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Sammanfattning 
På Viledas två anläggningar i Norrköping sker tillverkning respektive konvertering av wettexduk. 

Uppdragsgivaren, Eva Lindell, upplever att det förekommer mycket slöserier i olika former inom 

konverteringsanläggningen. Vidare upplever Lindell att många av de slöserier som förekommer hos 

operatörerna kan reduceras.  

Examensarbetet utgår ifrån Muda, de åtta slöserierna, och de fem slöserier som studeras och 

analyseras i detta arbete är överproduktion, onödiga rörelser, väntan, omarbete och överarbete.  

Slöserierna identifieras främst med hjälp av den kvalitativa metoden spagettidiagram som genomförs 

under observationer inom anläggningen men under arbetets gång genomförs även en tidsstudie, en 

enkätundersökning samt utredningar kring företagets struktur, kundorderpunkt och lagerservicenivå. 

Observationerna utfördes på tre konverteringslinor inom anläggningen hos Vileda. De gav ett 

entydigt resultat som visade på att uppdragsgivaren hade rätt – det förekommer mycket slöserier, i 

olika former. Bland annat uppmärksammades att layouten på området kring linorna påverkar 

förflyttningar av både operatörer och material i mycket stor utsträckning.  

Samtidigt som spagettidiagrammen ritades upp utfördes en tidsstudie som gav en insikt i hur stor del 

av den observerade tiden som hela eller delar av en lina stod still. Utifrån tidsstudien upptäcktes att 

hela eller delar av en lina stod still 11-48 procent av den totala observerade tiden, vilket i störst 

utsträckning beror på maskinfel.  

Utredningarna kring företagets struktur, kundorderpunkt samt lagerservicenivå utreddes i samråd 

med uppdragsgivaren. Utifrån resultatet av utredningarna drogs slutsatsen att det till viss del sker 

överproduktion inom verksamheten, främst eftersom företagsstrukturen ser ut som den gör. Dock 

kunde ingen slutsats dras huruvida en eller flera specifika produkter överproduceras eller inte. 

Enkätundersökningen som genomfördes bland operatörerna som arbetar vid konverteringslinorna 

gav inspiration till idéerna om möjliga förbättringar inom anläggningen. 

Utifrån studierna diskuteras ett antal förbättringsmöjligheter som skulle kunna genomföras på kort 

respektive lång sikt. Att förändra layouten kring konverteringslinorna, flytta på verktyg samt 

genomföra någon form av vidareutbildning bland operatörerna är exempel på föreslagna 

förbättringar som skulle kunna genomföras på kort sikt. Att förbättra kommunikationen mellan 

basproduktion och konvertering, undersöka möjligheter till att uppdatera maskintekniken samt att 

reducera sampling är exempel på föreslagna förbättringsmöjligheter som företaget skulle kunna 

genomföra på lång sikt. Sampling innebär att operatörerna måste kontrollera att rätt mängd av 

aktuell produkt läggs i kartongerna, de kartonger som sedan distribueras till kund. 

Under observationerna identifierades ett stort problem som leder till flera former av slöseri. På 

samtliga dukrullar finns ett rullkort med information kring dukens egenskaper, tillverkningsdatum 

samt en kod som är unik för varje rulle. Rullkortet fästs på dukrullar med hjälp av ett gem, vilket 

bidrar till flera former av slöserier. Att reducera dessa slöserier genom att ersätta gemet med en 

annan metod föreslås som en möjlig förbättring. 

 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135
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 Abstract 
Production and conversion of Vileda occurs in two facilities in Norrköping, Sweden. The product is a 

dishcloth named Wettex. Eva Lindell, the job initiator of this thesis, experience that it is too much 

movement from the operators in the conversion facility. She also believes that these kinds of waste 

can be reduced.  

This thesis is based upon Muda, the eight wastes, and five of these eight are included in this report. 

The five wastes are overproduction, unnecessary movements, waiting, rework and over processing. 

The wastes are identified by a human and material flow diagram (see Bilaga 1). The blue lines 

represent material and the pink represents operators. Beyond the flow diagram methods like time 

study, questions how the operator sees on Muda and investigations that include the company 

structure, customer order decoupling point and motion service level has been made. 

The observations were performed on three conversion lines. This gave a straightforward result, 

showing that the initiators of this thesis were right – wastes occur in many different forms. Among 

other things it is noted that the area layout along the lines affect movements of both material and 

operators.  

Simultaneously with the flow diagram, a time study was done. This gave an inside look, how much of 

the observed time the lines in some range were stopped. The stops were identified from the time 

study, this resulted in an 11-48 percentage stop from total observed time and this mostly depends on 

a small machine fault that happens often.  

The investigations concurring company structure, customer order decoupling point and motion 

service level were straighten together with the job initiator. The results of the investigations led to 

conclusion that there is an overproduction within the conversion, mostly because of how the 

company structure looks like, although these results could not prove if one or more specific products 

is overproduced or not. 

The answers from interviews and questions were used as an inspirational source for the discussion 

and analysis chapter because an observation of only a few days does not show the whole picture.   

Improvement opportunities were found from the studies, both short and long termed. Examples of 

these opportunities could be a change of layout – move a tool or a table, changing the clips that 

defects the material, an investigation on the opportunities to update the machine technique or an 

improvement on the communication between production and conversion. 
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1. Inledning 
Muda ingår i Lean-teorin och är det japanska ordet för slöseri. Inom Lean är den huvudsakliga 

grundtanken ständiga förbättringar. För att genomföra förbättringar i en verksamhet är det en 

förutsättning att kunna identifiera vilka moment inom en process som skapar värde och de som inte 

skapar värde och därmed är eller bidrar till olika former av slöseri. Inom Muda definieras åtta olika 

former av slöserier, vilka är;  

 Överproduktion 

 Väntan 

 Rörelser 

 Omarbete 

 Överarbete 

 Lager 

 Transporter 

 Outnyttjad kreativitet/kompetens (Liker, J. K., 2009, kap 3, sida 49-51) 

Vileda, som tillhör koncernen Freudenberg Household Products AB (FHP), tillverkar och paketerar 

rengöringsartiklar i Norrköping. På Viledas konverteringsanläggning paketeras Wettex-duk för 

varumärkena Vileda och Wettex. Dukarna paketeras på olika konverteringslinor och uppdragsgivaren, 

Eva Lindell, upplever att det förekommer mycket slöserier inom anläggningen idag samt att om dessa 

slöserier skulle reduceras finns det stor potential för kostnadsbesparingar.1 

Muda appliceras på konverteringsanläggningen i Norrköping främst genom att observationer 

genomförs, vilka leder till framtagande av spagettidiagram. Med dessa spagettidiagram kan slöserier 

i form av omedvetna rörelser och förflyttningar samt omarbete och överarbete identifieras. Även en 

enkätundersökning och en tidsstudie genomförs för att ytterligare erhålla underlag för att identifiera 

slöserier i processerna inom konverteringsanläggningen. 

1.1. Syfte 
Syftet med examensarbetet är främst att identifiera och analysera fem av de åtta slöserierna, 

överproduktion, rörelser, väntan, omarbete och överarbete, som ingår i Muda inom 

konverteringsanläggningen och även att föreslå potentiella förbättringsmöjligheter på kort och lång 

sikt. 

1.2. Mål 
Målet med examensarbetet är att under arbetets gång erhålla en större kunskap inom Lean, att 

framställa spagettidiagram samt att genomföra en analys kring möjliga förändringar inom 

konverteringsanläggningen. 

1.3. Avgränsningar 
För att begränsa examensarbetet till lämplig omfattning har ett par avgränsningar gjorts. Tre av de 

åtta slöserierna, lager, transporter samt outnyttjad kreativitet, analyseras inte i examensarbetet. 

Dessa slöseriformer berörs dock i form av en presentation i litteraturdelen.  

                                                           
1 (Lindell, 2013) 
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Anledningen till att lager inte berörs mer än i litteraturdelen är att uppdragsgivaren inte har något 

intresse av en utredning av detta. Uppdragsgivaren anser sig redan ha kunskap om lagret, i samma 

utsträckning som en utredning och analys som examensarbetet skulle kunna resultera i. 

Anledning till att transporter inte kommer att beröras mer än i litteraturdelen är att transporter inom 

konverteringsanläggningen sker med truck och endast på en liten area inom anläggningen. För att 

djupare kunna analysera slöseriformen transporter på företaget krävs att observationer även görs i 

företagets lagerlokaler. 

Slöseriformen outnyttjad kreativitet är mycket abstrakt och anses vara svår för utomstående parter 

att identifiera och analysera, vilket är anledningen till avgränsningen att endast beröra slöseriformen 

i litteraturdelen. Inte heller uppdragsgivaren hade något intresse av en utvärdering av outnyttjad 

kreativitet hos de anställda eftersom en analys av detta redan pågår internt på företaget.  

Det svinn som förekommer inom anläggningen och det material som slängs trots att det skulle kunna 

återanvändas kommer inte att behandlas under observationerna hos företaget. Dock kan detta 

behandlas i analysen kring förbättringsmöjligheter inom konverteringsanläggningen, i form av 

förbättringsförslag angående materialanvändning.  

Efter att en större inblick erhållits i hur konverteringsanläggningen ser ut, har en avgränsning gjorts 

gällande lina 1, 2 och 5. Avgränsningen gäller att endast göra observationer och analyser 

inkluderande lina 1, 2 och 5 eftersom dessa linor uppfattas som mest problematiska av 

uppdragsgivaren. Dessa linor observeras även eftersom de var de mest lättillgängliga linorna inom 

konverteringsanläggningen.  

Det har även gjorts en avgränsning gällande basproduktion, vilken berörs vid studier och analyser 

men störst fokus ligger vid konverteringsanläggningen. 

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att under de observationer som genomförs inkluderas 

endast rörelser som innebär förflyttning från en position till en annan på golvet. Rörelser, som 

exempelvis handrörelser, kommer därmed inte att observeras.  

Slutligen har en avgränsning gjorts gällande genomförandet av förändringar på företagets 

konverteringsanläggning. Det är upp till uppdragsgivaren om förbättringsmöjligheterna, som kommer 

att tas fram utifrån analyserna av observationerna på företaget, skall genomföras eller inte. Därmed 

kommer inga förändringar genomföras av författarna av examensarbetet utan det är endast 

möjligheter till förändringar som kommer att föreslås. 
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2. Företaget & Produkten 
I Kapitel 2.1–2.4 ges en närmare beskrivning av uppdragsgivaren och produkterna som tillverkas och 

paketeras i respektive anläggning i Norrköping. 

2.1. Freudenberg Household Products AB 
Freudenberg Household Products AB (en filial i Freudenberg Gruppen) är ett tyskt familjeföretag som 

tillverkar rengöringsartiklar, rengöringssystem samt klädvårdsprodukter och företaget står bland de 

främsta internationella tillverkarna inom branschen. Verksamheten är uppdelad i två olika segment; 

Consumer Division och Professional Division, där Consumer Division står för hela 85 procent av 

omsättningen. (Vileda – About vileda – Company profile, 2013). Consumer Division tillhandahåller 

rengöringsartiklar till hushåll världen över och Professional Division tillhandahåller rengöringsartiklar 

för den professionella städbranschen. (Vileda-professional – Company – About, 2013). De 

varumärken som företaget tillverkar produkter under är vileda®, O‘Cedar®, Wettex®, Gala® och 

SWASH®. (Freudenberg & Co., 2011) 

Freudenberg Household Products AB är marknadsledande i nästan alla länder dit dess produkter 

distribueras, vilket dess resultat efter finansiella poster visar på. Vinsten för år 2011 var 3 278 000 

kronor. (Freudenberg & Co., 2011) De bedriver verksamhet i både Sverige (Norrköping och Malmö) 

och i Danmark (Naestved). (Styrelsen för Freudenberg Household Products AB, 2012) 

2.2. Vileda 
Historien om Vileda, som ingår i koncernen Freudenberg Household Products AB, började redan för 

drygt 160 år sedan, närmare bestämt runt år 1849 då garveriet Heintze und Sammet i Weinheim, 

Tyskland togs över av Carl Johann Freudenberg. Garveriet utvecklades och blev snabbt Europas 

största företag som bedrev garvning, det vill säga en kemisk process där hud omvandlas till läder 

(Nationalencyklopedin – Garvning, 2013). Detta tack vare Freudenbergs entreprenörsanda och 

förmåga att upprätthålla en mycket hög kvalitet på de produkter som tillverkades. Företaget 

tvingades, till följd av den ekonomiska krisen 1929 då bristen på råvaror var stor, att ta fram andra 

alternativ till det råmaterial som användes i tillverkningen. Detta drev på en utveckling som slutligen 

ledde till förmågan att framställa syntetiskt lädermaterial. Namnet Vileda har sitt ursprung i tyskans 

”Wie Leder” som betyder just ”som läder”. (Vileda – About vileda, Brand, 2013) 

2.3. Anläggningarna i Norrköping 
Freudenberg Household Products AB har två anläggningar i Norrköping. I den 

första anläggningen sker den kemiska produktionen av dukar och i den andra 

anläggningen sker konvertering av färdiga dukar från varumärkena vileda® och 

Wettex® (se Figur 1). I konverteringsanläggningen arbetar i genomsnitt 20 

operatörer per skift (dagsskift), där skiften är uppdelade på två dagsskift och ett 

nattskift. Uppdragsgivaren, Eva Lindell, är konverteringschef i Norrköping och 

hon ansvarar för företagets konverteringsanläggning.2 

                                                           
2 (Lindell, 2013) 

Figur 1. Visar en 
paketerad Wettexduk 
(Tretti.se, 2013) 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135
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2.4. Processen i konverteringsanläggningen 
Råmaterialen anländer från den kemiska produktionen i Norrköping city-anläggningen i form av stora 

rullar av wettexduk. Dessa rullar kommer i olika färger och material. Det finns både ”torra” dukar, 

sådana som vanligtvis används i Sverige samt en mer krånglig duk som redan är blöt och därmed 

mjuk. 3  

De blöta dukarna ställer till med mycket slöseri i form av svårare hantering och den väger mer än de 

torra dukarna. De blöta dukarna distribueras mestadels till södra Europa där är människor är vana att 

ha blöta dukar i förpackningarna de köper. På grund av konkurrensen kan denna produkt inte bytas 

mot de torra dukarna, som efter en blötning blir som de blöta dukarna.4 

På konverteringsavdelningen finns det fem olika produktionslinor. Lina 1 delar, sorterar och 

paketerar de torra dukarna. Det går till på så sätt att rulländarna i olika färger fästs i maskinen som 

först delar duken i exakta storlekar, sedan granskar maskinen att dukbiten är av hög kvalitet, det vill 

säga inte har hål eller är nopprig. Om den är av dålig kvalitet skickas duken ner i en korg och tas inte 

med på linan.  Annars skickas dukbitarna vidare, sorterade på varandra ner på en lina som sedan 

paketerar dessa med e n passande etikett.  Dessa plastpaketerade dukbitar blir sedan nerlagda i en 

kartong och skeppas vidare. 5 En generell konverteringsprocess från råmaterial till palletisering 

illustreras i Figur 2. En mer utförlig beskrivning av hur konverteringsprocessen går till presenteras i 

kapitel 10. 

 

 

Lina 5, även kallad problemlinan, är den lina där de blöta dukarna delas in i bitar på liknande sett som 

på lina 1. Här sker dock istället kvalitetsgranskning delvis av en operatör. Maskinen sorterar bort 

dukbitar som den anser är av dålig kvalitet, sedan granskas dessa av en operatör och om dukarna har 

hög kvalitet används de i alla fall. Detta anses kostnadseffektivt, eftersom materialet är dyrt och 

maskinen sorterar bort mycket material som anses vara av hög kvalitet. 

Materialkostnadsbesparningen anses täcka en arbetares lön, utslaget på en längre sikt. De dukar som 

anses vara av hög kvalitet rullar sedan vidare in i en plastförpackning med tillhörande etikett och 

efter det placeras de i kartonger.6 

 

                                                           
3 (Lindell, 2013) 
4 (Lindell, 2013) 
5 (Lindell, 2013) 
6 (Lindell, 2013) 

Råmaterial i form av 
dukrullar

Duken klipps i efterfrågad längd & 
sorteras

Kvalitets -
granskning

Plastpaketering
Kvalitets-

granskning
Kartong-

förpackning
Palletisering

Figur 2. Illustrerar en generell konverteringsprocess. (Egen, 2013) 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135
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3. Metod 
I Kapitel 3.1. ges en övergripande presentation av det teoretiska litteraturunderlaget för 

examensarbetet och i Kapitel 3.2. – 3.3. ges en beskrivning av den metod som används genom 

examensarbetet, det vill säga hur författarna går till väga för att uppnå syftet med examensarbetet. 

Slutligen presenteras kommentarer kring validitet och reliabilitet av det som presenteras och de 

studier som genomförts inom ramen för examensarbetet i Kapitel 3.4. För att dölja 

företagsinformation används en variabel x som en representation istället för riktiga siffror.  

3.1. Teoretiskt litteraturunderlag 
Det genomgående tankesättet under examensarbetet är Lean-metoden Muda (de åtta slöserierna). 

Problemet angrips vidare med hjälp av olika logistiska kostnadseffektiviseringsmetoder och verktyg.  

Litteraturen som studeras och används som grund för examensarbetet är litteratur främst inriktad 

mot ämnet Lean. Teorin studeras främst vad gäller flödeseffektivitet och de åtta slöserierna. 

Kartläggningen av konverteringsanläggningen genomförs genom att tillämpa samt analysera 

anläggningen utifrån de åtta slöserierna. Vidare genomförs kartläggningen med hjälp av ytterligare 

litteratur och metoder, inklusive vissa metoder och verktyg författarna redan har kunskaper kring 

men även några som inte berörts tidigare under studietiden.  

3.2.  Kvalitativa metoder 
Under examensarbetets gång används kvalitativa metoder, vilka innebär olika former av arbetssätt 

där utfärdaren själv befinner sig i den miljö som analyseras. Kvalitativa metoder innebär vidare att 

datainsamling och analys av insamlad data sker samtidigt, där utfärdaren observerar människors 

handlingar samtidigt som innebörden av handlingarna som observeras analyseras. 

(Nationalencyklopedin, Kvalitativ metod, 2013) 

3.2.1. Observationer 

En större del av slöserierna, onödiga rörelser, omarbete och överarbete, identifieras genom 

observationer som i sin tur leder till framtagande av flera spagettidiagram, uppdelade på respektive 

lina. Observationerna genomförs i olika tidsintervall under tre veckor för att erhålla tillräckligt bra 

grunddata och för att i sin tur kunna analysera verksamheten. Det är först och främst 

konverteringslina 5 som observeras och övriga konverteringslinor observeras beroende på hur 

utfallet av observationerna ser ut samt i mån av tid.  

För att ta fram spagettidiagrammet används en mall i form av en karta över de olika linorna inom 

konverteringsanläggningen. Denna mall används under observationerna för att illustrera hur flödet 

av människor och material ser ut genom att streck i olika färger dras så fort en rörelse sker. Rörelser 

definieras här som rörelser med fötterna, det vill säga operatörens förflyttningar på golvet.  Exempel 

på en rörelse som identifieras och noteras är då en människa lämnar sin post vid linan för att hämta 

till exempel ett verktyg. Det är sådana onödiga rörelser som önskas identifieras och som sedan kan 

reduceras genom förändring efter förbättringsförslag. 

Spagettidiagram som verktyg är bra att använda för att få en visuell bild av hur flödet i olika 

processer ser ut. Det är uppdragsgivaren som har önskemål om genomförande av spagettidiagram 

för att identifiera omedvetna rörelser. Uppdragsgivaren är av åsikten att det är bra om någon 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135
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utomstående part genomför observationer och därmed spagettidiagram då det kan vara lättare att 

upptäcka onödiga rörelser om inte den som genomför spagettidiagrammet redan är väl insatt i 

processen och har erfarenhet av hur arbetet går till. Många aktiviteter som genomförs dagligen av 

operatörer kan göras av vana och operatörerna kanske inte ser eventuella onödiga aktiviteter som 

slöserier utan som något som ingår i deras arbetsrutiner. Det kan då vara bra att en utomstående 

part som inte har vana av arbetet får en insyn i det och därmed kan se på arbetet och aktiviteterna 

”med nya ögon”. 

3.3 Kvantitativ metod 
Under examensarbetets gång används även olika kvantitativa metoder, vilka innebär olika former av 

arbetssätt där utfärdaren samlar in kvantifierbar data, det vill säga underlag med siffror som stöd, 

baserad på erfarenhet. Insamlad data sammanställs i statistisk form och utfärdaren analyserar sedan 

resultatet med grund i testbara hypoteser. (Nationalencyklopedin – Kvantitativ metod, 2013) 

3.3.1. Enkätundersökning 

För att ytterligare erhålla bra dataunderlag genomförs en enkätundersökning bland operatörerna 

som arbetar inom konverteringsanläggningen i Norrköping. Frågorna i undersökningen utformas för 

att komplettera dataunderlaget kring slöserierna onödiga rörelser, väntan, omarbete, och 

överarbete. Enkätundersökningen genomförs på så sätt att närvarande skiftledare delar ut enkäten 

till de operatörer som denne ansvarar för. Operatörerna fyller sedan i enkäten vid något tillfälle 

under deras arbetsdag och de returnerar sedan enkäten i ett postfack i konverteringsanläggningen 

som författarna tillfälligtvis förfogar över.  

Enkätundersökningen är anonym och huvudsyftet med undersökningen är att operatörerna ska få en 

större inblick i vad Lean är. Syftet, som diskuteras fram i samråd med uppdragsgivaren, är även att 

operatörerna ska bli mer insatta i ”Lean-tänket” samt att de ska bli påminda om de kunskaper inom 

Lean-området som de erhållit genom till exempel nyligen genomförda verksamhetsutbildningar. 

Undersökningen ska även komplettera de observationer som genomförs inom examensarbetet för 

att underlätta vid analysen av identifieringen av de fem slöserierna som identifieras och analyseras. 

Uppdragsgivaren är även av åsikten att en enkätundersökning är en bra form av analysverktyg, då en 

enkätundersökning kan vara helt anonym. Detta ger möjlighet för de medarbetare, som under 

tidigare verksamhetsutbildningar av olika anledningar inte fört fram sina åsikter, att göra det 

anonymt. 

3.3.2. Kartläggning av verksamheten 

Vad beträffar slöseriet överproduktion angrips detta med hjälp av en kartläggning av var 

verksamheten har sin kundorderpunkt och vilken företagstyp som verksamheten är uppbyggd efter. I 

samband med det genomförs även en kartläggning av olika lagerpunkter, transporter och processer. 

Kartläggningarna antas ge en tillräckligt bra bakgrundsinformation för att vidare analyser av 

överproduktion ska kunna genomföras.  

Slutligen genomförs en kompletterande analys kring verksamhetens strategiska samt faktiska 

lagerservicenivå. Kartläggningarna och studierna genomförs med syftet att komma fram till om FHP 

AB överproducerar någon eller flera av sina produkter. 
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3.3.3. Tidsstudie 

För att få fram slöseriet väntan tillämpas en tidsstudie som kvantitativ metod. Genom att ha ett 

dokument utformat som i Tabell 1, kan mätningar av väntan ske samtidigt som observationerna av 

rörelser genomförs. När en konverteringslina eller en del av linan står still skrivs starttid ned i 

tidsstudiedokumentet och ett tidtagarur räknar tiden. När hela linan är igång igen stoppas tiden och 

sluttiden skrivs ned. För att sedan kunna analysera detta beräknas ”procentuell andel väntan” genom 

att ta ∑väntan/∑observerad tid. Utifrån detta går det se att under observationstiden stod linan i 

någon form still cirka 25 procent av den totala tiden (se Tabell 2), vilket inte anses speciellt effektivt 

och kan betraktas som ett stort slöseri. 

 

3.4. Validitet och reliabilitet 
I Kapitel 3.4.1.– 3.4.2. ges kommentarer kring validitet samt reliabilitet av det dataunderlag som 

metoderna i examensarbetet gett upphov till. 

3.4.1. Validitet 

Observationerna mäter rörelse och omarbete på det sätt som beskrivs i metoden, genom att dra ett 

streck då operatörerna förflyttar sig och dra streck när material förflyttas  

Överarbete anger då en onödig process utförs, vilket är identifierat i examensarbetet genom att hitta 

dubbeldokumentation och onödiga papper och gem.  

Datum Lina Börjar Slutar Tid

2013-04-24 5 10:38 10:42 00:04:04

paus 10:49 10:56 00:07:31

12:30 12:36 00:05:21

12:40 12:42 00:01:33

paus 12:49 12:51 00:01:07

13:42 13:44 00:01:34

13:44 13:45 00:00:23

13:47 13:49 00:01:13

13:59 14:08 00:09:06

14:09 14:09 00:00:23

14:12 14:14 00:01:39

14:21 14:21 00:00:11

14:23 14:23 00:00:23

Summa 00:34:28

Tabell 1. Illustrerar hur "väntan" mäts. (Egen, 2013) 

Tabell 2. Illustrerar hur resultatet av tidmätningarna från Tabell 1 sammanställs. (Egen, 2013) 
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Väntan anger då en maskin inte är i full gång, när processen i någon utsträckning är helt utnyttjad 

resurs. Procentuell antal väntan beskriver hur mycket väntan som uppstod både för personal och 

maskin under en total observerad tid.  

Enligt Kapitlet 9 kan lagerservicenivå och kartläggning av kundorderpunkten (se Kapitel 4.2.2.) 

användas för att analysera om ett företag överproducerar. Då författarna har undersökt 

lagerservicenivån och kartlagt kundorderpunkten inom företaget mäts överproduktion i den 

utsträckning det funnits tid för korrekt. 

3.4.2. Reliabilitet 

Observationerna som utförts under arbetets gång kan anses vara för få för att erhålla tillräckligt med 

data. Observationerna har utförts utspritt under sex dagar under cirka 2,2 timmar åt gången. Lina 5 

kan anses mest trovärdig då observationer har utförts tre gånger. Lina 1 har observerats 2 gånger och 

lina 2 en gång. Under observationerna på lina 5 insågs att det ständigt är samma rörelser och 

omarbete som utförs. Sträcken på spagettidiagrammen i Bilaga 1 kan understryka detta.   

Mätningarna av väntan kan också anses vara lite för få eftersom detta undersöktes samtidigt som 

observationerna. Även en mänsklig faktor av att starta och stoppa tidtagaruret kan göra metoden 

mindre trovärdig. Det sker alltid någon sekunds fördröjning att starta uret och fördröjning att stoppa 

uret.  

En mänsklig faktor spelar stor roll under observationerna då det händer att observatören kan missa 

en utförd rörelse eller så kan skissningen av rörelsen blir fel.  

Desto fler mätningar som genomförs desto säkrare blir självklart resultatet. I utgångsläget hades 

ingen uppfattning om hur mycket som skulle behöva observeras för att det skulle vara pålitligt, det 

kan nog aldrig bli fullt ut pålitligt då resultatet varierar mycket beroende på vilka som jobbar, vilket 

skift, vilken lina samt vilka produkter som körs. 

Det är mycket som spelar roll över hur processerna utförs i konverteringen beroende på vad för 

produkt som körs, exempelvis olika stora paketeringar så som 3-pack eller 6-pack. 6-pack krånglar 

mer än 3-pack eftersom det är flera dukar och det bidrar med mer omarbete. Även 

produktionstakten går långsammare och fler operatörer krävs.  

Då inga intervjuer eller någon kontakt med bas upprätthållits är det inte säkert att dem anser att gem 

på rullarna är överarbete, så att gemen och rullkort på dukrullarna är överarbete är inte fullt 

trovärdigt. Då operatörerna i konverteringen anser att det är slöseri med så pass mycket rullkort och 

gem anses att det borde vara överarbete.  

För att beräkna överproduktion används endast uppdragsgivarens siffror. Vissa av siffrorna som 

erhölls var endast uppskattningar och andra var riktlinjer men dessa siffror användes då tid inte fanns 

för att genomföra egna beräkningar. Kartläggningen skedde utifrån hur uppdragsgivaren uppfattar 

flödet och även uppgifter om leveransservicenivån erhölls från uppdragsgivaren. Det var inte heller 

säkert att leveransservicenivån var helt rätt just i detta nu, eftersom siffrorna kan variera från dag till 

dag.  

  

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135


TQLO10 Examensarbete inom Logistik 
Gabriella Bergsten, Ida Nyström  
2013-07-01 
 

13 
V.0.8 

Teoretisk referensram 

I Kapitel 4-9 presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för examensarbetet.  

4. Logistik 
Logistik anses vara läran om hur effektivare materialflöden uppnås. I vardagligt tal kan detta 

definieras som rätt sak, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Detta kan uppnås om 

följande definition följs: 

Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet från 

råmaterialanskaffning till slutgiltig konsumtion och returflöden av använd 

produkt, och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters 

behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser (Jonsson & Mattson, 2011) 

4.1. Leveransserviceelement 
Servicen som utförs från det att en order mottagits till leverans till kund kan mätas med olika så 

kallade leveransserviceelement. Olika leveransserviceelement är mer eller mindre viktiga beroende 

på vad för service som utlovas till kund. De leveransserviceelement som används inom logistik är 

listade från ett citat nedan.  

 Lagerservicenivån – avser i vilken utsträckning lagerförda artiklar kan 

levereras direkt från lagret till kund vid kundorder. 

 Leveransprecisionen – avser i vilken utsträckning en leverans sker vid 

de leveranstidspunkter som överkommits med kunden. 

 Leveranssäkerheten – mäter leveransens kvalitet i termer av att rätt 

produkt levereras i rätt kvantitet. 

 Leveranstiden – är den tid som åtgår från att kundorder erhållits tills 

leverans kan ske.  

 Leveransflexibilitet – avser förmågan att anpassa sig till och 

tillmötesgå förändrade kundönskemål i överenskommen och redan 

pågående order. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

4.2. Logistik inom produktion 
I Kapitel 4.2.1–4.2.5 ges en presentation av vad logistik inom produktion är och varför logistik är ett 

så pass viktigt ledord inom produktion. 
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4.2.1. Produktionsstrukturer 

Det finns ett uttryck som lyder ”produktionsstrukturen sätter gränserna för vad som är möjligt” men 

beroende på vad det är för produkt som ska tillverkas finns det endast ett visst antal 

produktstrukturer som är möjliga. Logistikens grundtankar ska även bidra till att bestämma rätt 

materialflödesstruktur. (Jonsson & Mattson, 2011, kap 9, sida 221)  

Produktion definieras som en allmän process för att skapa varor och tjänster genom att kombinera 

material, arbete och realkapital. Produktion kan ses som något som ökar värdet för kunden eller 

produkten. (Jonsson & Mattson, 2011, kap 9, sida 221-222) 

Det finns fem olika transformationskategorier för en produkt, Transformation genom uppdelning, 

Transformation genom sammansättning, Transformation genom frånskiljning, Transformation 

genom tillformning och Transformation genom egenskapsanpassning. Vid produktion sker ofta en 

kombination av de olika transformationstyperna. Den transformation som passar för studierna inom 

detta arbete är Transformation genom sammansättning, vilken innebär att produktionen har flertalet 

artiklar som input men endast en artikel som output. Utifrån detta kan en parallell dras till Vileda. De 

har Wettexduk i flera olika färger som klipps och sedan sorteras ihop till en förpackning. Flera inputs 

och en output, det vill säga i form av flera förpackade dukar. (Jonsson & Mattson, 2011, kap 9, sida 

222) 

Det finns även fem materialflödesstrukturer, V-typ, A-typ, T-typ, X-typ och I-typ. De olika typerna 

skiljer sig åt vad gäller värdeförädlingen av en produkt, från råmaterial och köpta komponenter till 

färdigställd slutprodukt. I ett företag 

förekommer ofta en kombination av de 

olika typerna. Den materialflödesstruktur 

som är mest intressant att belysa inom 

detta arbete är A-typen som illustreras i 

Figur 3. Råmaterial och halvfabrikat 

definieras med cirklar medan kvadraten 

representerar slutprodukt. (Jonsson & 

Mattson, 2011, kap 9, sida 223) 

Vad beträffar produktionsupplägg finns 

det tre olika: funktionellt-, linjeutformat- 

och grupporganiserat 

produktionsupplägg. I detta arbetets fall är det linjeutformat produktionsupplägg som gäller. Ett 

exempel på ett linjeutformat produktionsupplägg illustreras i Figur 4. Vileda har fem olika 

produktionslinor, alla utformade som löpande band. De använder sig av styrande linor vilket betyder 

att linjen har ett materialflöde som styrs helt mekaniskt vilket i sin tur innebär att samtliga processer 

måste ha samma produktionstakt. De huvudsakliga nackdelarna med löpande band med styrande 

linor är att när det tar stopp vid någon process stannas hela linan, vilket gör hela linan mycket 

störningskänslig. Flexibiliteten vid en sådan variant är inte stor, vid byte av till exempel 

produktetikett tar det längre tid eftersom hela linan måste stoppas och ställas om. (Jonsson & 

Mattson, 2011, kap 9, sida 224-228) 

  

Rulldukar 

Klippta sorterade 

Paketerade dukar W 

Figur 3. Illustrerar en materialflödesstruktur A, 
med exemplet Wettexduk.  (Egen, 2013) 
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4.2.2. Kundorderpunkt (KOP) 

Karaktären hos olika företag skiljer sig åt i mycket stor utsträckning, beroende på var dess 

kundorderpunkt är placerad. Kundorderpunkten anger var i ett producerande företag som en 

produkt blir kopplad till en viss kundorder. Med andra ord innebär kundorderpunkten den punkt som 

delar upp produktionsstrukturen i produktion mot lager och produktion mot order. I de processer 

som produkter genomgår innan kundorderpunkten sker tillverkning mot prognos, där framtida 

efterfrågan baseras på uppskattningar och i de processer som produkter genomgår efter 

kundorderpunkten sker tillverkning mot kundorder (se Figur 5). Det är inte ovanligt att produkter 

läggs i lager mellan de processer som produkter genomgår innan kundorderpunkten. (Jonsson & 

Mattsson, 2011,kap 7, sida 175-176) 

 

 

 

 

4.2.3. Placering av KOP medför olika företagstyper  

Beroende på var i produktionsstrukturen som kundorderpunkten är placerad skiljs på fem olika 

företagsformer. Det är fördelningen mellan prognosstyrning och kundorderstyrning av produktionen 

som skiljer dessa företagsformer åt. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 176) 

Konstruktion mot kundorder  

Ett företag kan arbeta efter principen Konstruktion mot kundorder, vilket innebär att produkterna 

som tillhandahålls mer eller mindre utformas efter kundorderspecifikationer. Samtliga processer, till 

exempel både anskaffning av material och tillverkning, i ett företag som arbetar efter denna princip 

genomförs och styrs utifrån specifika kundorder. Detta innebär att kundorderpunkten är placerad 

långt bak i produktionsstrukturen. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 177) 

Tillverkning mot kundorder (Make To Order, MTO)  

Ett företag kan även arbeta efter principen Tillverkning mot kundorder vilket innebär i stort sett 

samma principer som vid konstruktion mot kundorder, med skillnaden att produkter är konstruerade 

KOP 

Råplattlager Råmateriallager 

Press Klipp Tvätt Leverantör 

Tillverkning mot lager Mot kundorder 

Kundanpassning 

Kundplatta 

Figur 5. Illustrerar var i en verksamhet KOP kan vara placerad. (Egen, 2013) 

BO Sv 

Sv Sv 

F

r 

F

r 

Sl 

Sv = Svarvar  Sl= slipmaskiner 

Fr= Fräsar  Bo= borrmaskiner 

 Figur 4. Illustrerar ett exempel på ett linjeutformat produktionsupplägg. (Design och text från 

Jonsson & Mattsson, 2011, kap 9 sida 226. 
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och förberedda för tillverkning innan företaget erhåller kundorder. Produktion påbörjas med andra 

ord då en order erhålls, därmed kan även produkten göras specifik mot vad kunden har för önskemål. 

I denna princip är kundorderpunkten placerad senare i processen än i principen Konstruktion mot 

kundorder. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 177) 

Montering mot kundorder 

Om ett företag anskaffar material och tillverkar produkter utan någon anknytning till order från kund, 

arbetar de efter principen Montering efter kundorder. Produkterna som tillhandahålls är 

standardiserade och det är först vid montering eller sluttillverkning som produkter görs 

orderspecifika. Ett företag som arbetar efter denna princip har kundorderpunkten placerad precis 

innan sluttillverkning. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 177) 

Tillverkning mot plan 

Att tillverka mot plan innebär, för ett företag, att sambandet mellan tillverkning och kundorder är 

mycket litet. Produkterna som tillverkas är helt standardiserade och har ingen koppling till specifika 

kunder. Att arbeta efter denna princip kan dock även innebära att kundspecifika produkter levereras 

till enstaka kunder, där produkten är helt känd för kunden när företaget erhåller ordern. Tillverkning 

påbörjas enligt leveransplaner och kundorderpunkten är därmed placerad efter att slutprodukten är 

färdigställd. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 177-178) 

Tillverkning mot lager (Make To Stock, MTS)  

Att tillverka mot lager innebär i stort sett samma principer som att tillverka mot plan men det finns 

vissa skillnader. Tillverkning mot lager innebär att standardprodukter tillverkas mot prognos, där 

efterfrågan är okänd. Företaget lagerhåller sedan produkten i väntan på att kundorder erhålls. Detta 

innebär i sin tur att det är prognoser och lagernivåer som ger företag en indikation på att inleda 

tillverkning av nya produkter. (Jonsson & Mattsson, 2011,kap 7, sida 177-178) 

De fem olika företagsformerna har, som Kapitel 4.2.3. presenterat, olika karaktär och egenskaper. 

Tabell 3 visar en generell sammanfattning av karakteristiken hos de olika företagstyperna. (Jonsson & 

Mattsson, 2011,kap 7, sida 178) 

Tabell 3. Visar karaktäristik hos olika företagsformer. (Jonsson & Mattsson, 2011, kap 7, sida 178) 

Egenskap Konstruktion 
mot order 

Tillverkning 
mot order 

Montering 
mot order 

Tillverkning 
mot plan 

Tillverkning 
mot lager 

Leveranstid till kund Lång Medel Kort Kort Mycket kort 

Typiska 
produktionsvolymer 

Mycket små Små Medel Mycket stora Stora 

Produktvariation Mycket hög Hög Hög Låg Låg 

Bas för planering Kundorder Prognos/Kund
order 

Prognos/Kund
order 

Lev.plan Prognos 

Integration med 
kund 

Hög Medel Liten Ingen Ingen 

Antal kundorder Mycket få Få Medel Få Medel 
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4.2.4. PIA – Produkter i arbete 

När produkterna lämnar inleveranspunkterna för att börja bearbetas i produktionen, då uppstår 

”PIA” även kallad produktionslager och processlager. De produkter som ingår i PIA är de som 

antingen bearbetas, de som står på kö eller de som tillhör en buffert. (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 

2006, kap 3, sida 116) 

En viktig del inom PIA är ”förädlingen” av produkter eftersom ju mer produkterna bearbetas genom 

värdehöjande processer desto mer kostar dem att ha lagrade, se Figur 6. Så fort produkterna tas ut 

från förrådet och in i produktionen är produkterna i arbete. Värdet höjs på produkten eftersom tiden 

i produktionen när produkterna genomgår processer förädlar produkterna och de blir värda mer 

pengar. (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006, kap 3, sida 116) 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalbindning är ett viktigt begrepp inom lager och även inom produktionen sker en slags 

kapitalbindning. Det är intressant att kolla på produkterna även om dessa inte alltid står stilla. 

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006, kap 6, sida 184-186) 

Vid beräkningar beträffande PIA går det att tillämpa ”Medel-PIA-Nivån” med förkortningen MPIAN. 

Detta beräknas för en viss produkt genom formeln: 

 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐷 ∗ 𝐺𝐿𝑇.  

D = Efterfrågan (styck/tidsenhet) 

GLT = Genomloppstiden för en produkt 

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006, kap 6, sida 184-186) 

Om genomloppstiden (GLT) varierar mycket bör beräkningarna grundas på en ”genomsnittlig GLT” 

eller ”Medel GLT”. Om genomloppstiden varierar beroende på orderstorleken kommer även Medel-

PIA variera, då ska Medel-PIA-Värdet användas för att få reda på hur mycket produkterna är värda 

som lagras i produktionen. Detta beräknas genom formeln:  

 

 

 

 

 

 

Förråd 

Tid 

Upparbetad 

kostnad 

Produktionsavdelning  

med PIA 

Värdet av produkter ut 

Put 

Värdet av produkter ut 

Pin  

Figur 6. Illustrerar produkter i arbete. (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006, kap 3,sida 116) 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135


TQLO10 Examensarbete inom Logistik 
Gabriella Bergsten, Ida Nyström  
2013-07-01 
 

18 
V.0.8 

 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉 = 𝑃𝑚 ∗ 𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝑃𝑚 ∗ 𝐷 ∗ 𝐺𝐿𝑇 

PM = Medelproduktvärdet 

 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑖𝑛+𝑃𝑢𝑡

2
 

Pin = Värdet av produkten från början (se Figur 5) 

Put = Värdet på slutprodukten (se Figur 5) 

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2006, kap 6, sida 184-186) 

4.2.5. Materialstyrning 

Genom materialstyrning går det styra lagrens storlek. Styrningen beror av den effektivitet som 

företaget definierar med avseende på kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjandet.  

Materialstyrning utgår utifrån fyra grundfrågor, vilka presenteras i ett citat nedan. 

1. För vilka artiklar skall nya order planeras in? (artikel) 

2. Hur stor kvantitet skall ordern för respektive artikel avse? 

(kvantitetsfrågan) 

3. När skall ordern för respektive artikel läggas ut till leverantör 

respektive när ska den startas i den egna produktionen? 

(starttidsfrågan) 

4. När skall ordern för respektive artikel levereras in till lager, direkt till 

produktionen eller direkt till kund? (leveranstidsfrågan) (Jonsson & 

Mattsson, 2011, kap 12, sida 299-300) 

Pull och Push 

Materialstyrning inom producerande företag kan definieras med pull- eller push-baserad 

materialstyrning.  Ett företag använder pull-typen om tillverkning sker utifrån kundbehov, eller 

processbehov mellan leden (se Figur 7). Materialförflyttning sker inom denna typ endast efter behov. 

(Jonsson & Mattsson, 2011, kap 12, sida 302-303). 

 

 

 

 

 

 

Ett push-baserat system är vanligt inom massindustrin, det vill säga när produkterna är billiga att 

tillverka och lätta att lagra. Produktion sker även fast det inte finns någon direkt efterfrågan från 

kund (se Figur 8). 

Materialflöde 

Kundorder/ 

tillverkningsorder 

Figur 7. Illustrerar en pull-baserad materialstyrning. (Jonsson & Mattsson, 2011, kap 12, sida 302-

303) 
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Pull och push kan användas inom flera olika materialstyrningsmetoder, de används för att tillämpa en 

speciell materialstyrningsmetod (Jonsson & Mattsson, 2011, kap 12, sida 302-303).  

 

  

Materialflöde 

Tillverkningsorder 

Figur 8. Illustrerar en push-baserad materialstyrning. (Jonsson & Mattsson, 2011, kap 12, sida 

302-303) 
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5. LEAN – The Toyota Production System (TPS) 
Världen fick upp ögonen för LEAN på 1980-talet, det ansågs vara något extraordinärt med den 

japanska kvaliteten och effektiviteten inom produktion. Bilarna som Japan tillverkade hade högre 

kvalitet och längre livslängd än de amerikanska. I början av 1990-talet lades fokus på en speciell 

Japansk biltillverkare, Toyota. Detta berodde speciellt på den höga produktkvaliteten Toyota lyckats 

uppnå och trots denna höga kvalitet kunnat hålla ett konkurrenskraftigt pris. År 2004 var Toyota 

världens tredje ledande biltillverkare med en försäljning på över sex miljoner fordon per år utspritt 

över 170 länder. (Liker, 2009, kap 1, sida 20) 

5.1. Familjen Toyoda 
Sakichi Toyoda även kallad ”uppfinnarnas konung” i Japan var en unik ingenjör redan som pojke. Han 

hade en brinnande tro på ständiga förbättringar. Toyoda växte upp i slutet av 1800-talet och den 

största industrin på den tiden var vävning. Toyodas mor, mormor och deras väninnor jobbade inom 

den stora vävningsindustrin. (Liker, 2009, kap 2, sida 36-37) 

Redan vid ung ålder lärde sig Toyoda att snickra spinnmaskiner av trä. På grund av hans släkt och 

vänners tunga arbete på spinnerierna ville Toyoda förenkla deras arbete men ändå uppnå bra kvalitet 

till ett bra pris. År 1894 började Toyoda framta manuella vävstolar som var både effektivare och 

billigare än allt annat som fanns på Japans marknad. Eftersom Toyoda brann för ständiga 

förbättringar och eftersom att han såg att hans mor och mormor fortfarande tyckte att arbetet var 

tungt ville han i nästa steg utveckla maskindrivna vävstolar av trä. (Liker, 2009, kap 2, sida 36-37) 

Vid utvecklingen av denna nya innovation fanns det inte någon direkt energikälla. Ångmaskiner var 

den vanligaste energikällan på den tiden så Toyoda köpte en begagnad ångmaskin som han började 

experimentera med, för att förstå hur den fungerar och hur han skulle kunna tillämpa den, då 

uppstod metoden trial and error. (Liker, 2009, kap 2, sida 36-37) 

År 1926 startade Toyoda vävstolsfabriken, Automatic Loom Works, som blev Toyotakoncernens 

moderbolag och som än idag spelar en central roll inom koncernen.  Toyodas arbete resulterade 

sedan i ”raffinerade automatiska motorvävstolar”. En viktig del inom utvecklandet var en uppfinning 

som automatiskt stoppade vävstolen när en tråd gick av, även kallad jidoka (automatisering 

kombinerad med mänsklig intelligens) vilket innebär att även kvalitet byggs in. Maskinen har en 

funktion som larmar och stannar vid fel så det ska vara omöjligt att göra fel. (Liker, 2009, kap 2, sida 

36-37)  

1929 åkte Toyodas son, Kiichiro Toyoda, till England för att sälja den felsäkrade vävstolen. Sonen 

lyckades förhandla fram ett pris på £100 000. Denna vinst användes sedan för att grunda Toyota 

Motor Corporation. (Liker, 2009, kap 2, sida 37) 

Familjen Toyoda ansåg att bilar var framtidens teknik och eftersom de redan satt ett stort spår i 

industrivärlden med vävstolarna hade de redan ett bra intryck på marknaden.  (Liker, 2009, kap 2, 

sida 38) 

Kiichiro Toyoda upprättade Toyota Automotive Company under andra världskriget, med faderns 

värdeord och ledartänk.  USA segrade och det var mycket oroligt i japans industri. När ekonomin var 

någorlunda stabil igen ökade behovet efter bilar, dock rådde fortfarande en inflation i landet som 
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gjorde att pengarna snabbt blev mindre värda. År 1948 var Toyotas skulder åtta gånger mer än det 

totala kapitalet.  För att undvika konkurrs i denna krissituation var Toyoda tvungen att se över 

samtliga omkostnader. Detta resulterade i en löneminskning på 10 procent och han tvingades 

dessutom uppmana 1 600 anställda att säga upp sig frivilligt eftersom Toyoda hade en policy om att 

inte vilja avskeda anställda. (Liker, 2009, kap 2, sida 38-39) 

Följden av denna omfattande nerskärning blev massiva strejker och demonstrationer. Här 

upprättades en av Toyotas filosofi – åsidosätta personliga behov till förmån för det långsiktigt bästa. 

Kiichiro tog på sig ansvaret trots att det inte var någons fel vilket dämpade arbetarnas missnöje. 

(Liker, 2009, kap 2, sida 38-39)  

Efter Kiichiros avgång tog hans kusin Eiji Toyoda över.  Under Toyotas starkaste år var Eiji VD och 

efter det styrelseordförande. Eiji hade en nyckelroll beträffande utvecklingen bakom the Toyota 

Production System. Toyoda ansåg att dagens ledare (oftast) inte har varit med och upplevt hur svårt 

det är att starta ett företag helt från grunden. Toyota vill motivera ledare att ”smutsa ned händerna” 

och utifrån det tänka sig fram till lösningar. (Liker, 2009, kap 2, sida 40-41). 

Förfadern Sakichis jidoka-tänk och fadern Kiichiros just-in-time är än idag en av hörnstenarna i Lean, 

se Figur 10. (JLiker, 2009, kap 2, sida 38) 

5.2. Utvecklingen av TPS 
Med blicken fäst på Fords massproduktion ville Toyota också lyckas, även fast de var placerade i ett 

mindre land, med mycket mindre efterfrågan. Eiji åkte på många resor till olika fabriker i USA med 

drömmen om att förbättra sin tillverkningsprocess till lika bra som Fords. Toyota hade knappa 

resurser och inget kapital vilket betydde att Eiji var tvungen att omsätta kapitalet snabbt. Han ville 

även uppnå hög kvalitet, låga kostnader, korta ledtider och flexibilitet. (Liker, 2009, kap 2, sida 42) 

Fords ursprungsidé med enstycksflöde blev Toyotas första steg mot att komma ifatt Ford. Ett 

enstycksflöde som ändå ska kunna vara flexibelt med hjälp av ständiga förbättringar. Denna 

ursprungsidé fick han vid resan till Fords fabriker 1950, där Eiji inte alls blev imponerad. Japanerna 

tyckte att Ford inte hade utvecklas alls från 1930-talets industriideal. Han upptäckte att Fords 

produktion resulterade i stor överproduktion och massvis med avbrott mellan de olika stegen i 

processen och i avbrotten fick ofta produkterna ligga i ett lager en längre tid. Därmed var det enda 

som han tog med sig från tolvveckorsresan var att ett enstycksflöde skulle upprättas. (Liker, 2009, 

kap 2, sida 42-43) 

Efter den långa resan gick fabrikschefen Ohno tillbaka till sitt gamla element på verkstadsgolvet. 

Preparerad med sina kunskaper från att smutsa ned händerna började han förverkliga Toyotas dröm, 

att komma ifatt Ford. Med hjälp av jidoka och enstycksflöden i tankarna reste han runt till Toyotas 

fabriker för att tillämpa detta praktiskt. Det tog Toyota årtionden att bygga upp sitt TPS. Det 

resulterade till slut i ett system som utlöser en signal, när ”steg 2” bara har ett litet säkerhetslager 

kvar till ”steg 1”, skicka mer material till ”steg 2”. Men det uppstår slöseri med produkter ifall ”steg 

1” producerar i stora batcher som sedan läggs för att lagras och tas fram först när ”steg 2” ger 

signalen.  Utan detta ”dragande system” (vilket betyder att varorna erhålls endast när du efterfrågar, 

”on-demand”) skulle just-in-time, en av grundpelarna i TPS (se Figur 10), aldrig framtagits som det 

gjorde. (Liker, 2009, kap 2, sida 44) 
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Plan
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Just-in-time (JIT) var precis det som Toyota hade väntat på för att kunna gå om Ford. JIT bidrog med 

korta ledtider och slagordet för JIT kan anses vara de rätta artiklarna, vid rätt tidpunkt och i rätt 

mängd, som i sig är en av grunderna för logistiken (se Kapitel 4). Edward Deming, en amerikansk 

kvalitetsspion, införde begreppet interna och externa kunder. Detta visade sig vara det viktigaste 

begrepp för JIT, att se alla ”nästa steg/processer” som kunder och leverera till dem precis i tid. Den 

föregående processen måste alltid göra som den efterföljande processen säger. (Liker, 2009, kap 2, 

sida 44-45) 

Ett annat moment som är hämtat från Deming är något som dagligen uppdateras inom TPS, Kaizen, 

en metod som greppar tag om problemlösningar. Denna baserades 

på ”Demings hjul” (se Figur 9) som upprättar en referensram över 

hur problem ska angripas på ett strukturerat sätt, plan, do, check 

och act. (Liker, 2009, kap 2, sida 45) 

När TPS var fullt utvecklat tog det ett tag för omvärlden att lära sig 

tillämpa affärsmodellen. Det första steget med att sprida TPS 

gjorde Toyota på 1960-talet, genom att förmedla kunskapen till 

sina nyckelleverantörer. (Liker, 2009, kap 2, sida 45-46) 

Efter den första oljekrisen 1972 fick Japans industri upp ögonen 

ytterligare för Toyota då det visade sig att Toyota hade en mycket kort period av dåliga siffror. Japan 

ville ta del av denna nya affärsmodell, därför styrde regeringen upp med stora seminarier om TPS. 

(Liker, 2009, kap 2, sida 45-46) 

Anledningen till att omvärlden greppade Lean mycket senare än Japan, var att omvärlden hade kvar 

tänket massproduktion och kostnadsreducering genom att till exempel ”göra större maskiner och 

minska kostnaderna med skalekonomi”. På 1980-talet upptäcktes att kostnadsreducering uppstår vid 

tankar om kvalitet, det visade sig att ju mer fokus som lades på kvalitet desto större 

kostnadsminskningar erhölls. (Liker, 2009, kap 2, sida 45-46) 

På 1990-talet upptäckte världens industri att ”Lean production” hade svaren, genom att lägga all 

fokus på att effektivisera försörjningskedjan. Ett citat ur boken The Toyota Way: att förkorta 

genomflödestiderna, med att ta bort slöseri i varje steg av processen genererar högsta kvalitet och 

lägsta kostnad samtidigt som säkerheten och arbetsmoralen ökar. (Liker, 2009, kap 2, sida 46) 

Ytterligare ett viktigt citat ur boken som knyter ihop den inställning som krävs för att helt lyckas med 

Lean lyder som nedan: 

Vi tar oss an utmaningar med kreativt sinne och har modet att förverkliga 

våra drömmar utan att tappa lust eller ork. Vi närmar oss vårt arbete med 

kraft, optimism och en stark tro på värdet av vår insats. (…) 

 

Vi vill själva kunna bestämma hur det ska gå för oss. Vi agerar med 

självförtroende och litar på vår egen förmåga. Vi tar ansvar för vårt 

uppförande och för att upprätthålla och förbättra den kunskap som gör det 

möjligt för oss att tillföra ett ökat värde. (Liker, 2009, kap 2, sida 47) 

Figur 9. Demings hjul, problemlösning 
systematiskt. (Text från Liker, 2009, kap 
2, sida 45 och design egen, 2013) 
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Figur 10. Illustrerar TPS-huset (Text och design från Liker, 2009, kap 3, sida 55) 

ta bort slöseri 
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5.3. Ledstjärnan Muda 
De olika verktygen inom TPS samverkar till en helhet där grundtanken är att ständigt förbättra de 

processer som medarbetarna arbetar med. Grundtanken är även att människan ska stå i centrum och 

att medarbetarna hela tiden ska inspireras till ständiga förbättringar. (Liker, 2009, kap 3, sida 49) 

Vid tillämpning av TPS är det först och främst kunden och dess behov samt efterfrågan som skall 

studeras. Detta ger en insikt i huruvida aktiviteterna i exempelvis en monteringsprocess är 

värdehöjande eller om aktiviteterna tvärt om inte ökar värdet på det som monteras. (Liker, 2009, kap 

3, sida 49) 

Målet är att identifiera de icke värdehöjande momenten i en process för att sedan reducera dessa i 

så stor utsträckning som möjligt. Vissa icke värdehöjande moment kan inte elimineras helt, till 

exempel då en montör måste sträcka sig efter eller lägga ifrån sig ett verktyg. Målet blir således att 

minimera tiden ett sådant moment tar. (Liker, 2009, kap 3, sida 50) 

För att det ska vara möjligt att genomföra förbättringsarbete i en verksamhet är det med andra ord 

en förutsättning för den att kunna skilja på de moment och aktiviteter i en process som skapar värde 

och de som inte gör det, det vill säga de som är eller medför olika former av slöseri eller muda som 

det kallas på japanska. Inom Lean lyfts åtta olika former av slöserier fram, vilka presenteras närmare i 

Kapitel 5.3.1–5.3.2. (Liker, 2009, kap 3, sida 50-51)  

Det finns många olika versioner av Muda inom Lean-teorin, där de olika versionerna generellt sett 

har samma innebörd men benämningarna på slöserierna kan skilja sig åt de olika versionerna 

emellan. 

5.3.1. De slöserier som identifieras och analyseras 

De slöserier som identifieras och analyseras inom ramen för examensarbetet är överproduktion, 
väntan, rörelser, omarbete och överarbete. Nedan ges en närmare beskrivning av dessa slöserier 
samt förtydligande exempel för respektive slöseriform. 

Överproduktion 

När ett företag överproducerar betyder det att de producerar mer än vad de levererar, producerar 

mer än vad kunden efterfrågar, eller att de börjar tillverka för tidigt eller för mycket bara för 

”säkerhets skull”. Det är ingen slump att denna slöseriform ofta blir benämnad först. Detta betraktas 

som den värsta formen av slöseri eftersom om företaget överproducerar lämnas spår till de övriga 

slöserierna. (Landstinget i Östergötland – Verksamheter – Lean-extern – Lean i landstinget i 

Ostergötland – Leanhuset – Eliminera slöserier – De 8 slöserierna – Overproduktion, 2013) 

Överproduktion sker när en verksamhet har för mycket av någonting, ett exempel skulle kunna vara 

att ha uppgifter på flera ställen, framställning av pappersrapporter när informationen finns 

elektroniskt. Ett exempel inom produktion är när produktion sker ’’för säkerhets skull’’ så att 

verksamheten har produkter av allt, vilket resulterar i stora variationer i processtiden. (Landstinget i 

Östergötland – Verksamheter – Lean-extern – Lean i landstinget i Ostergötland – Leanhuset – 

Eliminera slöserier – De 8 slöserierna – Overproduktion, 2013) 

Överproduktion påverkar inte bara det slutliga lagret utan även en maskin kan överproducera, en viss 

process i en maskin kan överproducera och även pappersarbete kan överproduceras, om 
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dokumentation utförs både elektroniskt och i pappersformat. Om en maskin har två processer ska 

inte första processen behandla fler produkter än vad som efterfrågas i andra processen. Om det finns 

ett lager mellan första och andra processen är även det överproduktion. Flödet effektiviseras om alla 

nästkommande processer ses som kunder. (Liker, 2009, kap 3, sida 50) 

Väntan 

Nästa slöseriform är väntan, vilken kan definieras som outnyttjad tid, det vill säga väntan på resurser 

både i form av material, verktyg, andra medarbetare eller information. Dock måste tillägget göras att 

det är väntan på resurser som var ämnade att användas som definieras som onödig väntan, det kan 

såklart även finnas planerad väntetid. (Leanonline – Lean – Slöserier, 2013) 

Väntan är en slöseriform som kan förekomma inom alla verksamheter, ett exempel inom produktion 

är väntan på resurser i form av material för att kunna fortsätta produktionen eller väntan på resurser 

i form av information angående vilken order som skall hanteras närmast i tiden. (Lundqvist & Koorn, 

2012 & Liker, 2009, kap 3, sida 50) 

Onödiga rörelser  

Onödiga rörelser är en annan form av slöseri, vilken innebär att personal genomför förflyttningar och 

rörelser i arbetet som inte tillför något värde i processen. Onödiga rörelser kan med fördel undvikas 

utan att processen påverkas och ett exempel är då personal måste lämna sin position för att hämta 

verktyg som krävs i arbetet. Till onödiga rörelser inkluderas även rörelser som är oergonomiska för 

personalen. (Leanonline – Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & Koorn, 2012) 

Omarbete 

Omarbete är en tydlig form av slöseri, vilken kan förekomma i form av reparationer av det som 

producerats eller att arbetet måste göras om helt. Omarbete tillför inte något värde för kunden 

eftersom samma arbete måste utföras mer än en gång. Ett exempel på omarbete inom produktion är 

att det som producerats inte har tillräckligt hög kvalitet och processen måste göras om. (Leanonline – 

Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & Koorn, 2012) 

Överarbete  

Överarbete är ytterligare en slöseriform, vilken innebär att mer arbete utförs än vad kunden kräver. 

Med andra ord innebär överarbete att förbruka mer resurser än vad som krävs för att tillgodose 

kundens behov. Ett tydligt exempel på en aktivitet där överarbete ofta förekommer är 

dokumentation. Där kan samma sak dokumenteras flera gånger vilket resulterar i slöseri med resurser 

som hade kunnat användas mer fördelaktigt. (Leanonline – Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & 

Koorn, 2012) 

5.3.2. De slöserier som inte identifieras och analyseras 

De slöserier som inte identifieras och analyseras inom ramen för examensarbetet är lager, 
transporter och outnyttjad kreativitet eller kompetens. Dessa slöserier berörs endast i teoridelen (se 
avgränsning i Kapitel 1.3), det vill säga i detta kapitel. Nedan ges en närmare beskrivning av 
slöserierna samt förtydligande exempel för respektive form av slöseri. 
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Lager 

Ett önsketänk från de flesta företag är att inte ha något lager alls men det är omöjligt och det 

motverkar kvaliteten samt produktiviteten enligt den japanska sjön. Vid lagring av råvaror och 

produkter kan det vara svårt att upptäcka eventuella problem med till exempel bristfällig 

produktionsplanering eller felleveranser från leverantörer. (Liker, 2009, kap 3, sida 51) 

Exempel på lagerslöserier ramlar ner från överproduktion – för stora materialförråd. Det medför att 

det blir svårare att hitta rätt material. Det tar även mycket tid att hålla lagret uppdaterat. Vad finns i 

lagret? Är det tillräckligt för perioden? (Landstinget i Östergötland – Verksamheter – Lean-extern – 

Lean i landstinget i Ostergötland – Leanhuset – Eliminera slöserier – De 8 slöserierna – Lager och 

koer, 2013). Lagret ökar ledtider och reducerar omsättningshastigheten som vill hållas hög. 

Lagerslöseriet kan delvis lösas genom att inte överproducera. 

Transporter 

Transporter av till exempel material och information tillför inget värde inom en verksamhet, utan det 

innebär endast att onödiga kostnader och onödig tid utnyttjas. Detta gör att det är av intresse för en 

verksamhet att utforma den på så sätt att så få transporter som möjligt krävs. Långa transporter av 

material inom en produktionsanläggning är ett exempel på onödiga transporter inom produktion. 

(Leanonline – Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & Koorn, 2012) 

Outnyttjad kreativitet/kompetens 

Denna sista slöseriform fanns inte med från början bland de åtta slöserierna som förut var de sju 

slöserierna, utan har lagts till då teorin om MUDA har utvecklats. Outnyttjad kreativitet eller 

outnyttjad kompetens innebär att verksamheten kan gå miste om den potential alla medarbetare har 

till att bidra till förändrings- och förbättringsarbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas 

kunskaper och idéer, eftersom var och en av medarbetarna är bäst insatt i sina egna arbetsuppgifter. 

(Leanonline – Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & Koorn, 2012) 

Ett exempel på ett potentiellt problem som kan identifieras utifrån detta är om fel person är placerad 

på fel plats inom verksamheten. (Leanonline – Lean – Slöserier, 2013 & Lundqvist & Koorn, 2012) 
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6. Spagettidiagram 
Spagettidiagram är ett av flera verktyg inom Lean som används för att identifiera hur flödet i en 

process ser ut i en verksamhet. Flödet i en process visualiseras i diagramform (se Figur 11), där 

resultatet är en illustration av rörelser av människor och material samt av väntan i processen. 

(Leansimulations, 2013) 

 
Figur 11. Illustrerar vad som kan uppnås med hjälp av spagettidiagram. (Leadingedgegroup – Consulting – Laboratories, 
2013)  

 

Genomförandet av spagettidiagram går till på så sätt att alla förflyttningar ritas upp på en karta över 

processen (se Figur 11, ”Before”). Utfärdaren följer de människor och det material som rör sig i 

processen och drar streck så fort en förflyttning sker och resultatet blir till slut en visuell kartläggning 

av alla rörelser. Ett exempel på en förflyttning som kan identifieras med hjälp av spagettidiagram 

inom produktion är då en medarbetare lämnar sin position för att till exempel hämta ett verktyg som 

krävs i processen. Kartläggningen, som spagettidiagrammet gett upphov till kan sedan användas för 

att i sin tur identifiera och reducera onödiga rörelser och andra slöserier i förbättringsarbete inom 

verksamheten (se Figur 11, ”After”). (Leansimulations, 2013) 

Ju rörigare spagettidiagrammet blir desto mindre effektiv är processen. Utfärdaren kan ofta uppleva 

en förvåning kring att resultatet av spagettidiagrammet skiljer sig i så pass stor utsträckning 

motsvarande vad utfärdaren har för uppfattning om processen sedan innan. (Leansimulations, 2013) 
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7. Enkätundersökningar 
Enkätundersökningar är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv om metoden ställs i relation till 

intervjuundersökningar. Då enkätundersökningar oftast bara kräver tryck och portokostnader jämfört 

mot resurser som intervjuare. (Eliasson, 2010, kap 2, sida 28-29) 

Dock finns det en del negativa följder av denna metod, då det oftast brukar leda till färre svar, 

eventuellt eftersom den mänskliga kontakten saknas. Detta kan reduceras om ”ägaren” anser att det 

är en bra idé och peppar medarbetarna, då blir svarsfrekvensen hög. (Eliasson, 2010, kap 2, sida 28-

29) 

Enkätformulären, utan mänsklig kontakt förutsätter att alla som ska svara förstår vad som sägs men 

det är inte säkert att så är fallet. Även risken för missförstånd ökar då samtliga svarande inte 

uppfattar helt korrekt vad som menas med exempelvis främmande termer . (Eliasson, 2010, kap 2, 

sida 28-29) 

Om fler svar önskas går det att skicka påminnelser vilket i sin tur bidrar med mer kostnader om det 

görs med porto. Är enkäterna istället skickade över internet tillkommer inte en extraavgift, bara tid. 

(Eliasson, 2010, kap 2, sida 28-29) 
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TQLO10 Examensarbete inom Logistik 
Gabriella Bergsten, Ida Nyström  
2013-07-01 
 

29 
V.0.8 

8. Tidsstudier 
En tidsstudie kan definieras som; 

”en analys av metoder, material, verktyg och utrustning för att identifiera: 

- det mest ekonomiska sättet att göra jobbet,  

- standardisera metoder, material, verktyg och utrustning 

- bestämma tiden det ska ta att utföra uppgiften  

- bistå personalen med utbildning i den nya metoden” (Barnes, 1968 sida 

515-516) 

Utifrån tidsstudien fås den tid som jobbet kommer att ta inom en viss metod i ett normalt eller 

standardiserat tempo (Barnes, 1968, sida 515-516).  

Det finns två olika typer av tidsstudier correlation studies och comparative studies. Correlation 

studies genomförs för att upptäcka relationer mellan tidsåtgång för en arbetsuppgift och faktorer 

som påverkar arbetet. Comparative studies innebär att jämförelser genomförs för att utreda hur 

olika metoder och verktyg påverkar tidsåtgången för en arbetsuppgift (Barnes, 1968, sida 515-516).  

Tidsmätningar kan göras både indirekt eller direkt. Direkt tidmätning avser då användning av 

stoppklocka tillämpas under observationer när en maskin gör något specifikt. Det finns fördelar med 

denna sortens studie, då det går att mäta flera maskiner och arbetare samtidigt. (Anon, 1978) 
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9. Lagerservicenivå 
Överproduktion innebär, som nämnts i Kapitel 5.3.1., att en verksamhet producerar mer än vad som 

efterfrågas av kunden eller att en verksamhet inom produktion producerar mot lager för att täcka 

upp mot oförutsedd efterfrågan. (Leanonline – Lean – Slöserier, 2013)  

Ett enklare exempel för att förstå vad överproduktion är kan tas från storköken. Om de lagar för 

mycket mat under dagen måste de svinna maten som blev över. Maten som slängs kan sägas vara 

överproducerad, det vill säga inte producerad direkt mot kund. (Barr, 2012) 

Leveransservice innebär den service som en verksamhet tillhandahåller i samband med order-till-

leverans-processen. Leveransservice kan delas upp i flertalet leveransserviceelement och 

överproduktion kan sammankopplas med lagerservicenivå, ett av de olika leveransserviceelementen. 

(Jonsson & Mattsson, 2011, kap 4, sida 99-100) 

För att göra utredningar kring om en verksamhet överproducerar eller ej kan en analys beträffande 

lagerservicenivå genomföras. Benämningen lagerservicenivå avser i vilken utsträckning en 

verksamhet har lagerförda artiklar i lager då efterfrågan på artiklarna uppstår. Lagerservicenivån kan 

vidare mätas på olika sätt; 

 Andel komplett levererade order direkt från lager 

 Andel orderrader som kan levereras direkt från lager 

 Andel artiklar som kan levereras direkt från lager (Jonsson & Mattsson, 2011, kap 4, sida 100) 

Om resultatet av analysen visar att verksamheten till exempel har en lagerservicenivå på 100 procent 

kan detta tolkas som att verksamheten alltid kan leverera kompletta order direkt från lager. Detta 

kan i sin tur innebära att verksamheten har stora lager för att täcka upp för eventuell oförutsedd 

efterfrågan. 

Den lagerservicenivå som en verksamhet upprätthåller kan sedan jämföras med värdet på 

verksamhetens omsättningstillgångar, där råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, 

färdiga varor och handelsvaror samt förskott för varor och tjänster ingår. Denna jämförelse kan ge en 

indikation på huruvida det är lönsamt för företaget att hålla den gällande nivån på lagerservice. 
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Genomfo rande & Resultat 

I Kapitel 10-13 presenteras de aktiviteter som genomförs inom arbetet med tillhörande analys samt 

resultatet av dessa.  

10. Problembeskrivning 
Uppdragsgivaren, Eva Lindell, upplever att det förekommer mycket slöserier inom 

konverteringsanläggningen idag. Uppdragsgivaren upplever vidare att om dessa slöserier skulle 

reduceras och om det som sker inom anläggningen blir mer effektivt finns stor potential för 

kostnadsbesparingar. 7 

Det stora problemet är alla de onödiga rörelser av både människor och material som sker vid de olika 

konverteringslinorna. Uppdragsgivaren uppger att hon upplever konverteringsanläggningen som 

överbemannad vissa dagar samtidigt som anläggningen kan vara underbemannad andra dagar. Det 

förekommer även mycket svinn och material som slängs trots att det skulle kunna återanvändas 

inom anläggningen. 8 Det är av stor vikt för företaget att analysera detta eftersom målet är att uppnå 

en så bra process som möjligt. Detta gör de genom att se processen som ett flöde (inte enbart titta 

på och effektivisera delar av den) och därför är det viktigt att undersöka möjligheter för att reducera 

slöserier. 

Vid reducering av slöserierna samt svinn finns potentiella kostnadsbesparingar, vilka om de slås ut på 

ett år kan vara betydande för företaget att undersöka. 

En generell konverteringsprocess 

Råmaterialet anländer i form av wettexduk upprullad på papprullar. Råmaterialet körs sedan in från 

lagret till önskad konverteringslina. Efter det fästs råmaterial i klippningsmaskinen och maskinen 

börjar klippa duken till efterfrågad längd. I samband med klippningen sorteras dukarna på varandra 

och kommer i par till kvalitetsgranskningen. Här kollas om det är några defekter på duken eller om 

den är för tjock/smal och om det är rätt antal dukar i högen, detta kan göras med antingen bara en 

maskin eller både människa och maskin. Om duken inte anses vara okej åker den ner i en ”korg” 

under maskinen, där sedan operatörerna plockar upp duken för att sedan avlasta dukarna på ett 

bord för att sedan sortera om de som dem anser var bra, för att tillslut lägga på de bra dukarna på 

maskinen igen, se Figur 12. 

Om dukarna håller kvalitetsmåttet fortsätter dem till plastpaketeringen. Där de sorterade dukarna 

paketeras med den etikett som efterfrågas. Om paketeringen inte håller kvalitetsmåttet åker dessa 

inplastade dukar ner i en ”korg” för att sedan plockas upp av en operatör som slänger den defekta 

plasten och avbelastar dukarna på ett bord för att sedan sortera om dessa för att tillslut lägga dessa 

på linan igen, för att bli omplastade se Figur 12.  

                                                           
7 (Lindell, 2013) 
8 (Lindell, 2013) 
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Om plasten är bra åker dukarna vidare till kartongförpackningen, där dukarna packas av maskin, 

människa eller både och för att sedan tillslut åka vidare på linan till palletiseringen och skickas iväg till 

kund, eller in i lagret, se Figur 12.   

  

Palletisering

Kartongförpackning

Kvalitetsgranskning

Plastpaketering

Kvalitetsgranskning

Duken klipps till efterfrågad längd & sorteras

Råmaterial i form av rullar med duk

Slängs/sorteras om Plast inte ok 

Sorteras om/slängs Duk inte ok 

Figur 12. Illustrerar en generell process i konverteringen (Egen, 2013)  
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11. Resultat och Analys 
I Kapitel 11.1–11.4 presenteras de resultat som erhållits under examensarbetets gång i analytisk 

form. 

11.1. Överproduktion 
Som stöd för att konstatera om FHP AB överproducerar en eller flera av sina produkter används en 

kartläggning av var verksamheten har sin kundorderpunkt samt vilka egenskaper som karaktäriserar 

verksamheten. Även en kartläggning av flödet används som stöd, där lagerpunkter, transporter och 

olika processer ingår. Denna bakgrundsinformation ger en bra bild av hur verksamheten ser ut och 

ligger till grund för analysen av huruvida överproduktion förekommer hos verksamheten eller ej. 

KOP 

Ungefär sex till tio dagar innan en produkt lämnar konverteringsanläggningen och levereras till kund 

blir den kopplad till en specifik kundorder. Det är denna struktur kunden har att förhålla sig till och 

kunden måste vara beredd att vänta sex till tio dagar innan dukar kan levereras. Med grund i detta 

kan verksamhetens kundorderpunkt (KOP) sägas vara placerad i färdigvarulagret (FVL) (se Figur 13), 

eftersom färdiga produkter lagras där i minst sex dagar. 

Företagstyp 

Verksamheten karaktäriseras som företagstypen ”tillverkning mot lager” eftersom FHP AB generellt 

sett arbetar efter mycket korta leveranstider, stora produktionsvolymer samt tillverkningsorder, det 

vill säga prognos som bas för planering. De arbetar även efter relativt låg produktvariation som 

struktur, eftersom det de tillverkar är wettexduk i tre varianter, classic, soft och wet, under de två 

varumärkena Wettex® och vileda®. Det som skiljer sig åt i utförandet mellan olika färdiga produkter 

är etiketten, som måste anpassas i form av språk beroende på vilket land som har lagt den specifika 

kundordern, samt hur många dukar som ska vara i ett paket. Något som ytterligare är typiskt vid 

tillverkning mot lager är att en verksamhet inte har någon direkt integration med kund. FHP AB har 

aldrig kontakt med varken kund eller användaren av produkterna, det vill säga slutkund. De har till 

exempel aldrig någon kontakt med ICA eller konsumenten som köper produkten på ICA. Ett undantag 

skulle dock kunna vara att kontakt kan uppstå vid reklamation eller klagomål från slutkund. 9  

Även den rådande ekonomin i Europa har en stor inverkan på huruvida företaget för närvarande 

överproducerar en eller flera produkter eller inte. Grekland är, sett till hela landets konsumtion, den 

femte största kunden hos FHP AB10. Grekland har lånat mycket pengar i form av krislån och den 

allmänna arbetslösheten var cirka 26 procent i september 2012 (Bengtsson, 2013).   

Kartläggning av flödet 

För att på ett enkelt sätt förklara hur företagets flöde är utformat togs en figur fram baserat på 

kunskaperna kring ett företags kundorderpunkt (se Figur 5 och Kapitel 4.2.2.). Enligt 

uppdragsgivaren, Lindell (2013-05-21), ska företagets flöde se ut som i Figur 13. Redan här går det att 

urskilja en viss överproduktion till följd av hur basproduktion är uppbyggd. Detta eftersom täcktiden, 

                                                           
9 (Lindell, 2013) 
10 (Lindell, 2013) 
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det vill säga hur länge lagret kan täcka aktuellt behov, i samtliga fall (classic, soft och wet) är högre i 

rullagret än vad det är i färdigvarulagret. 

Basproduktionen är en mycket dyr verksamhet, att stänga ned anläggningen skulle resultera i en 

ungefärlig timkostnad lika stor som månadskostnaden för ett lager vid konverteringsanläggningen. 

Eftersom det ser ut på detta vis är det bättre att ha större rullager än att stänga ner basproduktion 

en timma. Detta bidrar till att även konverteringen ständigt måste vara vid bruk för att inte få för 

stora lager. Då konverteringen är en linjeutformad verksamhet ska det ske massproduktion. Denna 

skillnad är nog motivation till att inte stänga ned basproduktion i onödan.11  

Eftersom KOP ligger så pass sent som i FVL (se Figur 13) anses företaget ha push-baserad 

materialstyrning fram till FVL där kunden lägger sin kundorder. I hela flödet fram till FVL läggs 

tillverkningsorder mot prognos. Även det förpackningsmaterial som används i konverteringen 

beställs mot prognos.12 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lagerservicenivå 

Efter genomförda besök hos uppdragsgivaren har det visat sig att verksamheten har en strategisk 

lagerservicenivå på 97 procent, det vill säga de har alltid som mål att leverera 97 procent av alla 

orderrader direkt från lager. Den faktiska lagerservicenivån ligger dock i genomsnitt på 98 procent, 

vilket i sin tur innebär att 98 procent av alla orderrader verkligen levereras direkt från lager till 

kund.13  

Detta förhållande var relativt väntat eftersom verksamheten ser ut som den gör. FHP AB är ett 

massproducerande företag och dess företagsstruktur tillverkning mot lager, innebär att tillverkning 

sker mot prognos och produkterna lagerhålls sedan i väntan på kundorder (se Kapitel 4.2.3.). Detta 

leder till viss del till överproduktion eftersom det kan vara svårt att uppskatta när och hur stor 

efterfrågan är, eftersom det är just prognoser och lagernivåer som ger en indikation på efterfrågan 

och när nya produkter måste tillverkas.  

                                                           
11 (Lindell, 2013) 
12 (Lindell, 2013) 
13 (Lindell, 2013) 

  
 

Basproduktion Konvertering 

Täcktid 

Classic 11,5x 

Soft 6,25x 

Wet 15,25x 

Täcktid 

Classic 7,5x 

Soft 5,75x 

Wet 9,5x 

 

 
 RL 2-3ggr/dag 

KOP 

Figur 13. Illustrerar en kartläggning av flödet, från råvara i basproduktionen till paketerade dukar i konverteringen. X är en 

variabel som används för att visa sambandet mellan rullagret och färdigvarulagret.  (Egen, 2013) 

RVL ML FVL 
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Att det skiljer en procentenhet mellan den strategiska och faktiska lagerservicenivån kan även det 

tolkas som att företaget överproducerar en eller flera av sina produkter. Detta är dock ett mycket 

generellt antagande eftersom den inte ger någon indikation på vilken eller vilka produkter som 

överproduceras och antagandet kan därför endast fungera som motiv till att fortsätta undersöka 

huruvida det sker överproduktion på företaget eller inte. 

11.2. Observationer 
Tre av de fem slöserierna, onödiga rörelser, omarbete och överarbete identifierades under de 

observationer som genomfördes inom examensarbetet. Under observationerna ritades 

spagettidiagram upp för att kunna identifiera de tre slöserierna. 

Spagettidiagrammen ritades upp för konverteringslina 1, 2 och 5, där lina 1 observerades vid två 

tillfällen, lina 2 vid ett tillfälle och lina 5 vid tre tillfällen (se Figur 15). Konverteringslina 5 

observerades flest gånger eftersom uppdragsgivaren uppfattar den linan som mest problematisk och 

mest mottaglig för potentiella förbättringar. Observationerna pågick under ett antal dagar där 

respektive lina observerades mellan två och tre timmar sammanlagt. Spagettidiagrammen ritades 

upp på så sätt att streck i rosa färg för människorörelser och i blå färg för materialrörelser drogs så 

fort respektive rörelse skedde (se Bilaga 1).  

Spagettidiagrammen gav en visuell bild av hur flödet i de olika processerna ser ut, där den största 

upptäckten var allt ”spring”, det vill säga alla onödiga rörelser som operatörerna gjorde mellan de 

olika dellinorna.  Eftersom även flödet av material ritades upp i spagettidiagrammen har även till viss 

del omarbete och överarbete identifierats. Vid observationerna ställdes även korta frågor till 

operatörerna som arbetar vid konverteringslinorna för att erhålla kompletterande information till 

det som observerats.  

Faktum att många av de arbetsytor och redskap som tillhör konverteringslinorna är mycket 

oergonomiskt utformade var ytterligare något som upptäcktes vid observationerna. Detta tillhör inte 

syftet med observationerna men eftersom grundtanken med Lean och TPS är att ständigt förbättra 

de processer som medarbetarna arbetar med, inkluderas detta i reslutat och analys ändå.  

Onödiga rörelser 

Utifrån observationerna kan det utan tvekan konstateras att det förekommer mycket onödiga 

rörelser vid de olika konverteringslinorna. Detta gäller samtliga linor som observerats, vilket Bilaga 1 

åskådliggör. Vid lina 5 förekommer främst mycket ”spring” vid påfyllning av nya rullar med wettexduk 

och vid kontroll av kartongpaketering (för exempel se Bilaga 1, sida 11). Påfyllning av nya rullar sker 

konstant under den tid som linan är igång och det krävs till viss del mycket rörelser för att utföra 

byten av rullar men många av rörelserna som observerades är fortfarande onödiga. ”Springet” som 

orsakas av att operatörerna tar sig till linan som transporterar kartonger till palletisering, är även det 

mycket onödigt. Vid vissa tillfällen upplevdes att operatörerna endast tog sig till denna lina endast 

eftersom de inte hade någon annan arbetsuppgift att utföra. Dessa rörelser blir därför mycket 

onödiga eftersom linan som transporterar kartonger till palletisering ligger utanför området intill lina 

5. 

Det förekommer även onödigt ”spring” vid lina 1, främst vad gäller rörelser av material, det vill säga 

då operatörerna rör sig fram och tillbaka för att hämta och lämna material vid olika positioner vid 
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linan (för exempel se Bilaga 1, sida 4). Allt ”spring” orsakas främst av att operatörerna måste samla 

ihop de dukbitar som maskinen sorterar ut och skickar ner i korgar, sortera dukar som kan användas 

trots att maskinen sorterat ut dem samt placera sorterade dukar på linan.  

Även vid lina 2 förekommer mycket onödigt ”spring” vid påfyllning av nytt material. Operatörerna 

måste lämna området kring linan för att hämta material följt av att dem måste vända upp materialet 

så att det ligger åt rätt håll på pallen utanför området intill linan (se Bilaga 1, sida 5 och 6). Detta är 

en av de främsta orsakerna till att det förekommer så pass mycket onödigt ”spring” på lina 2. 

Omarbete   

Slöseriet omarbete identifierades genom observationer. Slöseriet går att studera i Bilaga 1, där 

material som representeras med blå färg åter läggs upp på linorna manuellt av en operatör efter att 

ha blivit automatiskt bortsorterat och hamnat i kvalitetskorgar för granskning, se Figur 14. Detta 

bekräftar att det sker mycket omarbete i konverteringen, se till exempel Bilaga 1, sida 10 vid 

paketeringen och sida 9 vid kvalitet människa. Omarbete uppstår med andra ord när maskinen 

antyder att duken eller plasten är dålig även om duken i många fall ändå går att använda.  

Mycket av omarbetet beror på maskinfel och till viss del även på egna fel. Vid maskinstopp kan en 

ond cirkel uppstå, exempelvis om ett kort maskinfel orsakar stopp på en del av linan kan plasten 

lägga sig fel på dukarna vid en senare del av linan då linan startas igen, vilket i sin tur leder till fler 

stopp. 

Överarbete 

Överarbete har identifierats med hjälp av observationer och enkäter. Då observationerna utfördes 

upptäcktes att alla gem med till hörande rullkort som sitter på dukrullarna med information om 

längd, vikt och antal fel kanske inte behövs, eftersom en hel pall innehåller i princip samma rullar.  

Dessa gem medför mer arbete för personalen som arbetar på basproduktion och för de som arbetar 

på konverteringen. Om enbart lina 5 på en dag kan förbruka upp till 400 rullar (Operatör, 2013), 

måste basproduktion sätta fast ett gem med information på massvis med rullar per dag. Enligt 

operatörerna sitter det dessutom ofta fel rullkort på rullarna, vilket gör att informationen inte 

stämmer. Rullarna kan till exempel ha fler fel än vad rullkortet säger att de ska ha. Detta anses vara 

Figur 14. Illustrerar ett exempel på omarbete som 
sker på lina 5 i konverteringen. (Egen, 2013) 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135


TQLO10 Examensarbete inom Logistik 
Gabriella Bergsten, Ida Nyström  
2013-07-01 
 

37 
V.0.8 

överarbete eftersom om informationen ofta är fel leder det till att den inte är trovärdig och därmed 

blir informationen oanvändbar. 

Gemen gör även defekter på duken (se Figur 20), på lina 5 (wet) används dessa dukar i alla fall 

eftersom att defekterna på duken anses försvinna innan dukarna går ut till kund. Detta undersöktes 

genom att några gemdefekta dukar lånades och sparades. Dukarna lades i en liten hög på ett bord för 

att efterlikna hur de är paketerade och efter 10 dagar hade inte defekten gått bort. Frågan är därför 

hur lång tid det tar för duken att gå tillbaka till sin naturliga form.  

På lina 1 (classic) används inte den första delen av dukrullen där gemet suttit eftersom det inte ser 

bra ut till kund (se Figur 21) vilket bidrar med stora kostnader och vinstförluster utslaget på ett år. 

Denna summa skulle kunna gå att investera i något bättre, istället för gemen och efter ett år har de 

sparat in kostnaden för det spillda materialet. Kostnaden för det slängda materialet på grund av gem 

blir: antal rullar*produktvärde.  

 

Figur 15. Illustrerar ett av de spagettidiagram som ritats upp under observationerna. (Egen, 2013) 

11.3. Tidsstudie 
Med hjälp av tidsstudien har de orsaker av väntan som identifierats samt odefinierade orsaker, vilka 

anses vara maskinfel eller egna fel, sammanställts.  Den största andelen av total väntan uppfattas 

vara maskinfelen där även de egna felen ingår, dock är de egna felen bara någon procent av den 

totala andelen ”maskin/egna”, se Figur 16.  

Figur 16 visar hur många gånger väntan inträffade på grund av dessa olika orsaker. Största andelen är 

helt klart maskin/egna, inte för att det är lång väntan över en period, utan att väntan uppstår kort 
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men mycket ofta, antal väntan på grund av maskinfel stod för 83 procent och väntan i tid för 50 

procent, se Figur 17.  

 

Figur 16. Illustrerar de olika definierade orsakerna till väntan i konverteringen utslaget på  
alla dagar och alla linor. (Egen, 2013) 

 

Figur 17. Illustrerar orsakernas totala tid utslaget på alla linor och dagar. (Egen, 2013) 
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Antal Antal % Tid Tid %

5 6,4% 00:13:45 5,8%

1 1,3% 00:07:31 3,2%

4 5,1% 00:18:16 7,7%

1 1,3% 00:08:48 3,7%

2 2,6% 01:08:45 28,9%

65 83,3% 02:00:31 50,7%

78 100% 03:57:36 100%

etikett

maskin/egna

Orsak

TOTAL

Andel orsaker upptäckta utifrån observationer

omställning

ny order

manuell påfyllning

datumrulle

För att illustrera lite mer strukturerat togs Tabell 4 fram. Detta resulterar alltså i att maskinerna 

bidrar med största andelen väntan i konverteringen.  Utifrån Tabell 5 som visar totala procentuella 

väntan över datum och lina borde maskintekniken ses över (lång sikt) mer om detta i Kapitel 13.  

 

11.4. Enkätundersökning 
För att komplettera den datainsamling som genomförts under examensarbetets gång har en 

enkätundersökning genomförts bland operatörerna som arbetar inom konverteringsanläggningen. 

Resultaten används som stöd vid analyser av de fem slöserierna som studeras.  

Enkätundersökningen resulterade i 22 av cirka 40 svar från operatörerna. Syftet, att operatörerna ska 

få en större inblick i vad Lean är och även att operatörerna ska bli mer insatta i ”Lean-tänket” samt 

att de ska bli påminda om de kunskaper inom Lean-området som de erhållit genom till exempel 

nyligen genomförda verksamhetsutbildningar, anses därmed delvis vara uppfyllt. Detta eftersom 

svarsfrekvensen är cirka 50 procent. 

De 22 olika svaren skiljer sig åt i relativt stor utsträckning, vilket troligtvis beror mycket på vilken lina 

eller ”klippare” som operatören som svarat på enkätundersökningen arbetar vid. Linorna är olika 

mycket arbetskrävande och på vissa linor, främst lina 5, uppstår mer problem än på andra. Resultatet 

kan även bero på vilken produkt som paketerats vid det tillfälle som operatören svarade på enkäten. 

Olika produkter kan vara mer svårhanterade än andra, på grund av att vissa produkter paketeras i 

flera omgångar medan andra endast paketeras i en kartong. Ytterligare en aspekt som kan ha gjort 

att svaren blev så pass olika är vilket arbetsskift som operatören tillhör. De två olika arbetsskiften har 

olika skiftledare och kan därför innebära att operatörerna får olika instruktioner kring hur de ska 

utföra sitt arbete. 

  

Lina %

1 41,10%

1 11,36%

2 25,22%

5 24,98%

5 11,55%

5 48,16%

Procentuell andel väntan

Tabell 4. Illustrerar andel orsaker upptäckta utifrån observationerna. Tabell 5.  Illustrerar procentuell andel 
väntan över olika datum och linor. 

 

http://www.google.com/imgres?q=link%C3%B6pings+universitet&um=1&hl=en&sa=N&biw=1291&bih=706&tbm=isch&tbnid=bWWV0l0hU7_3KM:&imgrefurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis.htm&docid=twsYGPoDcgwmHM&imgurl=http://www.lysator.liu.se/~klas/TCP-GPRS-thesis/TCP-GPRS-thesis-filer/image002.jpg&w=467&h=378&ei=t2hmUYHlI6qa1AWW9YGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=202&dur=983&hovh=202&hovw=250&tx=172&ty=96&page=1&tbnh=146&tbnw=181&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135


TQLO10 Examensarbete inom Logistik 
Gabriella Bergsten, Ida Nyström  
2013-07-01 
 

40 
V.0.8 

12. Förbättringsmöjligheter 
Under examensarbetets gång har flertalet idéer om förbättringar kommit upp inom samtliga 

observerade linor. När dessa förbättringsmöjligheter framtogs har hänsyn kring enkätsvar och väntan 

även vägts in. Förbättringsmöjligheterna har delats upp i två kapitel fördelat på genomförbarhet på 

kort- och lång sikt.   

12.1. Kortsikta förbättringsförslag 
Förbättringsmöjligheter på kort sikt är sådana som inte kräver någon större form av investering, det 

skulle till exempel kunna vara en möbel av något slag.  

Enligt de korta intervjuer som hållits med operatörerna angående vad de tycker kan förbättras 

nämndes allt onödigt pappersarbete. De anser att det måste ske mer arbete elektroniskt. Ledarna 

anser att detta pappersarbete behövs som ”backup” om det skulle bli strömavbrott eller liknande. 

Detta kan reduceras om pappersarbetet övergår successivt till elektroniskt över någon form av 

databas.   

Lina 1  
Utifrån enkätsvaren går det utläsa att två av tre operatörer tycker att samplingen på denna lina sker 

allt för ofta. Detta går att reducera om kvalitetskraven sänks något. Sampling uppfattas som mycket 

tidskrävande och maskinerna kan inte användas i fullt bruk. De packar upp kartonger för att räkna 

antalet paket och antalet dukar i paketet, för att sedan manuellt åter lägga dessa på linan.  

Utifrån observationerna har en del små förändringar i layouten som skulle kunna minska rörelser av 

både material och människa upptäckts. Bilaga 1, sida 4 tyder på att ett avlångt bord placerat i mitten 

verkar vara samlingspunkten för allt material och spring. Bordet används till att riva upp 

plastpaketeringarna och sortera dukarna i rättantal och ordning. De sorterade dukarna placeras 

sedan vid det lilla bordet bredvid linan. Detta anses kunna reduceras om det lilla bordet tas bort och 

det stora bordet flyttas dit där det lilla bordet är placerat idag. På så sätt reduceras allt spring som 

idag sker i mitten av området kring lina 1. Vid det avlånga bordet idag sker även till viss del 

pappersarbete, även fast det finns plats att göra det vid det höga bordet mitt emot ”kvalitets 

maskin”. 

Vid vistelse kring linan hittades verktyg som hängde över linan. Detta kändes riskabelt och osäkert att 

ha så pass nära linan, om ett verktyg ramlar ner kan maskinen ta större skador, vilket kräver nya 

investeringar i maskinteknik alternativt reparationer. Då ringar och smycken är förbjudna eftersom 

dessa kan hamna på linan, anses att verktygsstationer inte bör vara placerade så pass nära linan. Om 

en operatör är stressad, kanske verktyget inte riktigt hamnar på sin plats, utan ramlar ner på linan 

och in i maskinerna.  

Det sker mycket omarbete på lina 1, mycket av dessa sker redan vid klippningen. Då dukarna hamnar 

i flertalet olika korgar, beroende på hur stora pack som ska packas. Operatörerna går sedan och 

plockar upp dessa klippta dukar som maskinen inte tar med. Det blir ett flertal böjningar per person 

och skift. 
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Lina 2 

Utifrån observationerna identifierades många onödiga rörelser med människa och material. Det finns 

ett par olika aktiviteter som kräver spring, till exempel att operatörerna måste gå bort till en ”rull-

vältare” för att välta materialet innan det sätts i maskinen på grund av att de är tunga och krångliga 

att välta för hand. Ytterligare ett exempel som medför spring är att containern med papprullar (de 

som dukarna är rullade på) är placerad långt ifrån där rullarna fästs vid maskinen. 

Något som kan ses ganska tydligt i spagettidiagrammen är att det sker mycket spring längs 

”korridoren” mellan de två linorna, se Bilaga 1, sida 7. Detta sker eftersom klippta dukar som ska 

omarbetas ska placeras på linan igen. På det gröna bordet längst upp till höger sorteras defekta och 

sampling dukar, detta bord anses vara placerat för långt från positionen där de klippta dukarna ska 

placeras på linan igen för att bli tilldelade en ny etikett. Detta spring kan minskas om bordet placeras 

närmare de båda etikettmaskinerna.  

Några oergonomiska aktiviteter identifierades även här. Vid sampling hämtas dukar från en hög med 

kartonger som står lite avskilt nedanför början vid ena linan av lina 2. Dukarna som ska samplas 

transporteras till sorteringsbordet i andra delen av linan på en låda med hjul, som egentligen ska 

fånga upp defekta dukar under en kvalitets maskin. Rullådan var därför mycket låg och operatören 

var tvungen att luta sig ner och samtidigt putta den framåt till sorteringen. Korgen har hjul, därför är 

den även mycket ostabil och kan inte stå still när material ska tas upp. Eftersom den inte används till 

det den ska kanske det är bra att köpa en ny vagn som är avsedd för att köras av en människa.  

Lina 5 

Enkätundersökningen gav mycket respons gällande lina 5, vilket skulle kunna bero på att det är 

denna lina som enligt uppdragsgivaren är ”problemlinan”. Huvuddelen av enkätsvaren var mycket 

lika varandra eftersom många av operatörerna upplever samma slags problem vid linan.  

I enkätundersökningen framstod att några av operatörerna var av åsikten att de fick vänta på 

okunniga medarbetare. Denna väntan kan reduceras med hjälp av vidareutbildningar av personalen 

alternativt längre tidsperiod av introduktion. För att genomföra detta på kort sikt förutsätter att 

vidareutbildningen sker internt på företaget. Vid extern vidareutbildning kan det ta tid att boka in 

samt att det uppstår kostnader för själva utbildningen. 

Några operatörer upplever dessutom att det förekommer mycket omarbete. Omarbetet sker i form 

av sortering av dukar vid mittenbordet, det vill säga bordet som är placerat intill kvalitetskontrollen 

som genomförs av operatörerna, se Bilaga 1, sida 9. Sortering av dukar genomförs för att kontrollera 

att dukarna inte har defekter. För att reducera omarbete skulle kvalitetströskeln kunna minskas 

något för att undvika att maskinen slopar så pass mycket material som den gör i nuläget. Majoriteten 

av dukar går att distribueras till slutkund. 

Vid vistelse kring området kring lina 5 uppstod en tanke kring hur operatörerna vet när en specifik 

order är klar. Då frågan ställdes till olika medarbetare gavs inget enhetligt svar, utan det tydligaste 

svaret var att operatörerna ”går på känsla” och att operatörerna helt enkelt lär sig av erfarenhet när 

en order är klar. Om detta är fallet finns möjlighet för förbättringar där ett exempel skulle kunna vara 

ett signalsystem som signalerar när konverteringen kan stoppas, annars finns risk för överproduktion. 
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Som nämnts i enkätsvaren finns okunskap bland operatörerna, vilket kan leda till risk för problem om 

stopp vid färdigställd order endast görs ”på känsla”. 

Vid observationerna identifierades även möjlighet till förbättringar vid påfyllning av nya dukrullar. I 

nuläget sker påfyllning av material på så sätt att arbetaren väntar till rullen är helt slut och tar sedan 

bort plastskyddet och kartongrullen avlägsnas och slängs i containern. Efter det tas en ny rulle upp 

ifrån golvet, med hjälp av en "vajer", för att fästas vid maskinen. En möjlig förbättring, som skulle 

reducera mycket tid, skulle kunna vara att operatörerna istället går och hämtar materialet med 

vajern lite innan rullen tagit helt slut och går fram till rullen som precis tar slut och avlägsnar 

”pappkärnan” samt sätta dit den nya rullen. 

Ytterligare en förbättringsmöjlighet som uppkom under observationerna är att flytta den dator som 

används för registrering av materialet som används. Varje dukrulle har en unik RFID-kod som ska 

registreras i datorn. Datorn är placerad i mitten av området kring lina 5, (se ”registreringsdator” 

Bilaga 1, sida 10) men skulle kunna flyttas närmare positionen där byte av rullar sker. Detta skulle 

underlätta för operatören och dessutom spara tid. På detta sätt ökar även säkerheten att rätt 

dukrulle registreras, istället för att som det ser ut i dagsläget att flertalet rullar registreras samtidigt 

vilket kan medföra osäkerhet kring vilken rulle som faktiskt är i bruk. Detta är viktigt om det skulle 

vara fel på en specifik dukrulle. 

Något som också identifierats vid vistelse i området kring lina 5 är vissa oergonomiska verktyg. Ett 

exempel på detta är dammsugaren som används för att rengöra arbetsplatsen vid skiftets slut. 

Dammsugaren är alldeles för kort för operatörerna då de hela tiden måste böja ryggen vid rengöring. 

Dammsugaren bör därför bytas ut mot ett mer ergonomiskt städredskap. 

12.2. Långsikta förbättringsförslag 
Förbättringsmöjligheter på lång sikt är sådana förändringar som kräver någon form av investering, 

där större kostnader kan krävas. Exempel på detta skulle kunna vara investeringar i maskiner eller 

liknande.  

Lina 1  

Under observationerna och undersökningen av slöseriet väntan identifierades att det tar lång tid att 

byta datumrulle på lina 1. Byte av datumrulle sker i snitt en gång per vecka och tog vid tillfället för 

observationerna cirka sju minuter (se Figur 17). Även enkätundersökningen resulterade i svar som 

tyder på att även operatörerna upplever detta som ett problem. För att lösa detta kan en möjlig 

förbättring vara att vidareutbilda operatörerna, alternativt att nya operatörer får en längre 

introduktion. Även problemet med att det är svårt och tar tid att ställa in maskinen vid byte av etikett 

har dykt upp. Även detta skulle kunna lösas med hjälp av vidareutbildning eller utförligare 

introduktion.  

Lina 2 

Vad gäller lina 2 identifierades inga specifika förbättringsmöjligheter på lång sikt. Förbättringar på 

lång sikt gällande lina 2 behandlas istället i Kapitel 12.3 där samtliga linor berörs. 
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Lina 5 

Åsikten att operatörerna vid vissa tillfällen får vänta länge på underhållspersonalen uppkom i 

enkätundersökningen. Detta är inte bra eftersom vid maskinfel står hela linan still och operatörerna 

kan inte utföra sitt arbete, utan måste vänta på att felet åtgärdas. Detta problem skulle kunna 

åtgärdas genom att anställa en till medarbetare som utför underhållsarbete. Anställningen skulle till 

en början kunna vara på heltid men sedan anpassas till behovet. Att istället analysera varför så pass 

mycket maskinfel uppstår skulle kunna vara en lösning på ännu längre sikt. Ett annat möjligt 

förbättringsförslag är att se över prioriteringen av maskiner vid maskinfel.  

Det framkom även i undersökningen att många av operatörerna upplever mycket problem vid 

kartongmaskinen med att kartonger går sönder eller främst att det blir stopp i kartongmaskinen 

vilket kräver att kartonger åter igen måste matas in. En möjlig åtgärd för att lösa detta skulle kunna 

vara att investera i bättre teknik eller bättre maskinkomponenter. Innan sådana investeringar 

genomförs krävs dock en undersökning av vilket maskinfel som orsakar stopp i maskinen. 

Det som orsakar att plasten blir så pass defekt är att plastmaskinen inte har en så pass bra förmåga 

att hantera små stopp inom produktionslinan. Under observationerna har det upptäckts att vid 

maskinstopp sker en ond cirkel, operatörerna börjar springa runt för att försöka lösa problemet och 

maskinen orsakar omarbete då plastbiten blivit någorlunda förskjuten under stoppet. 

12.3. Övriga förbättringsförslag  
Under examensarbetets gång har även ett par möjligheter till förbättring identifierats som innefattar 

samtliga linor inom anläggningen. Dessa förbättringar kan kräva mer omfattande planering och 

utredning för att kunna genomföras.  

Gem 

Under besöken i konverteringsanläggningen identifierades något som uppfattas som ett relativt stort 

problem. Problemet har att göra med det gem som fästs i dukrullarna och detta rör därmed alla linor. 

Dukrullarna förses av basproduktion med ett gem för att fästa änden av duken så att den inte hänger 

löst (se Figur 18) samt för att fästa ett så kallat rullkort med information om till exempel antal fel, 

vikt, längd och bredd på duken samt datum för tillverkning. Kortet fästs i fler än ett lager duk innan 

dukrullarna skickas från basproduktionen (se Figur 18 och 19).  

 
Figur 18. Illustrerar en wet-rulle som blivit böjd, eftersom gemet sitter för långt ifrån änden. (Egen, 2013) 
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Figur 19. Illustrerar ett soft-rulle där gemet sitter i många lager duk, vilket kan förvärra märket från gemet. Ju hårdare 
gemen sitter desto mer märke gör dem på duken. (Egen, 2013) 

De operatörer som fått frågor angående gemen, rullkorten samt dess användning har uppfattningen 

om att dessa endast innebär omarbete. Operatörerna använder inte informationen till något annat 

än att scanna in informationen i registreringsdatorn. 

Gemen medför mer än bara omarbete. På lina 5 skickas dukarna med gemmärken ut till kund 

eftersom ledarna anser att eftersom duken är våt kommer märket försvinna. Detta undersöktes 

genom att några defekta dukar med gemmärke letades upp i containern för dukspill. Dukarna lades 

vågrätt i en hög på ett bord och när dukarna sedan granskades tio dagar senare var märket 

fortfarande kvar (se Figur 20). Detta uppfattas inte alls försvarbart kvalitetsmässigt då 

kvalitetströskeln på linan redan är hög.  

 
Figur 20. Illustrerar en wet-duk med gemmärke som legat på ett bord i tio dagar. 

På lina 1 medför detta stora materialkostnader, eftersom dukarna på denna lina inte är våta anses 

dessa inte gå tillbaka till sin ursprungliga form, därför skickas dessa inte ut till kund. Första varvet av 

rullen åker alltid ner i korgarna automatiskt och det första gemmärket på duken slängs alltid. Till följd 

av detta uppstår stora materialkostnader endast på grund av det lilla gemet, vilket även bekräftats 

med översiktliga beräkningar. För de pengar som går till spillo går det förmodligen att ta fram en 

bättre lösning, där gemet ersätts med något som inte gör lika mycket skada på duken.  

En förbättringsmöjlighet skulle kunna vara att använda någon form utav klisterlapp, som kan fästas 

inuti pappkärnan, eftersom det inte skulle skada rullen med duk. Klisterlapparna scannas in i datorn 

manuellt för att sedan kunna följas upp om det till exempel skulle förekomma något som är farligt för 

allmänheten i en dukförpackning. Ett exempel på detta skulle kunna vara om det skulle förekomma 
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glas i en dukrulle. Om lapparna skulle fästas med klister i pappkärnan ska det finnas en bärbar 

scanner som kommunicerar med datorn, den ska finnas till hans nära rullarna.  

 
Figur 21. Illustrerar en classic-duk som slängs eftersom den var den första biten med gemmärke på rullen. 

Ett annat alternativ är att ta bort alla dessa lappar som sitter på rullarna och ersätta dem med en 

gemensam lapp med flera RFID, som motsvarar alla rullar på pallen, eller ett gemensamt RFID 

eftersom rullarna på pallen är av samma klass och tillverkades samtidigt. Efter intervjuer med 

operatörerna är dessa lappar ofta fel satta på rullarna, det vill säga rullen kan ha fler fel än vad 

lappen visar, vara bredare eller dylikt. Rullkorten uppfattas som onödiga om rullarna ändå är 

felmärkta. Om rullkorten ersätts skulle det kunna innebära besparingar av både tid och personal, 

främst på basproduktion men även inom konverteringen. Detta eftersom processen som rullkorten 

medför upptar onödig tid, vilket ses som slöseri i form av överarbete. 

En annan risk med gem är att dessa kan skada maskinen om operatörer råkar glömma att ta bort 

gemen och rullkortet innan duken fästs i maskinen.  Under observationerna iakttogs att panik kan 

uppstå hos operatörerna om de glömmer kvar gemen, dock upptäckte alltid operatörerna att gemet 

var kvar innan det var för sent.  

Väntan 

Faktum att det på samtliga linor förekommer mycket maskinproblem under en dag har 

uppmärksammats utifrån slöseriet väntan. För att få en överskådlig blick över väntan kring de olika 

linorna togs Tabell 6 fram.  

 

Utifrån Tabell 6 går det utläsa att samtliga linor har kring 25-30 procents väntan under den tid som 

observationerna genomförts. Detta anses vara ganska stor del av maskinens utnyttjandegrad, vilket 

kan leda till tanken att det bör göras något åt detta. Eftersom basproduktion alltid är i bruk och 

konverteringsanläggningen inte riktigt hänger med i dess takt skulle en lösning kunna vara att stänga 

Väntan Lina 1 Lina 2 Lina 5

Total tid 04:57:00 02:17:00 06:58:00

Tot väntan 01:21:20 00:34:33 02:01:43

Procentuell 27,4% 25,22% 29,12%

Tabell 6. Illustrerar procentuell andel väntan uppdelat 
på de observerade linorna. 
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ner basproduktion. Detta skulle kunna leda till mindre överproduktion och mindre produkter i 

mellanlager för konverteringen.  

Om konverteringen skulle öka tiden maskinerna är i fullt bruk finns möjligheter för konverteringen 

att komma ifatt basproduktionen. Siffrorna i Tabell 6 är baserade på maskinfel samt egna fel, där 

egna fel bara är några procentenheter av det hela. Detta kan därför ge en indikation till att detta 

borde undersökas vidare.  Kostnaden som uppstår då maskinen inte är i bruk överväger eventuellt 

investeringskostnaderna för förbättrad teknik. Det största problemet är småfelen, de som varar 

under en minut. De sker mycket ofta och leder därför till störst del av väntan. (se Figur 16 och 17) 

Kommunikation 

En tidig antydan under examensarbetet var att kommunikationen mellan basproduktion och 

konverteringen inte alls är så bra som den kanske borde vara. Under konversationer med olika 

medarbetare skylls många av problemen på basproduktion, att ”de gör fel”. Eftersom de tillsammans 

ingår i en försörjningskedja borde informationsflödet och attityden till varandra vara bättre då de 

bara tillsammans kan bidra till förbättringar.  Detta kan återkopplas till grundankarna inom Lean, det 

vill säga att man måste se hela flöden och förbättra inom varje litet led i försörjningskedjan. 
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13. Slutdiskussion 
På konverteringsanläggningen förekommer idag mycket slöserier som identifierats vid besök hos 

företaget.  

Onödiga rörelser 

Spagettidiagrammen som tagits fram har gett en insikt i att det förekommer mycket ”spring” på 

samtliga linor som observerats. Förbättringsmöjligheterna som presenterats i samband med lina 1, 2 

och 5 där förslaget är att flytta på bord eller andra ”möbler” kan eventuellt innebära svårigheter att 

implementera. Detta eftersom att förflyttningen kan leda till för hög ljudvolym för operatörerna, då 

maskinerna bullrar. Svårigheterna, om bord eller liknande flyttas, kan även vara av det slag att det 

kan bli för trångt för att utföra andra arbetsmoment samt att dukar eller redskap kan falla ner på 

linan. Vad gäller registreringsdatorn kan el och sladdar innebära problem vid förflyttning, då risken 

för att operatörerna snubblar på sladdar om de inte placeras på ett säkert sätt ökar. Det är även ett 

krav att det finns tillgång till el vid den nya föreslagna positionen.  

Vad gäller möjligheten att förbättra processen med gem för att fästa änden samt rullkort på 

dukrullarna kan förslaget som innebär att ett slags klistermärke placeras på insidan av pappkärnan 

vara både positivt och negativt. Föreslaget är att föredra om fokus ligger på kvalitet och att leverera 

raka och släta dukar men om fokus istället riktas till hanteringen finns andra aspekter att ta hänsyn 

till. Om gemet skulle ersättas finns inget som fäster änden av duken vilket eventuellt skulle försvåra 

hanteringen. Eftersom pappkärnorna som classic- och soft-duken är upprullad på återvinns ger även 

det faktum att det sitter en unik klisterlapp inuti rullen följdproblem. Hanteringen med klisterlappar 

skulle dock underlätta hanteringen av registreringen av RFID-koden, vilket skulle spara både tid och 

onödiga rörelser.  

Väntan 

Enligt undersökningarna i samband med slöseriet väntan upptäcktes att maskinproblem uppstår 

mycket ofta, vilket leder till att operatörerna måste åtgärda problemen själva eller att de måste 

vänta på underhållspersonalen som kan åtgärda problemen. Maskinproblemen leder ofta till en ond 

cirkel då operatörerna tvingas bryta arbetsrytmen. Förbättringsmöjligheterna som presenteras i 

samband med maskinproblem kan vara svåra att implementera eftersom investeringar i ny eller 

upprustning av befintlig teknik kan vara mycket omfattande och kostnadskrävande.   

Omarbete 

Under observationerna identifierades även slöseriet omarbete. Omarbete sker vid 

konverteringslinorna eftersom plasten måste rivas och dukar måste placeras på linan igen. Detta 

omarbete orsakas mestadels av maskinfel, vilket nämndes i förgående kapitel. Att åtgärda maskinfel 

kan vara svårt på kort sikt och kan vara omfattande och kostnadskrävande. Ett alternativ till att rusta 

upp befintliga eller investera i nya maskiner kan vara att sänka kraven på kvalitet på dukarna. Detta 

skulle kunna leda till att färre dukar sorteras bort av maskinen och därmed att mindre plast måste 

rivas upp, vilket i sin tur resulterar i mindre omarbete.    
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Överarbete 

Datainsamlingen resulterade i ett flertal antaganden kring överarbete. De två antaganden som gjorts 

huruvida det sker överarbete hos Vileda behandlar gem och dubbeldokumentation. 

Dubbeldokumentationen går att reducera om pappersarbetet minskar och dokumentationen till 

största del sker elektroniskt. Reducering kan ske om säkerheten att ha mycket data i pappersform 

minskar. Gemen som orsakar defekter på dukarna är också överarbete, då basproduktionen fäster 

rullkort med gemen, vilket kräver mer arbete än vad nästkommande ”kund” kräver. Detta eftersom 

informationen inte alltid är pålitlig och operatörerna har uppfattningen att denna information inte 

används. Eftersom det redan idag finns en pall-lapp som är gemensam för dessa rullar borde det gå 

att sammanställa en lapp med flera RFID:n som motsvarar varje rulle som scannas in varefter rullen 

fästs på bandet.  

Överproduktion 

Vad gäller slöseriet överproduktion är det mycket svårt att avgöra om verksamheten överproducerar 

en eller flera av produkterna som tillverkas och konverteras. Det går att göra ett generellt antagande 

att företaget överproducerar eftersom företaget har strukturen tillverkning mot lager, vilket innebär 

att tillverkning sker mot prognos och produkterna lagerhålls sedan i väntan på kundorder. Detta 

leder till viss del automatiskt till överproduktion eftersom det kan vara svårt att uppskatta när och 

hur stor efterfrågan är, eftersom det är just prognoser och lagernivåer som ger en indikation på 

efterfrågan och när nya produkter måste tillverkas. Det går dock inte att göra några större 

förändringar vad gäller struktur och hur företaget arbetar. Det är svårt att förhindra överproduktion 

hos ett företag som använder linjeproduktion och massproducerar produkter. Att till exempel stänga 

basproduktion för att minska mellanlagren kostar för mycket med målet att försöka minska 

överproduktionen.  

Om verksamheten överproducerar produkter styrs även mycket av den rådande ekonomin i Europa. 

Grekland är den femte största kunden till FHP och Grekland är fortfarande mycket skuldsatta och 

arbetslösheten är hög. Detta påverkar produktionen av wettexduk, prognoserna till följd av detta 

kanske inte blir fullt tillförlitliga eftersom ekonomin är så pass svajig. Försäljningssiffrorna påverkas 

också en del av krisen i Europa. 

Avslutningsvis är det mycket svårt att påverka och göra förändringar som skulle kunna reducera en 

eventuell överproduktion. Inom producerande, linjeutformade företag används ofta så kallade 

produktionsbonusar, vilket innebär att en viss procentenhet av allt som producerats erhålls i form av 

bonus. Det vill säga ju mer produktion desto mer bonus. Om ett företag vill satsa på Muda måste 

framförallt överproduktionen reduceras, vilket är svårt att uppnå om grundtanken hos företaget är 

att producera så mycket som möjligt.  

Övriga slöserier 

I samband med förbättringsmöjligheter berördes de ”korgar” som dukar hamnar i då maskinen 

sorterar bort dem på lina 1. För att lösa problemet med att de är oergonomiskt placerade måste 

maskinen konstrueras på ett annat sätt. Detta kan eventuellt vara svårt att göra något åt med endast 

dålig ergonomisk utformning som motivering. 
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13.1 Diskussion kring källor 
En del uppgifter som erhållits från uppdragsgivaren har varit lite tveksamma. Uppdragsgivaren har 

inte alltid varit helt säker på om allt som sagts stämmer eftersom delar av verksamheten ständigt 

förändras. Vissa uppgifter har därför varit mer som riktlinjer, det vill säga hur de vill att produktionen 

ska gå till.  

Lagerservicenivån är en sådan siffra som ständigt förändras. Eftersom Vileda fyller lagren till 

sommarledigheten är inte denna siffra rimlig att titta på. Siffran som erhölls var att de har 98 procent 

i dagsläget och Vileda vill ligga på 97 procent. Då dessa uppgifter erhållits från uppdragsgivaren och 

inga vidare undersökningar har genomförts kan inte uppgifterna styrkas fullt ut. 

Var kundorderpunkten är placerad är fortfarande inte helt fastslaget eftersom de har kontakt med 

kund innan FVL. Men kundordern läggs ändå i FVL. Meningen är delad bland de anställda, någon 

trodde att de producerar mot kundorder när det i verkliga fallet är tillverkningsorder baserat på 

prognos som företaget utgår från.  

Även uppgifter som erhållits från operatörerna är inte säkert att de stämmer, det beror mycket på 

hur lång erfarenhet de har och hur de arbetat i alla dessa år. Ett exempel på detta är rullkorten, de 

anser att de inte behövs då dessa ofta ändå är fel. Men hur mycket stämmer detta? Om det nu är fel 

oftare än rätt borde en undersökning utförts. Är det verkligen så pass mycket fel som operatörerna 

säger borde detta åtgärdats tidigare av ledningen.  

Rullagret är hos de anställda betraktat som mycket stort och även som att det finns för mycket lagrat 

där. Men uppgifter beträffande hur länge en rulle ligger i lagret är det nog ingen som riktigt vet. 

Under observationerna hittades en rulle som legat i lagret från november 2012 till dagen då 

observationerna genomfördes, det vill säga i mitten av maj 2013. Detta kan anses vara en ganska 

lång tid men eftersom dukrullarna inte är färskvaror kanske det inte spelar en så stor roll.  

Examensarbetet grundar sig i Muda och det finns mycket olika slags litteratur inom detta. En del 

fakta motsäger varandra och en del innebörder skiljer sig helt från andra. De definitioner av Muda 

som används anses vara relevanta för detta examensarbete.    
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