste de alltid utgå från kundens krav 
på produkten. Tillverkaren delar ofta upp problemet med att bestämma kvaliteten 
i två olika komponenter: 

”Att konstatera vilken kvalitetsnivå användarna förväntar sig att produkten ska ha 
och att därefter fastställa kvalitetsmålet” och ”att realisera de kvalitetsmål som 
fastställts, dvs. att tillverka produkter med rätt kvalitet.” Det är inte alltid som 
tillverkarens och kundens krav stämmer överrens [11]. 

2.9.1 Kontroll av kvalitet 

Kontroll av kvaliteten kan ske på olika ställen i ett produktflöde. De tre vanligaste 
ställen som det sker på är vid mottagning av material och komponenter, under 
tillverkningens olika skeden eller vid en slutkontroll av de färdiga produkterna. 

Avsikten med kontrollen av inkomna varor från leverantörer är givetvis att 
kontrollera att varorna uppfyller uppsatta kvalitetsmål så att den egna 
produktionen inte blir lidande i form av stopp pga. trasiga, eller på annat sätt, 
felaktiga detaljer. 

När det gäller kontrollen av produkter mitt i tillverkningen syftar den till att 
hindra att felaktiga produkter produceras och förs vidare i systemet. Denna 
kontroll kan utföras på den första produkten i en serie eller genom en löpande 
kontroll av produkterna. 

Den slutliga kvalitetskontrollen utförs antingen på den sista arbetsstationen eller 
på en speciell kontrollposition efter sista stationen. Anledningen till denna 
kontroll är att minimera antalet felaktiga produkter som levereras från företaget 
[11]. 
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2.9.2 Typer av kontroll 

Det finns ett par olika typer av metoder för att välja ut vilka produkter som skall 
kontrolleras. Allkontroll innebär att alla produkter kontrolleras. Dock är inte 
denna metod helt hundraprocentig som namnet kan antyda, då fel alltid kan 
slinka igenom. Detta är en mycket dyr kontrollmetod och mycket tidskrävande. I 
vissa fall kan den också vara omöjlig att genomföra då ett test kan innebära att 
produkten förstörs t.ex. ett krocktest på en bil. 

Då allkontroll inte går att genomföra kan företaget istället använda sig av 
delkontroller, vilket innebär att det istället genomförs kontroller baserade på 
stickprovskontroller, procentuella kontroller eller statistiska kontroller. Fördelen 
med denna metod är att den är billigare än allkontrollen vilket ofta gör att varje 
kontroll kan göras mer noggranna. Det svåra med denna typ av kontroller är att 
bestämma hur provgrupperna skall utformas dvs. antalet produkter som skall 
kontrolleras eller hur långt intervallet mellan kontrollerna skall vara [11]. 

2.9.3 Kaizen och ständiga förbättringar 

Kaizen är ett välkänt Japanskt uttryck inom kvalitetsområdet. Det betyder ungefär 
att ”förändra till det bättre” och skapades av Masaaki Imai. Metoden bygger på att 
medvetet systematiskt arbeta med små ständiga förbättringar men kan även, enligt 
Bergman och Klefsjö [3], även omfatta större förändringar. 

Ökad kvalitet är något som kunderna till dagens industrier kräver mer och mer. 
Därför är arbetet med ständiga förbättringar, som en del i en offensiv 
kvalitetsutveckling, mycket viktigt. ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att 
vara bra” [3].  

Kvalitetsutvecklingens grundregel är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma 
högre kvalitet till en lägre kostnad. Kostnader för brister i kvalitet kan i vissa 
företag uppgå till 10 % - 30 % av dess omsättning. Förbättringscykeln (se figur 5) 
”Planera – Gör – Studera – Lär” används för att angripa problem systematiskt och 
noggrant. Det problem som har störst besparingspotential bör angripas först [3]. 
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Figur 5: Förbättringscykel [3] 

2.9.4 Kvalitet och arbetsmiljö 

God arbetsutveckling är idag starkt kopplat till hög kvalitet. Ledare som bara 
fokuserar på att få arbetet gjort och inte på de sociala relationerna, visar sig vara 
mindre framgångsrika. Deltagande i olika förbättringsaktiviteter, till exempel 
förbättringsgrupper och kvalitetscirklar, leder till en ökad arbetsutveckling. 1987 
gjorde American Society for Quality en undersökning som visade på att 
amerikanska företag ansåg att kvalitetsförbättrande åtgärders största potential låg 
inom den ”mjuka” sidan. Tio år senare visade även en svensk undersökning detta 
[3].  

Genom att skapa ett aktivt deltagande och engagemang från samtliga medarbetare 
skapas möjligheter till självbestämmande under ansvar. Motivation, delaktighet 
och engagemang är starkt sammankopplade med kvalitet samt tillfredställelse hos 
kund och medarbetare. Att skapa möjligheter för människor är lika viktigt för 
kvalitén som att arbeta med utveckling av produkter och processer [3]. 
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3 Genomförande 

Målet med arbetet är att hitta lösningar på definierade problem som enkelt skall 
kunna tillämpas och genomföras på Spaljisten AB. Även mer radikala lösningar 
kan vara av intresse för företaget då de kan visa på tydliga fördelar eller besparingar 
i fråga om tid eller kostnader.  

 

3.1 Metod 

Undertecknade har besökt Spaljisten AB i Åseda under ett flertal tillfällen under 
våren 2006. Vid dessa besök har vi haft möten med produktionschef Franc 
Gselman och produktionstekniker David Viberg där de presenterat företaget och 
gett muntlig information rörande vårt arbetsområde. Tillsammans med Franc och 
David har vi även samtalat och diskuterat våra idéer utifrån uppställda problem 
och frågeställningar. Under våra besök har vi också gjort rundvandringar på 
företaget och visuellt studerat arbetet inom det område som vårt arbete avgränsar, 
mellanlagret innan packningen samt flödet fram till packningslinan.  

En frekvensstudie på servicepersonen vid packningslinan har genomförts. I denna 
studie har vi använt oss av konstantintervallmetoden som bygger på registrering, 
med ett konstant tidsintervall, av genomförda aktiviteter. Övrigt underlag för 
studien är utformat enligt en tidigare utförd frekvensstudie av Mercon Teknik AB 
i Kalmar [15].  

  

3.2 Teori 

Den teoretiska referensramen är inhämtad från refererad litteratur samt 
anteckningar och kunskaper förvärvade från kurserna Flexibla Produktionssystem 
och Simulering, Logistik och MPS, Logistik som Strategi samt 
Produktionsstyrning och Ekonomi vid Ingenjörshögskolan i Jönköping (2003-
2006). 
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3.3 Datainsamling 

Vi har på ett generöst sätt fått tillgång till de data angående produktstruktur, 
ingående detaljer, kassationer med mera som ligger till grund för delar av analysen. 
Slutsatser baseras delvis också på studier gjorda av Göran Tinglöv på 
konsultföretaget Mercon Teknik AB i Kalmar. Han har, på uppdrag av Spaljisten 
AB, gjort en flödessimulering av materialflöde och operatörsbeläggning vid den 
planerade automatiserade packningslinan som beräknas installeras under årets 
gång. För att uppskatta hur mycket tid som behövs för den serviceperson som har 
till uppdrag att ta fram material till packningslinan, gjorde han en frekvensstudie 
på befintlig packningslina, Jenitlinjen. Denna frekvensstudie har vi använt som 
underlag i vår analys för att styrka våra förslag. 
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4 Analys 

4.1 Nuläge 

Spaljisten AB:s verksamhet kan delas upp två huvuddelar, produktion och 
packning. Mellan dessa två delar i verksamheten finns ett mellanlager (se figur 6) 
där de tillverkade detaljerna lagras i väntan på packning (det avsedda 
problemområdet). Produkterna packas i platta paket eftersom kunderna, till största 
delen IKEA, kräver detta.  

 I dagsläget tillverkar Spaljisten AB enbart mot lager vilket innebär att företaget 
har ett färdigvarulager motsvarande två till fyra veckors normal produktion. 
Företaget har också ett lager för inköpta detaljer, till exempel beslag och 
emballage, som är kopplat direkt till packningslinan. 

 

Figur 6: Mellanlagrets layout i dagsläget 
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Mellanlagret innan packningslinan (se figur 6) är beläget i en enda stor lokal med 
flera parallella rullbanor (1) på vilka materialet hanteras manuellt. De detaljer som 
lagras här utgörs av folierade spånskivor och kommer direkt från produktionen. I 
dagsläget läggs detaljerna antingen på EU-pall, IKEA-pall eller på en tunn 
underläggsskiva beroende på storlek. Förflyttningen av materialet sker på det 
manuella rullbanesystemet med hjälp av valsar. Mellan rullbanorna finns vagnar 
(2, 5)som hjälper till att flytta över material mellan olika rullbanor samt över till 
de rullbanorna som skall förse packningslinan med material (4b). 

I samma utrymme som mellanlagret finns även packningslinan (3). Fram till 
packningslinan finns det tolv stycken manuella rullbanor (4b) som skall förse 
montörerna med det material som skall packas. Dessa rullbanor är placerade på 
tvären dvs. i 90° vinkel i förhållande till de rullbanor som utgör mellanlagret samt 
till packningslinan. På alla dessa rullbanor är materialet endast flyttbart i en 
riktning, längdled, d.v.s. det går inte att flytta pallar i sidled eller snurra dem. 

Rullbanorna framför packningslinan är uppdelade i två sektioner vilket betyder att 
det finns två mittgångar. Dessa mittgångar används vid påfyllning och bortförsel 
av material och tompallar samt påfyllning av inköpta komponenter med truck. 
Mellan dessa rullbanesektioner förflyttas materialet med hjälp av manuellt dragna 
vagnar. Dessa vagnar går på skenor i golvet och kan därmed också bara förflytta 
pallar i en riktning. En transfervagn (5) är konstruerad för att kunna flytta pallarna 
i sidled för att de skall kunna förflyttas från rullbanorna där de lagras till de 
rullbanor som förser packningslinan med material (4a, 4b). Denna 
sidledsförflyttning kan endast ske på en plats i lokalen (5). 

Rullbanorna går ända fram till packningslinan där sedan den sista satsen är höj och 
sänkbar för att underlätta arbetet för operatörerna. Dock finns det i dagsläget inget 
bra sätt att avlägsna de tomma pallar som uppstår då materialet vid linan tar slut. 
Detta sköts idag manuellt vilket kan innebära tunga lyft och tidsförlust. 

Första sektionen rullbanor (4a) framför packningslinan används idag för att 
sporadiskt förvara halvfulla pallar av detaljer från en tidigare packning, kassationer 
samt inköpta detaljer och emballage som behövs vid packning av aktuell produkt 
eller efterkommande. Utöver dessa rullbanor finns det golvyta som i dagsläget 
utnyttjas för att lagra överblivet material efter att en produkt har packats klart. 
Även en del inköpta produkter och emballage lagras här i väntan på att användas i 
packningen. Flertalet produkter saknar alltså en bestämd lagerplats. 

I dagsläget fungerar logistiken inom mellanlagret tillfredställande för det behov 
som idag finns. Dock är företaget inne i en expansionsfas vilket innebär att 
mängden material och produkter som skall hanteras här ökar kraftigt. Detta 
kommer att ställa större krav på att logistiken och materialförsörjningen fram till 
packningslinan utvecklas och blir mer effektiv än den är i dagsläget. Detta delvis 
för att inte behöva anställa ytterlig personal för att hinna med samt se till att 
materialbrist till packningslinan inte uppstår så att flödet stannar av.  
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Idag sköts försörjningen av material fram till packningslinan i huvudsak av en 
person. Arbetsuppgifterna består i att dra fram nya pallar med egentillverkade 
detaljer fram till arbetsstationerna vid packningslinan, med hjälp av truck hämta 
pallar med inköpta detaljer, plocka bort tompallar, ta fram emballage och på annat 
sätt underlätta arbetet för de personer som arbetar vid packningen. Även 
lagerpersonal hjälper till att hämta de inköpta detaljerna samt hämta ett fåtal typer 
av detaljer som kräver speciell bearbetning och därför inte kommer direkt från 
produktionen, vi tänker här främst på spegelförsedda detaljer. 

Det finns ingen riktig struktur för hur materialet skall lagras och hur 
packningslinan skall förses med material. Inga skrivna instruktioner finns om hur 
och när olika arbetsmoment, som har med materialförsörjningen att göra, skall 
utföras. 

 
 

4.2 Problembeskrivning 

När vi fick vårt uppdrag av Spaljisten AB började vi med att skaffa oss en visuell 
blick över materialflödet. Utifrån det har vi listat de problem som vi sett i det 
aktuella mellanlagret. 

• Vägen för materialet (flödet) från produktion till packning är omständlig 

• För många och onödiga pallförflyttningar 

• Arbetsfördelningen mellan operatörer och materialpåfyllare är ej väl 
definierade och arbetsrutiner saknas i vissa fall 

• Hantering av tompallar innebär tunga lyft 

• Pallar, underläggsskivor och skadade detaljer läggs på lediga rullbanor vilket 
stoppar flödet fram till packningslinan  

• Lagring av material på ledig golvyta skapar oordning och gör att en visuell 
överblick inte är möjlig 

• Inga bestämda lagringsplatser för materialet skapar oordning och onödiga 
förflyttningar av material 

• Ovanstående punkt ligger till grund för en försämrad balans mellan de två 
arbetsskiften 

• Långa ställtider vid produktbyte (omfattas ej av arbetet)  
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Ovanstående problem är inget främmande för Spaljisten AB. Företaget har också 
en del kvalitativa problem då färdigpackade paket ibland returneras på grund av fel 
på enstaka detaljer. Detta vill givetvis undvikas genom att upptäcka de fel som 
orsakar returerna så tidigt som möjligt i materialflödet. Många av problemen 
skulle kunna lösas genom tydligare rutiner och arbetsbeskrivningar. Nedan 
förtydligar vi våra tankar och idéer kring detta. 

 

4.2.1 Materialflödet 

Vad gäller materialhanteringen och förflyttningen av pallarna ser vi ett stort 
problem i att pallarna flyttas flera gånger utan att själva förflyttningen fyller någon 
funktion.  

Förflyttningen av de egentillverkade produkterna sker, som tidigare nämnts, på 
manuella rullbanor. Den väg som materialet idag skall transporteras kan förbättras 
avsevärt då pallarna förflyttas först åt ett håll där de sedan lagras, för att sedan 
förflyttas tillbaka samma väg och fram till de rullbanor där de ingår i 
materialflödet fram till packningslinan. Materialförflyttning i sig är inget som 
höjer värdet på produkterna och är därför ett moment som bör försöka minimeras 
i så hög grad som möjligt. Därigenom kommer mellanlagrets layout att behandlas, 
se under rubrik 4.2.3.  

Förflyttning av de inköpta detaljerna från dess lagringsplats till rullbanorna 
framför packningslinan sker med hjälp av truck då de inte lagras på samma ställe 
som de egentillverkade detaljerna (det vi här benämner mellanlagret). Pallarna 
placeras på underläggsskiva för att kunna förflyttas på tvären över rullbanorna. Det 
finns inget utrymme för att flytta lagringen av de inköpta detaljerna så att även de 
kan transporteras hela vägen på rullbanorna, via mellanlagret, fram till 
packningslinan. Processen är alltså beroende av förflyttning med truck och 
begränsar därför möjligheten till en layoutförändring. 

När produktbyte vid packningslinan sker uppstår ställtider på cirka 30 minuter. 
Idag kan denna situation uppstå ungefär en gång per arbetsskift men när 
hastigheten på packningslinan skall ökas kommer det att ske oftare. Går det att 
korta ner dessa ställtider kan det ge stora förbättringar på utnyttjandegraden och 
effektiviteten i packningen. En effektivare materialhantering, där detaljer hela 
tiden står på rullbanorna för att packas och trycker flödet framåt, skulle kunna 
vara ett steg för att uppnå bättre effektivitet på detta område. 

Tompallar, underläggsskivor och skadat gods som placeras på första sektionen 
rullbanor (4a) framför packningslinan bidrar till onödig förflyttning av material 
när platsen plötsligt behövs för att förse packningen med material. Här behövs 
bestämda platser för tompallar och underläggsskivor samt upprättandet av en 
kvalitets- och returstation där både hela pallar och enstaka detaljer kan tas om 
hand och undersökas (se rubrik 5.3.2). 
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4.2.2 Layout 

Layouten av det befintliga rullbanesystemet, som det ser ut idag, har sina 
begränsningar i att det ger en materialhantering som innehåller många och till 
synes onödiga pallförflyttningar. Dess utformning underlättar dock för en rad 
olika parametrar som är av stor betydelse för materialhanteringen.  

Den tomma golvytan (6), som idag används till bland annat lagring av inköpt 
material som väntar på att packas eller material som blivit över vid tidigare 
packning, har dock vuxit till att bli ett problem. Att materialet placeras här 
försvårar den visuella överblicken och gör det svårt att veta vad för material som 
redan finns framme samt vad som i värsta fall står i vägen för truck eller dylikt (se 
figur 7). 

 

Figur 7: Lagringsplats i mellanlagret 

4.2.3 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen mellan operatörerna och den serviceperson som sköter 
materialpåfyllningen är inte tydligt klargjort. Operatörernas arbete är att packa 
produkterna på linan. För att kunna öka hastigheten på packningslinan bör detta 
arbete effektiviseras genom bland annat ett förtydligande av arbetsbeskrivning och 
rutiner. Därför bör operatörernas arbetsuppgifter enbart omfatta packning och 
helt separeras från att omfatta förflyttandet av pallar till eller från packningslinan 
som i viss utsträckning sker i dagsläget. 
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Här kan även nämnas att de olika detaljerna som skall packas samt emballage inte 
har några bestämda platser på rullbanorna för respektive produkt. Detta kan bidra 
till att problem uppstår då ett skift sporadiskt, efter tycke och smak, placerar ut 
material till nästkommande produkt. Eftersom nästa skift skall packa dessa detaljer 
kan missförstånd uppstå gällande placering av materialet. Detta kan bidra till att 
de två skiften inte använder sig av samma rutiner vilket i sin tur kan leda till att 
systemet gällande materialets placering inte efterlevs (se rubrik 5.3.1).  

 

4.3 Kvalitetsproblem 

Spaljisten AB upplever vissa problem på grund av otillräcklig kvalitet och höga 
kassationer. En sammanställning av data över antalet kassationer under en 
sjuveckors period visas för tre produkter i figur 8-10. 

 

KKKKomplementomplementomplementomplement    v.11v.11v.11v.11    v.12v.12v.12v.12    v.13v.13v.13v.13    v.14v.14v.14v.14    v.15v.15v.15v.15    v.16v.16v.16v.16    v.17v.17v.17v.17    SummaSummaSummaSumma    

Botten 100 324 38 132 96 156 93 90 929929929929    

Botten 50  34 8 52 3 117 7 221221221221    

Rygg 
100*58*14 

193 3 31 10 41  54 332332332332    

Sida höger 
100*58*14 

104 7 19    19 149149149149    

Sidan vänster 
100*58*14 

81 2 19 2   15 119119119119    

Rygg 
100*58*35 

16 14 32 185 15 66 12 340340340340    

Sida höger 
100*58*35 

 4 12 12  10 8 46464646    

Sida vänster 
100*58*35 

 2 21 9  10 6 48484848    

Rygg 
50*58*35 

 14 17 45  44 5 125125125125    

Sida höger 
50*58*35 

 10 10 33 1 25 6 85858585    

Sida vänster 
50*58*35 

 11 4 67  31 5 118118118118    

Figur 8: Kassationer Komplement 
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SiljanSiljanSiljanSiljan    v.11v.11v.11v.11    v.12v.12v.12v.12    v.13v.13v.13v.13    v.14v.14v.14v.14    v.15v.15v.15v.15    v.16v.16v.16v.16    v.17v.17v.17v.17    SummaSummaSummaSumma    

Gavel 3       3333    

Mellangavel 4      1 5555    

Rygg 17  27  30 12 6 92929292    

Topp / 
botten 

1  4  7   12121212    

Figur 9: Kassationer Siljan 

Norrgrund Norrgrund Norrgrund Norrgrund 
80808080    

v.11v.11v.11v.11    v.12v.12v.12v.12    v.13v.13v.13v.13    v.14v.14v.14v.14    v.15v.15v.15v.15    v.16v.16v.16v.16    v.17v.17v.17v.17    SummaSummaSummaSumma    

Dörr 30 8 4      12121212    

Dörr 40        0000    

Gavel  18     8 26262626    

Mellangavel 5 17 17    9 48484848    

Rygg 40 2 7 5 37 32  40 123123123123    

Rygg 60 54 3 18 3   28 106106106106    

Topp / 
botten 

1 5 12 1   14 33333333    

Figur 10: Kassationer Norrgrund 80 

Komplement är den produkt vars ingående detaljer har visat störst antal 
kassationer. Produkten packas endast hos Spaljisten AB, det vill säga alla ingående 
detaljer köps in från underleverantörer. Störst antal fel har ”Botten 100” som 
räknats till 929 stycken under en sjuveckorsperiod.  

Siljan och Norrgrund 80 är två relativt nya produkter vars ingående detaljer till 
största delen tillverkas av Spaljisten AB. Där uppkommer inte lika stort antal 
kassationer i jämförelse med Komplement. För både Siljan och Norrgrund 80 
utmärker sig dock ryggen (Rygg, Rygg 40, Rygg 60) med ett högre antal 
kassationer än övriga detaljer. 

I dagsläget finns en kontrollstation för färdigpackade paket, innan de körs ut till 
lagret. I resultatdelen presenteras förslag på nya kvalitetsrutiner som lämpligen bör 
ligga på servicepersonens uppdrag. 
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4.4 Frekvensstudie 1 

Göran Tinglöv, konsult på företaget Mercon Teknik AB i Kalmar gjorde, på 
uppdrag av Spaljisten AB, under februari månad 2006 en frekvensstudie på 
servicepersonal vid den manuella packningslinan. Detta beskriver han i rapporten 
”Flödesanalys avseende servicepersonal vid Jenitlinjen, Spaljisten AB 2005” [15]. 

4.4.1 Syfte och metod 

Syftet med studien var ”främst att bedöma personalbehovet för den nya linjen 
genom att få underlag till pågående flödessimulering avseende de moment i 
materialservicepersonens arbetsuppgifter som ej är möjliga eller lämpliga att 
studera med klockstudier” [15].  

Undersökningens utfördes med hjälp av klockstudie på den serviceperson som har 
till huvuduppgift att förse packningslinan med material. Tillförlitlighet kan 
ifrågasättas på grund av att klockstudien utfördes vid endast ett tillfälle, vilket 
också kommenteras i rapporten. Undersökningen pågick i 4 timmar och 15 
minuter och innehöll ett produktbyte mellan produkterna Beddinge och Siljan.  

Undersökningen ger en grov bild av verkligheten men resultatet är värt att 
kommenteras och beaktas då det ger indikationer på stora förbättringsmöjligheter. 

 

Akt. Nr. Benämning Gruppering 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

Transporterar material 
Kör tom transfervagn 
Klär av pall / bal 
Hanterar återvinningsmaterial (plast, well etc.) 
Hanterar returemballage (pall, kragar etc.) 
Plockar tillbaka material / hanterar kassmaterial 
Hjälper packpersonal vid packstationen 

 
 
 

Operationsverktid 

401 Omställningsarbete Ställtid 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 

Samtal med arbetsledare / samtal om arbetet 
Letar material / letar pallvagn 
Inspektion av lagernivåer / går utmed linjen 
Administration / läsa instruktioner 
Väntar på uppgift 
Maskinservice, lådresare 
Maskinservice, lådvikare 
Maskinservice, pallettering 
Arbetsrotation 
Telefonsamtal 

 
 
 
 
 

Fördelningstid 1 

551 
552 

Personligt samtal 
Paus 

Fördelningstid 2 

580 
581 

Facklig tid 
Frånvaro 

Fördelningstid 3 

601 Reparation av maskin Fördelningstid 4 

Figur 11: Aktivitetsindelning 



Analys  

32 

Begreppsförklaring, se bilaga 1. 

 

4.4.2 Resultat av frekvensstudie 1 

Resultatet i Tinglövs rapport redovisas som två separata mål (se figur 12 och 13). 
Detta på grund av att en onormalt lång ställtid uppstod, vilken hade sin orsak i 
diskussioner angående materialets placering, då produktbytet ägde rum. 
Fördelningstid 3 uppträdde inte under observationstillfället. 

 

Siljan, Siljan, Siljan, Siljan, exklusive Beddinge 
och omställningstid  
(utan sortbyte) 

Siljan och Beddinge, Siljan och Beddinge, Siljan och Beddinge, Siljan och Beddinge, 
inklusive omställningstid 

 

51 %51 %51 %51 %    42 %42 %42 %42 %    Operationsverktid 

46 %46 %46 %46 %    44 %44 %44 %44 %    Fördelningstid 1 

3 %3 %3 %3 %    2222 % % % %    Fördelningstid 2 

0000 % % % %    0000 % % % %    Fördelningstid 3 

0 %0 %0 %0 %    0 %0 %0 %0 %    Fördelningstid 4 

----    12 %12 %12 %12 %    Ställtid 

Figur 12: Närvarotid, frekvensstudie 1 
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Fördelning av närvarotid, utan sortbyte

Operationsverktid
51%

Fördelningstid 3
0%

Fördelningstid 4
0%

Fördelningstid 2
3%

Fördelningstid 1
46%

 

Figur 13: Fördelning av närvarotid, frekvensstudie 1 

4.4.3 Slutsatser av frekvensstudie 1 

Tinglöv kommer i sin slutsats fram till ett antal olika förslag till åtgärder gällande 
rutiner kring materialförsörjningen kring den manuella packningslinan. Enligt 
Tinglöv finns det i dagsläget ingen möjlighet att minska personalen vid den enhet 
som avser materialförsörjningen, då arbetet vid vissa produkter utgörs av två 
personer [15]. 

Exklusive omställningstiden utgör operationsverktiden 51 %. 46 % utgörs av 
fördelningstid 1 och kan i vissa fall ses som ineffektiv tid. Hur kan denna tid 
utnyttjas på ett bättre sätt? Vad är Spaljisten AB i behov av? 

 

4.5 Frekvensstudie 2 
För att vidare kunna säkerställa resultatet i ovanstående undersökningen har vi valt 
att genomföra en liknande undersökning med samma metod. 
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4.5.1 Metod och genomförande 

Som metod väljer vi att använda oss utav samma konstantintervallmetod, 
benämningar och grupperingar av de arbetsmoment som används i Tinglövs 
undersökning, se 4.4.1, samt samma registreringsintervall på 30 sekunder. Detta 
för att få två så lika undersökningar som möjligt för att kunna jämföra resultaten.  

Studien utfördes då produkten Beddinge packades. Inget produktbyte ägde rum 
under observationstillfället dock ett skiftbyte. Produkten ingick även i Tinglövs 
studie (tillsammans med Siljan). Studien omfattar enbart den serviceperson som 
har till uppdrag att förse packningslinan trots att en person även försedde 
packningsprocessen med material via truck.  

Frekvensstudien genomfördes på Spaljisten AB den 3 maj 2006 mellan kl. 13.00-
17.15  under betald arbetstid. Totalt antal registreringar uppgick till 482 stycken.    

I figur 14 visas utslaget av den genomförda frekvensstudien.  
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Akt Nr.Akt Nr.Akt Nr.Akt Nr.    BenämningBenämningBenämningBenämning    Antal förekomsterAntal förekomsterAntal förekomsterAntal förekomster    ProcentandelProcentandelProcentandelProcentandel    GrupperingGrupperingGrupperingGruppering    

301 Transportetrar material 48 10,0 %10,0 %10,0 %10,0 %     

302 Kör tom transfervagn 11 2,3 %  

303 Klär av pall / bal 24 5,0 %  

304 Hanterar 
återvinningsmaterial  
(plast, well etc.) 

72 14,9 %14,9 %14,9 %14,9 %     

Operationsverktid 

305 Hanterar returemballage 
(pall, kragar etc.) 

24 5,0 %  

306 Plockar tillbaka material / 
hanterar kassmaterial 

26 5,4 %  

307 Hjälper packpersonal vid 
packstation 

33 6,8 %6,8 %6,8 %6,8 %     

401 Omställningsarbete * * Ställtid 

501 Samtal med arbetsledare / 
samtal om arbetet 

45 9,3 %9,3 %9,3 %9,3 %     

502 Letar material / letar 
pallvagn 

7 1,5 %  

503 Inspektion av lagernivåer / 
går utmed linjer 

60 12,4 %12,4 %12,4 %12,4 %     

504 Administration / läsa 
instruktioner 

16 3,3 %  
Fördelningstid 1 

505 Väntar på uppgift 19 3,9 %  

506 Maskinservice / lådresare 28 5,8 %  

507 Maskinservice / lådvikare 4 0,8 %  

508 Maskinservice / palletering 18 3,7 %  

509 Arbetsrotation 11 2,3 %  

510 Telefonsamtal 0 0 %  

551 Personligt samtal 0 0 % Fördelningstid 2 

552 Paus 36 7,5 %7,5 %7,5 %7,5 %     

581 Facklig tid / frånvaro 0 0 % Fördelningstid 3 

601 Reparation av maskin 0 0 % Fördelningstid 4 

SummaSummaSummaSumma     482 100 %  

Figur 14: Utslag av genomförd studie, frekvensstudie 2 
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4.5.2 Resultat av frekvensstudie 2 

Resultatet av frekvensstudie 2 fördelade sig enligt figur 15. I figur 16 ges en bättre 
överblick av resultatet. Resultatet visar Beddinge exklusive omställningstid då det 
inte förekom under observationstillfället, samma produkt packades under de båda 
skiften.  

 

BeddingeBeddingeBeddingeBeddinge     

49494949 % % % %    Operationsverktid 

43434343 % % % %    Fördelningstid 1 

8888 % % % %    Fördelningstid 2 

0000 % % % %    Fördelningstid 3 

0 %0 %0 %0 %    Fördelningstid 4 

----    Ställtid 

Figur 15: Närvarotid, frekvensstudie 2 

Fördelning av närvarotid

Operationsverktid
49,4%

Fördelningstid 1
43,2%

Fördelningstid 2
7,5%

Fördelningstid 3
0,0% Fördelningstid 4

0,0%

 

Figur 16: Fördelning av närvarotid, frekvensstudie 2 
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Största delen av servicepersonens tid, 14,9 %, läggs på att hantera 
återvinningsmaterial så som wellpapp, plast, metallband med mera. Det är därför 
viktigt att se över rutinerna kring denna hantering. Närheten till 
uppsamlingsplatser för returemballage kan komma att utgöra en viktig 
effektivitetsparameter och därmed minska tidsåtgången för detta arbetsmoment. 

Att transportera (fylla på) material uppgår till 10 %. Detta är en av 
servicepersonens huvuduppgifter och kan tyckas skulle utgöra en större andel än 
utfallet. Vid undersökningstillfället hade dock redan stora delar av materialet fyllts 
på vilket påverkar resultatet.  

6,8 % av tiden gick åt till att hjälpa operatörerna vid packningslinan vilket oftast 
skedde i samband med pallbyte och efterföljdes av hantering av pall samt 
underläggsskiva (5,0 %).  

Det totala utfallet för aktiviteter under fördelningstid 1 uppgick till 43,2 % av 
arbetstiden. Värt att kommentera är aktivitet 501, ”Samtal med arbetsledare / 
samtal om arbetet”, som uppgick till 9,3 % vilket kan tyda på att oklarheter 
gällande arbetsrutiner förekommer. 12,4 % gick åt till aktivitet 503, att 
”inspektera lagernivåer / går utmed linjen”. Stor del av denna tid åtgick i samband 
med hantering av returemballage då servicepersonen behövde förflytta sig längre 
sträckor. Även här visar sig avståndet vara en viktig parameter för ett bättre 
tidsutnyttjande. 

 

4.6   Kritik av frekvensstudie 

 De frekvensstudier som utförts hos Spaljisten AB är inte gjorda under tillräckligt 
lång tid för att de skall kunna sägas utgöra ett statistiskt säkerställt resultat. Dock 
kan de användas som riktmärken för att få en ungefärlig bild av beläggningen på 
servicepersonen i dagsläget. 

Många olika faktorer har spelat in då dessa frekvensstudier utförts. Givetvis spelar 
det in vilka produkter som packats, personalens utbildning och erfarenhet av 
arbetet samt hur väl förberett materialet var för packning innan studien började. 
Under studien kan det även förekomma frågetecken angående vilken aktivitet som 
utförs då ibland flera aktiviteter utförs samtidigt.  

Det kan också finnas särskilda orsaker som påverkar resultatet och som kan anses 
som extrema och sällan förekommande. Under vår egen frekvensstudie 
(frekvensstudie 2) noterade vi många stopp på grund av att den robot som viker 
och ställer kartongerna på bandet i början av packningen ofta var orsak till 
stoppen. Detta kan anses som en ovanlig företeelse som kan uppstå och då kraftigt 
påverka effektiviteten. Vi vill dock tillägga att vi, även under tidigare besök, 
noterat samma problem i stor omfattning. Detta har dock inte dokumenterats och 
kan därför inte styrkas på anat sätt än vår egen uppfattning. Med detta som 
bakgrund anser vi att dessa stopp inte bör behandlas som tillfälligheter utan som 
problem som måste lösas då det sänker utnyttjandegraden betydligt. 
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4.7 Jämförelse av frekvensstudie 1 och 2 

En jämförelse av de båda resultaten (se figur 17) görs bäst med de siffror som 
enbart omfattar Siljan exklusive Beddinge och omställningstid, då den senare 
frekvensstudien enbart omfattade Beddinge och ingen omställningstid förekom. 
Dock innebär detta att Siljan inte har studerats under lika lång tid som Beddinge.  

 

Frekvensstudie 1 Frekvensstudie 1 Frekvensstudie 1 Frekvensstudie 1     
SiljanSiljanSiljanSiljan    

Frekvensstudie 2 Frekvensstudie 2 Frekvensstudie 2 Frekvensstudie 2 
BeddingeBeddingeBeddingeBeddinge    

    

51 %51 %51 %51 %    49494949 % % % %    Operationsverktid 

46 %46 %46 %46 %    43434343 % % % %    Fördelningstid 1 

3 %3 %3 %3 %    8888 % % % %    Fördelningstid 2 

0000 % % % %    0000 % % % %    Fördelningstid 3 

0 %0 %0 %0 %    0 %0 %0 %0 %    Fördelningstid 4 

----    ----    Ställtid 

Figur 17: Jämförelse av frekvensstudier 

De båda produkterna som används som objekt i jämförelsen skiljer sig inte enbart 
till utförandet utan också till antalet ingående detaljer. Detta innebär att antalet 
rullbanor som går åt för att förse packningslinan med material samt antalet 
operatörer som krävs för arbetet skiljer sig mellan produkterna. 

Siljan har tolv ingående detaljer vilket fördelas på sju rullbanor. För det arbetet 
krävs sex operatörer samt en serviceperson. Orsaken till att det går åt färre 
rullbanor än ingående artiklar är för att emballage och vissa inköpta detaljer 
placeras mellan rullbanorna. Flera detaljer packas då av samma operatör. 

 För att packa Beddinge används fem rullbanor. Åtta detaljer packas vilket kräver 
fyra operatörer och en serviceperson. Till skillnaderna kan också nämnas att 
Beddinge har packats under en längre tid medan Siljan är en relativt ny produkt.  

Trots att Siljan och Beddinge skiljer sig åt i utförande och resursåtgång är 
skillnaden i jämförelsen av frekvensstudierna inte så stora. Att operationsverktiden 
är något högre för Siljan (1,6 %) kan ses som logisk då produkten innehåller fler 
detaljer vilket påverkar de ingående aktiviteterna i operationsverktiden. Skillnaden 
mellan fördelningstid 1 (2,8 %) kan bero på att Siljan är en ny produkt där 
rutinerna för arbetet inte hunnit bli lika inkörda som för Beddinge. Dessa 
skillnader är dock så små att det inte bör fästas allt för stor vikt vid dessa.  
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Fördelningstid 2, som utgörs av personligt samtal och paus, visar sig vara något 
högre för Beddinge (4,5 % skillnad). För Beddinge uppgick denna tid till 7,5 % 
vilket blir drygt 19 minuter. Orsaken till skillnaden mellan de båda produkterna är 
i detta fall oklart och är inte av lika stor vikt att kommentera då den främst 
utgjordes av toalettbesök.  

 

4.8 Orsak till produktionsstopp 

Under genomförandet av frekvensstudie 2 uppstod ett antal stopp vid 
packningslinan. Samtliga stopp klockades och orsaken till dem noterades för att 
kunna sammanställa resultatet. Totalt uppstod 24 stycken stopp mellan kl. 13.00-
17.15. Personalens obetalda rast på 10 minuter är borträknad från dessa stopp. 
Den totala tiden för dessa stopp uppgick till 62 minuter och 46 sekunder vilket 
utgör 25,6 % av tiden då studien genomfördes. Resultatet redovisas i figur 18 och 
19. 

 

OrsakOrsakOrsakOrsak    Total tidTotal tidTotal tidTotal tid i minuter i minuter i minuter i minuter    ProcentandelProcentandelProcentandelProcentandel    

Maskinservice / lådresare 26:51 42 % 

Maskinservice / lådvikare 17:36 28 % 

Maskinservice / palletering 12:20 20 % 

Skiftbyte 0:20 1 % 

Frånvaro, i anslutning till 
rast 

4:44 8 % 

Övrigt (ej definierad orsak 
till stopp) 

0:55 1 % 

SummaSummaSummaSumma    62:4662:4662:4662:46    100 %100 %100 %100 %    

Figur 18: Produktionsstopp 
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Sammanställning av produktionsstopp

Maskinservice / 
lådresare 

42%

Maskinservice / 
lådvikare

28%

Skiftbyte
1%

Frånvaro, i 
anslutning till rast

8%

Övrigt (ej definierad 
orsak till stopp)

1%

Maskinservice / 
pallettering

20%

 

Figur 19: Sammanställning av produktionsstopp 

Maskinerna/robotarna är de som orsakar flest antal stopp vid packningslinan, 
tillsammans står de för hela 90 %. På grund av denna höga siffra är det värt att se 
över maskinerna och ytterligare och mer grundläggande utvärdera orsaken till 
dessa stopp. Med en produktionstakt på fyra paket/minut utgör stopptiden 251 
färre packade paket under tidsintervallet. Endast en studie är inte tillräckligt för att 
resultatet skulle kunna utgöra ett medel för samtliga produkter. Dock ger det 
indikationer om möjligheten att öka effektiviteten genom förbättringar på detta 
område.  

Värt att kommentera är skiftbytet som skedde snabbt och smidigt och som bidrog 
till ett stopp på endast 20 sekunder. 
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5 Resultat 

Under denna punkt redovisar vi de resultat vi kommit fram till utifrån vår analys 
och de mål som är uppsatta för arbetet. Dessa mål finns att läsa under punkt 1.5. 

Vi började i ett tidigt stadium av arbetet att titta på förändringar av den befintliga 
layouten av mellanlagret. Under arbetets gång har vi funderat över olika lösningar 
för att kunna förbättra dagens layout. Detta har lett oss fram till olika förslag på 
förändringar. I figur 20 ses en bild av layouten som den ser ut i dagsläget. 

 

Figur 20: Layout av mellanlagret i dagsläget 

 

5.1 Layoutförändring   

Det första alternativet vi arbetat med innebär en omfattande förändring av 
layouten jämfört med nuvarande. En bild av vårt förslag kan ses i figur 21. 
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Figur 21: Förslag på layoutförändring 

Första förslaget bygger på idén att minimera antalet gånger som varje pall måste 
förflyttas. Genom att flytta om rullbanorna (4a), som tidigare utgjorde 
mellanlagret, och ställa dem vinkelrätt mot tidigare, vill vi uppnå ett bättre flöde 
av materialet fram till packningslinan (3). Detta system innebär att när detaljerna 
kommer från produktionen via mellanlagret (1 vänster) så kan de direkt ställas i 
den riktning som de senare skall ha framme vid packningslinan. 

Från början var tanken att placera rullbanorna hela vägen fram till packningslinan. 
En nackdel med denna layout är att trucktransporterna med inköpta produkter, 
överblivna produkter och tompallar blir mycket längre än i dagsläget och därmed 
tar längre tid. På grund av detta väljer vi att lägga in en extra gång framför 
packningslinan för att kunna komma in med truck. I denna gång måste då även en 
vagn (2 övre) placeras för att detaljerna skall kunna dras ända fram till 
packningslinan.  
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Framme vid packningslinan väljer vi att lägga in två positioner för varje pall med 
detaljer. Detta medför att vi måste minska antalet rullbanor fram till 
packningslinan och därmed också antalet arbetsstationer eftersom att denna layout 
tar mer plats i anspråk än den nuvarande. 

Genom att alla detaljer står på kö medan de väntar på att packas kommer det att 
bli ett säkrare flöde fram till packningslinan genom att materialbrist och 
förseningar i framplockandet av detaljer minskas. Att ha två positioner för varje 
detalj medför att flödet inte stannar av framme vid packningslinan då en pall 
måste bytas. Eftersom det alltid finns en extra pall att plocka från, även om 
servicepersonen inte hinner byta pallen direkt, minskar risken för materialbrist. 
Eftersom materialet hela tiden skjuts framåt (pushsystem) utan att behöva beställas 
av operatörerna vid packningslinan, gör detta system att beställningspunkter blir 
överflödiga. Det enda operatören behöver göra är att uppmärksamma 
servicepersonen på att en pall är tom och måste bytas. Detta görs enklast genom 
att placera en lampa med strömbrytare vid varje arbetsposition som kan tändas när 
sista detaljen plockas från en pall. Operatörerna skall, i möjligaste mån, enbart 
koncentrera sig på att packa produkterna med så god kvalitet som möjligt. 

Även vid produktbyte är detta system till fördel då det medför att ställtiderna på 
packningslinan kan reduceras. När det är dags att byta produkt finns de nya 
detaljerna redan framme vid arbetspositionerna för packningen, tack vare de 
dubbla pallpositionerna. Därför kan packningen komma igång snabbare efter ett 
produktbyte. 

5.1.1 Slutsats av layoutförändring 

För att detta system skall kunna fungera måste en standard för vilka detaljer som 
skall gå på vilken rullbana upprättas. Detta bör vara en enkel standard som alla 
kan förstå och tillämpa, även nyanställd personal, efter en kort genomgång eller 
med hjälp av andra instruktioner. Artikelnumret på pallarna måste vara väl synliga 
för att personalen snabbt skall kunna avgöra, med hjälp av manualen, vilken av de 
numrerade banorna de skall placeras på.  

Nackdelarna med denna layout är dock att den kommer att ta upp större yta än 
vad den nuvarande gör. Den kommer också troligtvis att minska flexibiliteten i 
systemet på grund av att det blir svårare att flytta pallar mellan olika banor. Detta 
är ändå ett moment som skall undvikas med hjälp av de nya rutinerna. Generellt 
skall hanteringen av pallarna minskas då detta inte ger produkterna någon egentlig 
värdeökning.    

Det är dock svårt att mäta vad företaget skulle göra för tidsbesparingar med detta 
förslag och hur det skulle påverka ekonomin på längre sikt. På kort sikt skulle 
förslaget innebära stora kostnader för ombyggnad och nyinvesteringar, vilka 
företaget då med säkerhet måste få igen genom förändringarna. 
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Med detta som bakgrund tror vi på att behålla den befintliga layouten och istället 
ge förslag på förbättringar av olika moment inom materialhanteringen samt de 
arbetsrutiner som utförs omkring denna. 

 

5.2 Resultat av jämförelsen av frekvensstudierna. 
  

De två frekvensstudier som är gjorda vid packningslinan på Spaljisten AB pekar på 
samma saker. Trots att de inte kan anses vara statistiskt säkerställda, då de 
sammantaget utförts under för kort tid, ger de ändå en bild av att det finns mycket 
tid som används till onödiga arbetsmoment. Cirka hälften av tiden är 
operationsverktid dvs. tid som är till nytta för packningsprocessen. Den näst 
största gruppen är Fördelningstid 1 (cirka 45 %). I denna grupp ingår bland annat 
samtal om arbetet, att gå utmed linjen och de stopp som orsakas av maskinservice 
(åtgärdande av fel på robotarna). Under vår frekvensstudie utgjordes 23,0 % (20,1 
% i Tinglövs rapport) av den totala betalda arbetstiden av stopp i samband med 
maskinservice. Främst berodde dessa stopp på problem med roboten som viker 
och placerar kartongerna på linan. Detta var dock ett problem som vi tidigare i 
arbetet också lagt märke till och bör därför inte ses som en engångsföreteelse. Som 
tidigare nämnts i analysen så är Beddinge en väl inkörd produkt och därför är det 
extra allvarligt att det förekommer så många stopp. Detta är något som Spaljisten 
AB bör uppmärksamma och göra allt för att åtgärda istället för, som i dagsläget, 
acceptera det och låta det vara en del av arbetet. 

I Fördelningstid 1 ingår en post med tid som åtgår till att ”inspektion av lagernivå 
/ gå utmed linjen” (aktivitet 503). Denna post uppgår till 3,6 % i frekvensstudie 1 
och till 12,4 % i frekvensstudie 2 av den totala betalda arbetstiden. Mycket av 
denna tid åtgår i samband med hanteringen av returemballage samt vid 
produktionsstoppen. En del av denna tid går att skala bort genom att effektivisera 
hanteringen av returemballage genom att placera stationer för uppsamling av 
emballaget närmare packningslinan samt att hantera mer emballage varje gång. 

En analys som kan göras med frekvensstudierna som underlag är att 
servicepersonen skapar sig arbetsuppgifter som egentligen inte finns eller är 
nödvändiga. Den kanske tydligaste punkten som finns på detta är ”hjälper 
packpersonal vid packstation” (aktivitet 307). Denna punkt kan ses som påhittad 
då det är en arbetsuppgift som servicepersonen utför när inga andra 
arbetsuppgifter finns att utföra. I frekvensstudie 1 utgör den aktiviteten 19,7 % 
och vid frekvensstudie 2 6,8 %.  

Delvis kan också en del av den tid som servicepersonen går utmed linjen anses 
onödig då denna kan minskas genom att omplacera returstationerna och 
underlätta hanteringen av returemballage så att mer emballage kan hanteras åt 
gången. 
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En förklaring till den stora skillnaden på aktiviteterna 307 och 503 i de båda 
frekvensstudierna kan vara att Siljan, som studerades i frekvensstudie 1, är en mer 
komplex produkt att packa än Beddinge, som studerades i frekvensstudie 2. 
Skillnaden kan också bero på att Siljan är en relativt ny produkt medan Beddinge 
har producerats en längre tid. Detta sammantaget gör att aktivitet 307 (hjälper 
packpersonal vid packstation) blir högre för Siljan då packpersonalen behöver mer 
hjälp för att hinna med att packa produkten. Siljan kräver också fler operatörer 
vilket också genererar mer arbete för servicepersonen vid packningsstationerna. 
Aktivitet 503 (inspektion av lagernivå / går utmed linjen)blir dock högre för 
Beddinge då den har färre ingående detaljer och därmed mindre antal 
packstationer. Detta gör att servicepersonen har mer tid att ägna åt exempelvis 
hantering av returemballage och därmed höjs aktivitet 503. 

 

5.3 Förslag på förbättringar  

Efter analys av de iakttagelser vi gjort under våra besök på företaget, de uppgifter 
som Tinglöv presenterar i sin rapport samt egen undersökning tror vi att Spaljisten 
AB bör arbeta med att förbättra de rutiner och arbetsmoment som är kopplade till 
materialhanteringen kring packningslinan. Ovanstående analys tyder på att 
förbättringsmöjligheter finns på detta område. 

5.3.1 Placering av material  

De rullbanor som idag används till lagring av produkter (1 vänster) vill vi inte 
förändra då detta system för lagring fungerar utan problem. Däremot vill vi 
utnyttja den första sektionen av rullbanor (4a) bättre. Vår tanke är att transportera 
materialet från mellanlagret (1) med hjälp av transfervagnen (5) för att sedan 
transportera materialet till första sektionens rullbanor (4a) och då dessa rullbanors 
början (nedre del på bilden). Genom detta kommer ett kösystem skapas och det 
kommer hela tiden stå pallar med material på kö fram mot packningslinan. Detta 
skulle ytterligare säkra materialflödet fram till packningen när hastigheten på 
flödet skall ökas. När materialet sedan står på kö på dessa rullbanor går det mycket 
snabbare att få fram det till packningslinan då behovet uppstår.  

Personalen måste vara väl insatta i på vilka rullbanor som detaljerna skall placeras. 
Idag är detta ett problem som ofta ger upphov till onödiga och tidskrävande 
diskussioner operatörerna emellan. Vi föreslår att detaljerna placeras antingen i 
början av packningslinan eller så långt mot slutet som möjligt. Hänsyn bör tas till 
andelen inköpta detaljer då trucktransporterna av dessa kortas ner om detaljerna 
placeras i slutet av packningslinan.  
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Placeringen av materialet beror givetvis också på hur många ingående detaljer 
produkten har. Här bör även hänsyn till emballage tas då det ibland måste placeras 
på rullbanorna för att sedan flyttas ner på golvet eller över till ett bord för att 
underlätta arbetet för operatörerna. Emballaget bör finnas nära till hands för att 
operatören inte skall behöva gå och hämta emballage vid behov. Detta bör täckas 
in av servicepersonens arbetsuppgifter och hanteras så som övrigt material. 

Instruktioner för placering av materialet bör exempelvis utarbetas av de personer 
som utfärdar övriga packinstruktioner. Instruktionerna bör finnas skriftliga och 
lätt tillgängliga för servicepersonen. Beroende på vilken produkt som skall packas 
och vilken som packats innan måste materialplaceringen anpassas för att uppnå 
bästa effektivitet i packningsprocessen. 

5.3.2 Beräkning av materialåtgång 

Genom att varje ingående detalj i en produkt som skall packas har en bestämd 
plats på rullbanorna, kan ett effektivare flöde av materialet skapas. Det skulle 
innebära att material kan placeras på rullbanorna så länge dess utrymme tillåter. 
Vid ett produktbyte kan då frågan om hur många pallar av respektive detalj som 
går åt för varje batch bli aktuell. Det kommer troligtvis tills största delen att beröra 
de inköpta detaljerna eftersom de egentillverkade packas, och därmed också lagras 
i mellanlagret, i samma batchstorlek som de tillverkas. Det ger då en lättare 
överblick på materialet eftersom alla pallar av samma detalj skall fram till 
packningslinan tills de är slut. Samma överblick kan inte ges då det gäller de 
inköpta detaljerna. Här bör information angående antalet pallar som går åt av 
respektive detalj finnas för att undvika onödiga pallförflyttningar då material som 
inte går åt måste plockas bort från packningslinan. Om inte detta fungerar måste 
istället en uppskattning av hur mycket inköpt material som kommer att gå åt 
göras, vilket skulle försvåra förberedelserna även för kommande produkt. Detta 
skulle medföra att ett mer ineffektivt materialflöde uppstår.  

5.3.3 Lagringsplatser 

Den golvyta som finns i mitten av lokalen (6) vill vi ”rensa upp” från nuvarande 
provisoriska lagring av material för att kunna installera ett pallstallage. Alternativt 
kan rutor på golvet markeras för att kunna strukturera upp det material som skall 
lagras där. Det material som kan komma i fråga att lagras här är de inköpta 
detaljer som används mest frekvent i packningen eller emballage. Även 
egentillverkade detaljer som blir över vid packningen skall kunna förvaras här i 
väntan på att produkten packas nästa gång. 
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5.3.4 Returstationer  

Vi vill även ge förslag på stationer för uppsamling av tompallar (figur 22 vänster), 
underläggsskivor (figur 22 höger) och skräp. Dessa stationer måste vara placerade 
på så sätt att gångavståndet blir så kort som möjligt. En station kan läggas i mitten 
av första sektionens rullbanor (4a) men detta skulle innebära att rullbanorna måste 
flyttas eller eventuellt användas till lagring av tompallarna. Detta skulle störa det 
kösystem för materialet som vi tänkt att första sektionen (4a) skall användas till. 
Ett alternativ till denna placering är att använda en av de befintliga rullbanorna 
”längre fram” längs packningslinan vilket då inte skulle störa materialflödet. Som 
komplement till denna lösning bör då även en station ”längre upp” längs 
packningslinan inrättas då det annars blir lång transportväg för de tomma pallarna. 
Lösningen med två stationer är den bästa med hänsyn till det övriga 
materialflödet. Servicepersonen, den person som skall se till dessa stationer och 
tömma dem, får då två stationer att hålla reda på, dock behöver de inte tömmas 
lika ofta. Stationerna bör främst omfatta tompallar.  

De underläggsskivor som töms framme vid packningslinan bör förvaras i nära 
anslutning till rullbanorna, kanske mellan var annan eller var tredje bana, i första 
sektionen (4a) eftersom att det är här som de i första hand används för att ställa 
pallar med inköpta eller förmonterade detaljer på. För att underlätta hanteringen 
av dessa skivor bör de förvaras, stående på högkant, på vagnar med hjul för att vid 
behov kunna förflyttas enkelt. De bör alltså inte förvaras på rullbanorna då 
materialflödet hindras.  

 

 

     

Figur 22: EU-pall och underläggsskiva 
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Hanteringen av returemballage, så som plast, wellpapp och metallband med mera, 
visade sig i frekvensstudierna utgöra en stor del av servicepersonens arbetstid. 
Därför blir avståndet till en returstation för denna typ av material av stor betydelse 
för att kunna minska tidsåtgången för detta. En enkel åtgärd är att placera ut 
soptunnor för plast och metall samt exempelvis en pall med krage för wellpapp 
närmre packningslinan och rullbanorna. När dessa behållare är fulla kan 
servicepersonen eller annan personal tömma innehållet på ordinarie returstation.     

5.3.5 Kontroll av kvalitet  

För att minska antalet reklamationer, på grund av dålig kvalitet, avser vi att lägga 
in ett moment i servicepersonens arbete där kvaliteten på detaljerna skall 
kontrolleras innan pallarna kommer fram till packningslinan. Analysen visade på 
ett stort antal kassationer, främst på de inköpta detaljerna. Detta drabbar i första 
hand Komplement då den enbart innehåller inköpta detaljer. Om kassationerna 
inte minskar inom kort bör de produkter som visar på stort antal kassationer ges 
extra uppmärksamhet. Personalen vid packningslinan bör informeras om vilka 
detaljer av respektive produkt som har störst antal kassationer. Dessa pallar måste 
kontrolleras innan de ställs på första sektionens rullbanor (4a) för att förhindra 
onödigt arbete med returer. Om kvalitetsbrister upptäcks i detta skede kan de 
pallar som avses direkt transporteras till den rödmarkerade rullbanan längst fram 
utmed packningslinan (se figur 23). Denna bana har avsatts för att samla alla 
pallar med kvalitetsbrister på. Detta för att underlätta kontrollen för den som är 
kvalitetsansvarig. Även en pall för enstaka kassationer bör finnas här. Det är viktigt 
att det går lätt och snabbt att hitta de berörda pallarna så att de snabbt kan 
kontrolleras. 
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Figur 23: Förslag till layoutförändring 

 

Genom att pallarna kontrolleras tidigt i kedjan behöver det inte uppstå 
diskussioner kring materialet. Idag uppstår ofta diskussioner då operatörer vid 
packningslinan lämnar sina positioner för att kontrollera och diskutera med de 
andra om vad som skall göras. Om servicepersonen upptäcker fel på hela pallar 
med detaljer bör han kontakta skiftledare eller produktionsledare. Då en operatör 
upptäcker fel på en detalj framme vid packningslinan bör denne påkalla 
servicepersonens uppmärksamhet utan att arbetet avbryts. 

Då det förekommer kvalitetsproblem med de egentillverkade detaljerna till Siljan 
och Norrgrund 80, främst ryggarna, bör en uppföljning bakåt i produktionen 
göras. Genom detta kan orsaken till problemen hittas och åtgärdas för att minska 
kvalitetsproblemen. 
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5.3.6 Beställningssystem  

Operatörerna bör, så långt det är möjligt, komma ifrån momentet att beställa fram 
det material som de behöver vid packningslinan. Målet är att de enbart skall 
behöva koncentrera sig på sin kärnverksamhet vilket är att packa produkterna. 
Vårt förslag bygger på att det hela tiden står detaljer på kö fram till packningslinan 
och därför behövs det bara ett enkelt sätt att göra servicepersonen uppmärksam på 
när en pall behöver bytas. Till detta ändamål bör en lampa med strömbrytare 
installeras vid varje arbetsposition som operatören kan använda då en pall börjar ta 
slut och måste bytas. Alternativt kan en ljustavla med numret för varje position 
användas istället för en lampa. På denna ljustavla tänds då istället numret på 
positionen som behöver hjälp med byte av pall. 

Systemet bygger på att all personal förstår innebörden av ett pushsystem. Den 
person som har ansvar för materialpåfyllning måste hela tiden jobba för att fylla på 
material när det finns ledigt utrymme på rullbanorna. Detta för att skapa ett tryck 
framåt i systemet. Vi tror att detta är den enklaste formen av beställningssystem 
och den formen som kommer att fungera bäst hos Spaljisten AB. 

5.3.7 Strukturering och fördelning av arbetsuppgifter  

I nuläget är fördelningen av arbetsuppgifter kring packningslinan dåligt 
definierade. Detta ger upphov till många onödiga och tidskrävande diskussioner 
mellan personalen. 

Operatörernas enda uppgift skall vara att packa produkterna längs linan samt att 
sköta den lampa som gör servicepersonen uppmärksam på att en pall vid berörd 
position måste bytas eller då brister i kvalitet upptäcks. De skall aldrig behöva 
diskutera hur eller var material skall placeras på rullbanorna. Den diskussionen 
skall inte behöva uppstå med tanke på de nya rutiner för materialplacering som vi 
anser bör införas. 

Servicepersonens uppgifter består i att transportera fram material från mellanlagret 
(1) till första sektionens rullbanor (4a) och sedan fram till packningslinan så fort 
utrymme finns. Servicepersonen skall se till att pallarna med de egentillverkade 
detaljerna är färdiga att plockas från redan när de kommer fram till operatören. 
Vidare skall servicepersonen, redan när detaljerna placeras på rullbanorna (4a), 
kontrollera detaljernas kvalitet för att material med tveksam kvalitet aldrig skall nå 
operatörerna. Om pallar med kvalitetsbrister påträffas skall servicepersonen placera 
pallen/pallarna på anvisad plats och göra den kvalitetsansvarige uppmärksam på 
problemet. 

Den person som kör truck och transporterar in de inköpta detaljerna skall alltid se 
till att de pallarna är uppackade och avemballerade så de är klara för packning 
redan då de ställs på rullbanorna (4a) första gången. Denna person bör även ha tid 
att hjälpa servicepersonen i dennes arbete runt packningslinan då behov finns. 
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De stopp som förekommer på packningslinan ger upphov till diskussioner mellan 
operatörerna som ibland går iväg från sina positioner för att delta i 
problemlösningen. Detta gör att det tar längre tid att starta packningen igen efter 
stopp. Här bör skiften göra klart vem eller vilka, en eller två, personer som har till 
uppgift att åtgärda de fel som kan uppstå. Dessa en till två personer kan variera 
från dag till dag men de bör klargöras tydligt innan arbetet startar. Självklart bör 
det vara ett par av den personal som arbetat på packningslinan längst då detta 
underlättar och skyndar på arbetet med att åtgärda felet. 

5.3.8 Kommunikation  

Bakgrunden och anledningen till nya rutiner och arbetsuppgifter, dels inom 
skiften men också mellan skiften, bör förklaras och förtydligas för att dessa skall 
kunna upprätthållas. Vikten av ett väl fungerande materialflöde och en 
minimering av materialförflyttning bör tydliggöras för berörd personal. Även 
betydelsen av ställtidsreducering och avbrott av olika slag bör kommuniceras så att 
förbättringar kan erhållas. Betydelsen av små förbättringar inom de områden 
nämnda under ovanstående rubriker kan på lång sikt leda till stora vinster både 
tidsmässigt, ekonomiskt samt arbetsmässigt. 

Att kunna mäta förbättringar är viktigt för att kunna motivera personal till att vilja 
lära sig mer om just sin process och vad som kan göras för att förbättra den. Detta 
leder i sin tur till en ökad lönsamhet för hela företaget och bidrar förmodligen 
också till en trevligare arbetsplats där arbetet upplevs mer stimulerande genom ett 
ökat individuellt ansvar. Exempel på olika mätningar kan vara antalet packade 
paket (per minut, timme eller annat lämpligt tidsintervall) samt packningslinans 
effektivitet genom mätning av tiden för produktomställning och övriga avbrott. 
Att sätta upp mål för dessa mätningar, till exempel X antal packade paket per Y 
minuter, max Z minuters stillestånd vid produktbyte eller max Q minuters avbrott 
per timme på grund av diverse fel, gör att personal motiveras till att tänka ut 
effektiva lösningar för just sina arbetsuppgifter. Vilka siffror som är rimliga för X, 
Y, Z och Q beror på företagets kapacitet, behov och mål. 

Att personalen får komma med förslag som provas i verkligheten och som kan leda 
till varaktiga lösningar har i många företag visat sig vara effektivt. Här kan en 
förslagslåda vara ett bra hjälpmedel för att ge ledningen input i olika 
beslutssituationer. 

Att olika skift inom samma arbetsområde arbetar efter olika och egna skapade 
rutiner är inte önskvärt. Därför kan till exempel fasta pallpositioner för material på 
rullbanorna göra att båda skiften arbetar efter samma förutsättningar och de kan 
lättare förbereda åt varandra genom att fylla på material till det andra skiftet utan 
att frågetecken om materialets placering uppstår. För att ytterligare öka 
kommunikationen kan skiftledarnas arbetstider överlappas några minuter varje dag 
så att frågeställningar och eventuella problem som dykt upp under dagen kan 
diskuteras.
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6 Slutsats 

Här nedan ger vi, utifrån problembeskrivningen under rubrik 4.2, en 
sammanfattande lista på de problem och åtgärder som vi sett och behandlat hos 
Spaljisten AB. 

6.1 Förbättringsåtgärder 

Materialets väg (flödet) från produktion till packning är omständligt. Detta Materialets väg (flödet) från produktion till packning är omständligt. Detta Materialets väg (flödet) från produktion till packning är omständligt. Detta Materialets väg (flödet) från produktion till packning är omständligt. Detta 
gör att antalet pallförflyttningar är onödigt många, vilket gör arbetet gör att antalet pallförflyttningar är onödigt många, vilket gör arbetet gör att antalet pallförflyttningar är onödigt många, vilket gör arbetet gör att antalet pallförflyttningar är onödigt många, vilket gör arbetet 
inininineffektivt.effektivt.effektivt.effektivt.    
Den befintliga layouten av mellanlagret bör användas bättre än vad som är fallet 
idag. De rullbanor som finns fram mot packningslinan bör utnyttjas för att bilda 
ett kösystem av detaljer. Detta skulle öka säkerheten i materialflödet fram mot 
packningen.    

Arbetsfördelning Arbetsfördelning Arbetsfördelning Arbetsfördelning mellan operatörer och servicepersomellan operatörer och servicepersomellan operatörer och servicepersomellan operatörer och servicepersonen är dåligt definierade.nen är dåligt definierade.nen är dåligt definierade.nen är dåligt definierade.    
Arbetsuppgifterna bör delas upp på ett tydligare sätt mellan operatören och 
servicepersonen. Materialet skall vara uppackat och avemballerat när det når 
packningslinan, allt för att underlätta momenten vid packningslinan.    

Hantering av tompallar och returemballage.Hantering av tompallar och returemballage.Hantering av tompallar och returemballage.Hantering av tompallar och returemballage.    
Fasta platser för samling av tompallar, pallkragar, underläggsskivor och 
returemballage bör upprättas utmed packningslinan. Dessa måste upprättas så att 
gångavståndet vid hanteringen blir så kort som möjligt. Därför bör två stationen 
upprättas, en i var ände av packningslinan.  

De underläggsskivor som de inköpta detaljerna ställs på cirkulerar bara från 
rullbanornas början och sedan fram till packningslinan. Dessa bör därför förvaras i 
absolut närhet till rullbanorna. De bör förvaras stående på högkant på rullvagnar 
för att underlätta hanteringen av skivorna. Dessa vagnar skall vara tillräckligt smala 
för att kunna placeras mellan rullbanorna, ungefär var annan, för att minska 
gångavståndet vid hanteringen av dessa. 

Lagring av material i lokalenLagring av material i lokalenLagring av material i lokalenLagring av material i lokalen    
Den lagring av material som i dagsläget sker i lokalen gör det svårt att få en 
överblick över materialet i lokalen och vilket material som närmast skall användas i 
packningen. För att lättare kunna få en överblick över materialet och få till en 
bättre struktur på lagringen bör pallstallage monteras på denna plats. Alternativt 
kan rutor markeras på golvet för att förbättra strukturen på lagringen. Även de 
rullbanor som finns längst ner vid packningslinan, som inte skall användas till 
kassationer, kan användas till de inköpta detaljer eller emballage som förekommer 
mest frekvent i packningen. Utöver detta bör de inköpta detaljerna lagras i det 
råvarulager som finns i nära anslutning till mellanlagret. 
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BBBBristfälliga rutiner mellan skiftenristfälliga rutiner mellan skiftenristfälliga rutiner mellan skiftenristfälliga rutiner mellan skiften    
På grund av att gemensamma rutiner för materialplacering och lagring saknas 
skapar skiften egna rutiner. Detta orsakar problem genom att skiften använder 
olika platser för att lagra material som ej har packats. De använder även olika 
rullbanor för detaljerna som skall packas. Detta sammantaget medverkar till att 
materialhanteringen försvåras och att onödig tid åtgår till att leta material, flytta 
pallar med mera som inte tillför produkterna något värde. 

6.2 Sammanfattning 

Sammantaget kan sägas att vi uppmanar Spaljisten AB att fokusera på små och 
kontinuerliga förbättringar. Vi tror också på att vidareutveckla de rutiner vi gett 
som förslag och att dessa anpassas ännu mer till företagets verksamhet. En 
frekvensstudie ger en bra bild av hur tidskrävande de olika arbetsmomenten är för 
servicepersonen. Även detta kan vidareutvecklas och utföras på samtliga produkter 
för att få ett bredare underlag för hur de olika produkterna beter sig i 
packningsprocessen. En frekvensstudie är något som bör genomföras med jämna 
mellanrum då detta är ett bra instrument för att mäta resultatet av de 
kontinuerliga förbättringar som görs.
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1 Begreppsförklaring vid frekvensstudie 
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Bilaga 1 Begreppsförklaring vid frekvensstudie  

 

NamnNamnNamnNamn    FörkFörkFörkFörklaringlaringlaringlaring    

Produktionstid Den totala tiden det tar att utföra en angiven arbetsmängd. 
Produktionstiden kan delas upp i verktid och omkostnadstid 1. 

Verktid 

 

Verktiden kan i sin tur delas upp i operationsverktid och ställtid 

Operationsverktid Avser normal verksamhet såsom laddning av maskin (ej i detta 
fall) övervakning och handarbete. I detta fall huvudsakligen 
materialtransport. 

Ställtid Den tid som åtgår för att förbereda ett arbete, exempelvis 
riggning av maskin etcetera. 

Omkostnadstid 1 Avser fördelningstid 1 och två enligt nedan. 

Fördelningstid 1 Avser verktidsberoende fördelningstid, till exempel samtal med 
arbetsledare (eller samtal om arbetet inom gruppen), söka 
material, normal service etcetera. 

Fördelningstid 2 Avser personlig tid som kaffepaus, toalettbesök, personliga samtal 
etcetera. 

Omkostnadstid 2 Omfattar fördelningstid 3 och 4 enligt nedan. 

Fördelningstid 3 Avser ej verktidsberoende fördelningstid som exempelvis facklig 
tid och frånvaro. 

Fördelningstid 4 Avser produktionsstopp på grund av kvalitetsproblem, haveri 
eller strömavbrott. 

 
 


