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Förord

Denna uppsats är ett examensarbete utfört hösten 2007 på Högskolan i Borås. Examensarbetet 
omfattar 15 poäng och är en avslutande obligatorisk del av högskoleingenjörsutbildningen i 
industriell ekonomi med inriktning logistik.

Uppsatsen är gjord på ACG Nyström AB i Borås. Produktionen består av tillverkningen av 
maskinen Unimat. Maskinen i sig fungerar ungefär som ett lager av kläder.

Undertecknad vill framföra ett stort tack till personalen på företaget som varit mycket 
tillmötesgående och hjälpsamma. Utan ert engagemang och er hjälp att ta fram information 
hade uppgiften inte varit genomförbar. 

Uppgiften har varit ett nöje att utföra, mest tack vare bemötandet från företagets sida.

Borås december 2007

     Mikael Hansson Krisoffer Hansen

Summary

A report has been made at a company in Borås at a company called ACG Nyström. The 
company is today international and is marketing advanced equipment, systems and further 
education to the manufacturing industry. A part of ACG Nyström’s production is a machine 
they call Unimat. ACG Nyström doesn’t just stand for the actual production of the machine, 
but also for assembling and installation of the machine at the final customer. The company 
also offers service.

The purpose of this task is to create a more flexible production by reducing the lead time of 
the machine Unimat. This flexible production is not a customer demand, but an easier way for 
ACG Nyström to adept to customers’ inability to make up their minds. It’s a problem for 
ACG Nyström when the customer suddenly wants to make some changes in their order in the 
middle of the creation of a machine. 

The report is divided into four phases. The first phase contains the purpose of the work and 
the works delimitation. The next phase contains a literature study which is followed by a 
study of the situation at the company today, mapping and a company analyze. The last phase 
contains improvement proposals and conclusions. 

To achieve the goals with this examination work, a collecting of literature and studying has 
been made. The literature study is used as background knowledge for the report’s problem 
description. Discussions about the current situation at the company and improvement 
proposals are also based on these literature studies. The literature study is general and 
discusses lead time, steering principals and how a faster flow can be reached. 
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The introduction of Lean production would generate many benefits, for example equalizing 
the flow, for the company. Lean production is a modern logistical concept that many 
companies and organisation tries to implement and pursue.

One of the factors to the long lead time at the company is the complex internal 
transportations, for example the transport between operations in the company. This is a fact 
because of the size and weight of the models that have to be transported. Further reasons for 
the complex internal transportations are that the operation moments have some distance 
between each other. Not only are the models big and heavy, they also have to be transported 
far. To develop nearness between the operations, a new layout has been created in the current 
production area.
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Sammanfattning

Denna rapport har utförts hos ACG Nyström AB i Borås. Företaget är idag ett internationellt 
företag som marknadsför avancerad utrustning, system och kunskap till den textil tillverkande
industrin. En del av ACG Nyströms tillverkning består av en maskin som de kallar för 
Unimat. ACG Nyström står inte bara för tillverkningen av maskinen utan även för montering 
och installation på plats hos slutgiltig kund. Företaget står även för teknisk support.

Syftet med uppgiften är att skapa en flexiblare produktion genom att minska ledtiden för 
tillverkning av Unimat. Den flexiblare produktionen är inget kundkrav utan ett sätt för ACG 
Nyström att anpassa sig till kundens oförmåga att helt enkelt bestämma sig.

Rapporten är uppdelad i fyra faser, där den inledande fasen består av arbetets syfte och 
avgränsningar. Efterföljande fas är litteraturstudier som följs av nulägesbeskrivning 
kartläggning och analys. I de avslutande kapitlen behandlas lösningsförslag och slutsatser.

För att nå målet med examensarbetet har litteratur kring de aktuella ämnena studerats. Denna 
litteraturstudie ligger till grund för analyser enligt problembeskrivningen. Diskussioner i 
nulägesanalys och åtgärdsförslag förs med stöd av dessa teorier. Teorierna är generella och 
behandlar bland annat ledtider, styrning och hur ett större genomflöde uppnås.

Införandet av lean produktion skulle generera många fördelar såsom utjämning av ACG 
Nyströms flöde. Lean produktion är ett modernt logistiskt begrepp som många företag och 
organisationer försöker att implementera och sträva efter.

En starkt bidragande orsak till den långa ledtiden visade sig vara de komplicerade 
interntransporterna. Vidare orsaker till den komplexa interntransporten är att närhet mellan 
olika operationsmoment saknas idag. För att skapa närhet mellan de olika operationerna har 
en ny layout skapats i den befintliga lokalen.
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1. Inledning

I inledningskapitlet kommer arbetets innehåll att redovisas. Först ges en 
bakgrundsbeskrivning för att läsaren skall ha en förståelse för valet av företag. Därefter följer 
en problemdiskussion och problemområde. I kapitlet anges även arbetets syfte och 
avgränsningar.

Bakgrund

ACG Nyström är idag ett internationellt företag som marknadsför avancerad utrustning, 
system och kunskap till den tillverkande industrin som förädlar traditionell textil, teknisk 
textil och andra liknande materialtyper. ACG Nyströms finns representerade förutom i 
Sverige även i länder som Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina.

En del (15% nu och förväntas öka) av ACG Nyströms omsättning består av tillverkning av en 
maskin som de kallar för Unimat. Detta är en maskin som man enkelt kan kalla för en 
”elektronisk klädgarderob”. Maskinen i sig fungerar ungefär som ett lager som förser bl.a. 
produktionsföretags- och sjukhuspersonal med arbetskläder som är rena och sorterade. 

ACG Nyström står inte bara för tillverkningen av maskinen utan även för montering och 
installation på plats hos slutgiltig kund. Företaget står även för teknisk support. 

Maskinen Unimat ägs inte fullständigt av ACG Nyström, utan även av Berendsen som är 
Europas ledande företag inom textilservice, t.ex. hantering av arbetskläder. Fördelningen är 
att Berendsen äger 75% av maskinen och ACG Nyström äger 25%. Det skall också nämnas 
att just Berendsen är ACG Nyströms enda kund. Med detta uppkommer vissa problem med 
informationsflödena eftersom tillverkaren ACG Nyström inte har tillräckligt med kontakt med 
slutkund.

Problembeskrivning

På ACG Nyström är efterfrågan hög och om den forsätter att öka så hinner inte produktionen 
med. Därför har ledningen funderat på att outsourca en del av sin produktionsverksamhet för 
att skapa en flexibilitet i produktionen. Detta skulle vara möjligt då stora delar av 
produktionen mest består av montering. ACG Nyström skulle då fortsättningsvis stå för 
montering och installation hos kund.

Vilka är anledningarna till den långa ledtiden företaget har? Den trånga sektorn är enligt VD 
själva monteringen av Unimats olika delar som tar många mantimmar.

Vilka är anledningarna till oredan i produktionen? Det har vid ett flertal tillfällen observerats 
och berättas om de problem, med saker som inte är där de skall vara samt att det inte finns 
några förutbestämda platser för t.ex. verktyg mm.

Även om oredan är stor i företaget för en utomstående är arbetsklimatet gott. Ingen verkar 
klaga och det finns ett system i oredan, det är dock inte lätt för en utomstående att se detta 
system,
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vilket leder till att arbetet kommer att inrikta sig på hur ACG Nyström ska kunna effektivisera 
sina processflöden. Detta skall göras så att de även i fortsättningen kan bibehålla eller 
förbättra arbetsklimatet på ACG Nyström.

Syfte

Syftet med uppgiften är att skapa en flexiblare produktion genom att minska ledtiden för 
tillverkning av Unimat. Den flexiblare produktionen är inget kundkrav utan ett sätt för ACG 
Nyström att anpassa sig till kundens oförmåga att helt enkelt bestämma sig. ACG Nyström 
vill eliminera all typ av försening i produktion.

Avgränsning

Under planeringen av examensarbetet och efter diskussioner med produktionschef och 
inköpsansvarig på företaget insågs ganska snart att en begränsning var tvungna att göras för 
att uppgiften inte skulle bli för stor. Det kändes som om att ju fler frågor som uppstod, desto 
mer frågetecken och problem dök upp. Efter ett möte med företagets VD bestämdes att ACG 
Nyströms interna logistik så som t.ex. lager och produktion skulle ses över.

Disposition

Kapitel ett: Innehåller en bakgrund och problemdiskussion. Kapitlet avslutas med syfte och 
avgränsningar

Kapitel två: Beskriver de teorier och begrepp som har varit relevanta för utförandet av 
examensarbetet

Kapitel tre: Beskriver valda metoder och hur datainsamlingsarbetet har gått till

Kapitel fyra: Nulägesbeskrivning av företaget och dess problem och situation

Kapitel fem: Analys av de problem som framkommit i resultatet

Kapitel sex: Diskussion om arbetets genomförande

Kapitel sju: Slutsats och rekommendationer
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2. Teoretisk referensram

Detta kapitel behandlar den teori som behövs för vidare analys enligt problembeskrivningen. 
Diskussioner i nulägesanalys och åtgärdsförslag förs med stöd av dessa teorier. Teorierna är 
generella och behandlar bland annat ledtider, styrning och hur ett större genomflöde uppnås.

Logistik

Traditionellt har logistik förknippats med transport och lagring. Eftersom dessa aktiviteter 
representerar kärnan i ämnesområdet kan man säga logistik traditionellt varit läran om 
effektiva materialflöden. Logistik är alltså ett ämnesområde som hjälper oss att förstå hur vi 
skall utnyttja materialflöden på ett effektivt sätt (Björnland 2003).

Logistiken har sedan vuxit från att enbart ha handlat om transport och lagring, till att bli en 
viktig del i ett företags konkurrensstrategi. Logistik kan numera beskrivas som läran om 
effektiva informations- och materialflöden, alltså att få företagets flöden att fungera på ett 
kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. Den nya logistiken kan beskrivas utifrån tre 
utgångspunkter (Aronson 2003).

 Logistik är en viktig faktor för ett företag då det gäller att skapa lönsamhet och 
konkurrenskraft – de kritiska faktorerna ligger i att kunna leverera till kund i rätt tid 
samtidigt som kostnaderna hålls ner.

 Logistik handlar i första hand om att få flöden i företaget att fungera på ett 
kundanpassat och kostnadseffektivt sätt – här handlar det om att de olika delarna i 
flödet ska fungera ihop för att kundens krav på leveranstid och tillgänglighet ska 
uppfyllas.

 Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det – exempelvis så 
kanske det är billigast att leverera stora partier varor med tåg till en kund. Dock så 
leder det här kanske till att varor måste lagras hos både leverantörer och kunden, vilket 
kan ses som negativt för de båda.

Sammanfattningsvis kan sägas att logistiken är en av de viktigaste områden i företagets 
strategiska utveckling. Logistiken ger mycket goda förutsättningar god konkurrenskraft och 
kostnadseffektivitet. Logistik är samtidigt ett ämnesområde i förändring med nya idéer och 
lösningar.

Lager

Ett lager kan vara ett tecken på att säkerhetsställa en funktion i ett företag eller organisation. 
Man skapar ett lager för att få en intern säkerhet i företaget eller en avdelning mot eventuella 
störningar av olika slag i materialflödet. 

Anledningen till att bygga upp lager är att ge tillverkningen funktionssäkerhet och att 
kunderna alltid skall ha tillgång till artiklar vid behov. 
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Det finns en japansk tillverkningsfilosofi som har sitt huvudkoncept i att om man tar bort alla 
lager i ett företag eller organisation kan man identifiera osynliga problem (”den japanska 
sjön”). Samtidigt kan en medveten sänkning av lager visa på problem som tidigare ej har 
existerat.

Figur 1. Den japanska sjön (Lumsden, 1998)

Lagerformer
Motiven för att bygga upp ett lager är skiftande. Det finns tre olika former av lager, Lager 
efter process, Lager efter flödet och Lager efter funktion.

 Lager efter process
En av dem största anledningarna att upprätta lager är säkerhetsställningen att 
processen mellan in- och ut leverans i företaget befrias ifrån störningar i form av 
materialbrist. Exempel på dessa lager är förråd, komponentförråd, produkter i arbete 
och färdigvarulager.

 Lager efter funktion
Om man ser på lager som en funktion i företagets totala verksamhet, det kan vara 
förhållanden som företaget själv kontrollerar eller som ligger utanför företagets 
egentliga verksamhet. Säkerhetslager, processlager och utjämningslager är exempel på 
lager efter funktion.

 Lager efter flöde
En ytterligare form av lager är att utgå efter flödets uppbyggnad. Man kan följa 
artiklarna igenom väntan före en process, väntan i en process och väntan under 
förflyttning. Exempel på lager här är buffert och transport.

Förvaringsmetoder
De vanligaste förekommande förvaringsmetoder vid lagring och förrådshantering är 
ställagelagring, djuplagring, fristapling, hyllfackslagring och specialkonstruktioner för 
förvaring.

Den vanligaste lagringsmetoden i industrin är ställagelagring, godset förvaras oftast på pallar i 
fack i ett pallställ där samtliga pallar är direkt åtkomliga. Skälen för ställagelagring är främst 
att varje pall kan nås utan omplacering och att det är lätt att styra administrativt. 

Djuplagring innebär att lastpallarna placeras i djupled direkt på golvet. Genom att stapla 
pallarna i flera nivåer ovanpå varandra kan man få mycket god utnyttjandegrad av 
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lagervolymen samt att eliminera kostnaden för lagerinredning. Nackdelar med djuplagring är 
att pallstaplens hela vikt överförs till den undre pallen samt att åtkomligheten blir begränsad.

Hyllfackslagring används för gods som hanteras manuellt, vanligaste tillämpningen är 
plockförråd såsom reservdelsförråd, verktygsförråd och produktförråd med mycket små 
volymer.

Specialkonstruktioner för förvaring bygger på att godset får en rörlig placering med hjälp av 
t.ex. rullbanor och räls förekommer men i många fall innebär dessa konstruktioner höga 
anskaffningskostnader.

Det är oftast lämpligt att använda sig av flera eller av alla av de nämnda metoderna i ett och 
samma lager för att utnyttja varje metods fördelar. Ett antal vanligt förekommande begrepp är 
ställagefack och pallplats. Med stallagefack menas ett horisontellt förvaringsutrymme för t.ex. 
pallar och med pallplats menas ett förvaringsutrymme för en pall.

Lagernivån
Ett lager är till för att täcka en kunds efterfråga av detaljer. Det betyder att lagernivån ständigt 
minskar i takt med efterfrågan. Lagret måste därför fyllas på med nya artiklar som kommer i 
form av partier. I botten av ett lager finns alltid ett antal artiklar som utgör en säkerhet för 
avvikelser av in- och ut leveranser. Detta lager kallas för säkerhetslager.

Lagersystem
När nivåerna sjunker i ett lager fylls lagret på efter förutbestämda kvantiteter och 
tidsintervaller. Detta leder till att det byggs fram olika lagersystem. 

 Beställningspunkt
När artiklar plockas ur från lagrets minskar lagernivån. Vid en viss tidpunkt 
underskrider lagernivån en förutbestämd nivå, beställningspunkten. Då görs en 
beställning och lagret fylls igen. Orderkvantiteten kan anta vilket värde som helst. 

 Periodinspektion
Systemet med periodisk inspektion av lagret innebär att man inspekterar lager med 
avseende på lagrets storlek vid förutbestämda tidpunkter. Vid dessa tillfällen görs en 
beställning. Kvantiteten på beställningen här är skillnaden mellan återfyllnadsnivån 
och aktuell lagernivå. 

Det finns även ett par varianter på lagersystemet periodinspektion. Dessa är 
periodinspektion med optimal partistorlek och periodinspektion med samtidig 
beställningspunkt.

Styrprinciper

Sättet att styra flödet av partier genom tillverkningen, distribution eller en kombination av 
dessa kan ha olika utgångspunkter. Två av de vanligaste styrprinciperna inom både logistik 
och produktion är sugstyrning och tryckstyrning. Man kan ofta se det engelska orden ”pull” 
och ”push” användas (Aronsson, 2003).
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Tryckstyrning
Tryckstyrning innebär att logistiken planeras och genomförs med utgångspunkt i en 
uppskattning av den framtida händelseutvecklingen, dvs. prognoser. Denna typ av styrning 
trycker fram materialet med lager mellan olika stationer/avdelningar. Detta medför att 
stationerna kan jobba separat och relativt osynkroniserat. Fördelarna med denna typ av 
styrning är att stationer kan arbeta relativt oberoende av andra stationer vilket bland annat 
innebär mindre stress. Nackdelar är ett stort planeringsbehov samt att genomloppstiden blir 
lång eftersom man har buffertar mellan stationerna. Är genomloppstiden lång blir också 
kapitalbindningen hög. I figur 2 beskrivs tryckstyrningen schematiskt.

Figur 2. Tryckstyrning (Lumsden, 1998)

Sugstyrning
I sugstyrning utgår man ifrån marknadens efterfrågan. Till skillnad ifrån tryckstyrning, där 
produktionen planeras utifrån prognoser på eventuella order, så utgår sugstyrniningen ifrån en 
”verklig” efterfrågan. Sugstyrning utgår ifrån att man endast ska beordra något när det 
behövs. Detta leder till låg kapitalbindning men också till att flödet blir störningskänsligt. 
Styrningsfilofisin bygger på att inget får bli fel. I figur 3 beskrivs sugstyrningen schematiskt.

Figur 3. Sugstyrning (Lumsden, 1998)

Produktionssystem, produktionsprocesser och layout

Det finns ingen allmänt accepterad definition på termen produktionssystem. Det principiella 
utseendet på ett produktionssystem är förråd, mellanlager, montering och färdigvarulager (se 
figur 4). Pilarna från leverantör till kund visar att materialet kan gå direkt in till de olika 
processtegen samt att leverans även kan ske av halvfabrikat till exempel såsom reservdelar 
(Olhager, 2000).

Utformning och planering av produktionssystem omfattar beslut om produktionsprocess och 
layout. Det gäller generellt att arrangera produktionssystemets utrustning så gynnsamt som 
möjligt, med hänsyn till de produkter som skall tillverkas och med beaktande av företagets 
produktionsstrategi.
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Figur 4. Produkt/process-matrisen med exempel (Ohlhager, 2000)

Målsättningen med produktionssystemets utformning och planering är generellt sett högt 
kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet. Ett högt 
kapacitetsutnyttjande kan uppnås om kapaciteten i de olika produktionsavsnitten anpassas väl 
till efterfrågan (Olhager, 2000).

Produktionssystemets påverkan på kapitalbindningen i material gäller främst produkter i 
arbete, PIA. En kort ledtid innebär att ha så få ordrar igång samtidigt i produktionen och 
därmed en liten mängd PIA. Detta uppnås genom att skapa så enkla materialflöden som 
möjligt. En kort genomloppstid i produktionen leder oftast till en jämnare förbrukning av 
råmaterial och komponenter och ger samtidigt en kort ledtid för leverans till kund. 

Flexibilitet handlar om anpassning till ändrade förhållanden. Detta innebär om förmågan att 
anpassa sig till nya produkter/produktionsutrusning samt att klara av 
volym/produktförändringar.

Utformningen av produktionssystemet är vanligen anpassad till de produkter som skall 
produceras. De fem grundtyperna vid val av produktionsprocess är:

1. Fast position
Vid tillverkning av stora objekt till exempel inom bygg-, kraft- eller varvsindustrin är 
det naturligt att produktionen sker på plats knuten till en fast position. 
Produktionssystemet måste anpassas till varje produktionsobjekt.

2. Funktionell verkstad
Alla operationer av en bestämd typ utförs inom ett avgränsat område. Här återfinns
maskiner och utrustning av samma slag i samma produktionsavdelning (se figur 5). 
Detta skapar en flexibilitet vad det gäller operationsföljd.
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Figur 5. Exempel på en funktionell verkstad (Ohlhager, 2000).

3. Flödesgrupp
Genom att anpassa den fysiska fabrikslayouten efter hur produkten tillverkas och 
monteras skapas enklare och kortare transportvägar. Flödesgrupper ha utvecklats ur 
den funktionella verkstaden med syfte att förkorta ledtiden.

4. Lina
Om efterfrågan är hög och jämn över en längre tid för en produkt eller produktgrupp 
med begränsad variantflora kan produktionsutrustningen helt utformas för tillverkning 
av denna produkt eller produktgrupp (se figur 6). Med specialiserade produktionslinor 
blir genomloppstiden kort och därmed kan kapitalbindningen i PIA hållas på en låg 
nivå.

Figur 6. Produktionslina (Ohlhager, 2000)

5. Kontinuerlig tillverkning
Då produkten inte mäts i styck utan ton, liter, meter eller dylikt är tillverkningen 
processartad. Karakteristiskt är att produktionsmomenten är fysiskt sammanbundna. 
Processen ses som en producerande enhet med ett inflöde av material och ett utflöde 
av produkter.

Med layout avses den fysiska placeringen av olika resurser, såsom maskiner, arbetsstationer 
och lager. Det finns ingen formel för att få fram en optimal layout vilket beror på att det finns 
en mängd av olika faktorer som spelar in. Exempel på dessa faktorer är flexibilitet, 
funktionalitet, möjlighet till expansion och låga driftskostnader.

En arbetsmetodik för layoutplanering som lämpar sig för materialflöden som inte är allt för 
stora är att först kartlägga samband mellan olika funktioner och ytor. I nästa steg fastställer 
man krav på den tekniska utformningen så att de operationer som kräver närhet hamnar nära 
varandra. Slutligen görs en visualisering av funktionernas samband som syftar till att komma 
så nära en optimal planlösning som möjligt (Lumsden, 1998).
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Lean produktion

Det mest kända och framgångsrika exemplet på produktionssystem är Toyota Production 
System (TPS). Grundarna till Toyota studerade Fords fabriker på 1920-talet noggrant men 
kom snabbt fram till att Fords modell var omöjlig att implementera i Japan av flera skäl.

Behovet på hemmamarkanden sträckte sig ifrån lyxbilar till små lastbilar, detta gjorde det 
nödvändigt att tillverka många olika modeller i samma fabrik.

Japans ekonomi var körd i botten efter andra världskrigets slut. Det fanns därför inga 
möjligheter till dyra investeringar för att starta en biltillverkning. Dessa två förutsättningar har 
satt spår som sitter kvar ännu i dagens utformning av produktionssystemet. Man har kort 
genomloppstid för att få tillbaka utlagda pengar så snabbt som möjligt och man producerar 
endast det kunden vill ha.

Systemet delas in nio huvudfunktioner och för att TPS skall vara effektivt måste de fungera 
samtidigt (Aronsson 2004).

1. Utjämnad produktion:
Målet är att ha ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande av de olika resurserna. 
Planeringen av produktionen ska ske stegvis och det ska finnas både prognoser för 
hela året och för varje enskild dag. Företagen måste kunna utnyttja den tillgängliga 
kapaciteten och analysera den efterfrågan som råder för att kunna anpassa 
produktionsplanerna därefter.

2. SMED - ”Single-digit minute exchange of dies”
Det som vill åstadkommas med SMED är att förkorta omställningstider i maskiner och 
maskingrupper. En analys av vilka arbetsmoment som kan göras utanför samt inne i 
själva maskinen vid omställningsarbetet bör göras. De omställningar som måste göras 
inne i maskinen undersöks noggrant för att kunna reducera dem, samt överföra dem i 
största möjliga mån till omställningsarbetet som kan göras utanför.

3. JIT – ”Just-in-time”
Företaget ska producera det nödvändiga på den nödvändiga tidpunkten. En viktig 
princip inom JIT är att undvika allt onödigt.

4. Anpassad materialhantering
Det innebär att layouten måste vara anpassad efter materialflödet, en 
flödesorganisation. Standardisering måste finnas så att resurserna kan användas till 
flera olika saker och strävan är att det ska vara enstycksproduktion med snabba 
transporter.

5. Jidoka
Jidoka står för automatiskt stop och kvalitetsstyrning. Målsättningen är att inga 
defekta produkter ska föras vidare i produktionen. Successivt sker kontroller och det 
finns flera olika tekniker som exempelvis pokayoke vilket innebär att produktionen 
stannar ifall något utöver de vanliga inträffar.

6. Standard working
Standardisering av operationer underlättar kontroll och balansering av produktionen. 
När företaget lyckas applicera en sådan standardisering kan nyanställda snabbt lära sig 
arbetet samt använda sig av arbetsrotation. Företaget får en klar arbetsbeskrivning och 
en mera flexibel personal som de kan använda vid olika stationer beroende på 
efterfrågan.



10

7. Muda
Alla resurser som inte är nödvändiga vid tillverkandet av produkten ska definieras som 
slöseri och därmed minskas. Exempel på slöseri är onödiga interna transporter, 
väntetid och lagring, onödig utrustning, kassation och omarbete.

8. Kanban
Kanbansystemet bygger på ett informationskort där varje station visar sin förbrukning 
av material. Det skickas till den föregående stationen så att de vet vad som efterfrågas 
och en så kallad Pull-styrning uppstår.

9. Soikifu
Den sista funktionen bygger på att de anställda ska involveras mer i styrningen och att 
ett förslags- och belöningssystem ska användas. Företagen måste inse vilken resurs de 
anställda är för att kunna utnyttja deras fulla kapacitet och därmed nå målen. De 
anställda ska uppmanas att delta mer aktivt i arbetet genom exempelvis kvalitetscirklar 
och förslagsverksamheter. Målsättningen är att minska antalet anställda, utnyttja deras 
kreativitet samt höja arbetsmoralen. Nästan alla förslag belönas och de anställda 
erhåller bonus beroende på hur det går för företaget.

En av grundpelarna i Toyotas produktionssystem är Just In Time (JIT) som bygger på 
förutsättningar om kapitalknapphet. Man var tvungen att konstruera ett system med låga 
kostnader och korta genomloppstider för att få igen pengarna så snabbt som möljligt. Av den 
anledningen var produktion mot lager inte ett möjligt alternativ. En viktig princip inom JIT är 
att eliminera all typ av onödigt spill, vilket symboliseras av de sju slöserierna (Aronsson, 
2004):

1. Överproduktion, tillverka endast det som efterfrågas och när det efterfrågas

2. Kassaktioner, hög kvalitet från början leder till så få kassaktioner som möjligt

3. Väntan, minimera köer, flödesorientera

4. Transporter, undvik onödiga förflyttningar

5. I själva bearbetningsprocessen, utnyttja materialet optimalt

6. Lagring, små partier, förkorta ledtider, höj leveransprecisionen

7. Onödiga rörelser, standardisera arbetsmomenten

På slutet av 1980-talet kom begreppet Lean produktion som på svenska benämns resurssnål 
produktion. Lean produktion har vuxit fram ur Toyota Produktion System, och har sedan 
utvecklats vidare till att bli en filosofi som syftar till resurssnålhet i hela organisationen. För 
att underlätta kommer uttrycket Lean produktion att användas i fortsättningen då dessa två 
filosofier är tätt sammankopplade.
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Lean är ett systematiskt och välplanerat sätt att minimera resursslöseri och att fokusera på 
kundorientering. Detta arbete kan sammanfattas i ett antal principer som alla företag eller 
organisationer använder sig av när de skall försöka implementera Lean produktion. Det finns 
fem principer. 

1. Enas om vad kunden vill ha
2. Lär känna din process
3. Jämna ut flödet
4. Kundorderstyrning
5. Fortsätt bekämpa slöseri

Den första principen fokuserar på kundkrav och identifierar vad processer i en aktivitet måste 
åstadkomma för att skapa kundvärde. Den andra, tredje och fjärde principen fokuserar på 
produktionsflödet och att minimera resursslöseri. Den sista principen handlar om att behålla 
och förbättra det redan granskade flödet.

Outsourcing

Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera av deras 
processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Med kärnverksamhet 
menas den verksamhet som gör företaget unikt och särskiljande för den specifika 
organisationen.

Anledningen till att ett företag vill outsourca kan ha flera orsaker.

 De rörliga kostnaderna blir fasta kostnader
 Svårigheter att attrahera kompetent personal
 Den tekniska utvecklingen gör att företaget inte hänger med
 Höja kvalitén på produkt eller tjänst

Vid outsourcing kan företaget till en början faktiskt spara pengar. Dock efter ett par år kanske 
man är helt beroende av det företag som tagit över verksamheten. Den egna kompetensen är 
borta och kostnaden av drift och utveckling har blivit högre än om man själv hade drivit 
verksamheten.

Ett kortsiktigt tänkande på ett företag är att man ofta vill visa framfötterna genom att 
presentera en kostnadsminskning med x kronor. Men ett långsiktigt tänkande ser till att den 
egna verksamheten är konkurrenskraftig, både till kostnad och till kvalitet. Det tjänar 
företaget på - i längden.
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3. Metod

Syftet med metodkapitlet är att visa vilken metod som har valts att arbeta efter och hur arbetet 
har gått tillväga för att samla in den nödvändiga informationen. Med detta kapitel underlättas 
läsarens förståelse genom beskrivningen av valt tillvägagångssätt.

Valda datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt

Vi har valt ett relativt brett ämnesområde som dessutom innefattar att undersöka hur olika 
förhållanden och situationer inom ett företags logistik ger effekter på företagets prestation, 
slutkund och leveransservice. 

Eftersom vi har valt att grunda vår undersökning på studier i ett företag måste vi, för att få ut 
något av den teoretiska studien, undersöka det här företaget grundligt för att i sin tur få en 
djup förståelse för hur arbetet skall se ut.

Vårt val av metod ger oss möjligheten till detta genom att vi kommer att utföra längre 
intervjusamtal samt observationer ”på golvet” i företaget. Genom närhet vill vi uppnå en 
öppenhet för att få in så detaljerad och nyanserad information som möjligt. Denna närhet 
underlättas genom att vi har tilldelats ett arbetsrum på plats hos företaget. För att få en så 
”riktig” förståelse som möjligt för hur arbetet med logistiken på företaget fungerar så har vi 
med hjälp av öppna frågor försökt få intervjuobjekten att vara öppna och ge oss den 
information de anser vara viktigast.

Validitet

Med validitet menas att data som samlas in ska vara giltig och relevant och att det som avses 
mätas verkligen mäts.

Eftersom all data härstammar från någon form av källa blir uppgifternas giltighet starkt
beroende av dessa källor. Vi kommer därför att kritiskt granska den information vi får in för
att säkerställa att vi använt oss av de rätta källorna för vår undersökning. I vår undersökning 
kommer vi att lägga stor vikt på att utveckla relevanta frågor för de olika delarna i logistiken 
vi ämnar undersöka. Vi kommer att lägga stor vikt på att ställa frågor angående olika områden 
till den som aktivt arbetar inom detta område och därmed besitter mest kunskap. Vi kommer 
att vara kritiska när vi granskar den information vi får in från intervjuerna då vi vill försäkra 
oss om att de förmedlar sann information och inte förskönar verkligheten. Detta medför att vi 
kommer att kunna dra mer riktiga slutsatser.

Reliabilitet

Reliabilitet mäter huruvida en undersökning är tillförlitlig och trovärdig. För att den data vi
får från våra intervjuer ska vara så trovärdig som möjligt försöker vi undvika att påverka 
genom ledande frågor. Vi är dock medvetna om risken för att vi som intervjuare även
undermedvetet kan påverka. Intervjuerna kommer att dokumenteras med minnesanteckningar 
i vår projektdagbok, så att vi i efterhand kan försäkra oss om trovärdigheten samt att det ger 
svar på det vi ämnar undersöka. Oavsett hur bra information vi får in kan den aldrig bli bättre 
än vad vi förmår registrera.
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4. Nulägesbeskrivning

I denna del av rapporten kommer företaget presenteras samt en nulägesanalys om hur 
företagets verksamhet ser ut i dag. Detta kan ses som en kartläggning över företagets aktuella 
problem och situation.

Företagsbeskrivning

Grunden till ACG Nyström AB lades 17 augusti 1921 då Carl Axel Gustafsson återvände från 
Amerika till Sverige med en agentur för bostonföretaget Reece. Detta företag var på den tiden 
den enda tillverkaren av knappnålsmaskiner för diverse textiler. AC Gustavsson AB blev 
Reeces nordiska agent och företaget blev Sveriges första leasingföretag. Företaget drev
agenturen för Reece ända fram till 2003 då konkurrensen hårdnade och Reece konkurrerades 
ut på den svenska marknaden. 1970 köptes den största konkurrenten Rud Nyström AB upp 
och det nya företagsnamnet blev ACG Nyström AB. Under 80-talet etablerade sig ACG 
Nyström i Sovjetunionen och började bygga upp en grupp av företag inom ACG Nyström.

Idag är ACG Nyström ett internationellt företag som marknadsför avancerad utrusning, 
system och kunskap till den tillverkande industrin som förädlar traditionell textil, teknisk 
textil och andra liknade materialtyper.

Då bolaget är relativt litet får enskilda personer flera uppgifter såsom befattningen inköp i 
kombination med konstruktion (se figur 7).

Roger Thorsen
Konstruktion

Mjukvaruutveckling

Joakim Eriksson
Utveckling

Mikael Johansson
Service och Support

Roger Thorsen
Inköp

Produktion

Peter Werner
Produktionschef

Conny Antoniusson
Marknad tvätt

Pierre Andersson
VD

Figur 7. Organisationschema ACG Nyströms Unimat tillverkning

Beskrivning av Unimat

Unimat är ett automatiserat klädhanteringssystem som tillverkas av ACG Nyström AB och är 
anpassat till företag som önskar en säker och effektiv klädhantering. Med Unimat kan 
användaren ha uppsikt över sina personliga arbetskläder samtidigt som svinn av arbetskläder 
elimineras. Vid arbetsplatser där höga krav ställs på hygien, underlättas detta genom att 
Unimaten för användarstatistik på antalet klädutlämningar. Detta skapas i sin tur genom 
användandet av RFID transpondrar.

Att använda sig av Unimat är enkelt, vilket är en av huvudtankarna. Användarna av Unimat 
ser endast dess frontpanel med terminal. Terminalen består av en del för inlämning av 
smutsiga plagg och en del för uthämtning av nya plagg. Systemet ger full insyn i vad som 
finns kvar i lager genom ett enkelt tryck på terminalen. 
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Unimat kan ytterligare sänka de administrativa kostnaderna genom att vikarier, besökare och 
övrig extrapersonal omedelbart kan få tillfällig tillgång till systemet och därmed möjlighet att 
välja valfritt plagg och storlek.

Logistik

Företagets logistiksystem delas in i materialförsörjning/inköp och produktion. Distributionen 
ingår visserligen i logistiksystemet men eftersom ACG Nystöm bara har en enda kund är 
distributionen inte fall för vidare utveckling idag. Kommunikationen och informationen 
avdelningarna emellan sker muntligt men till hjälp finns även ett affärssystem som innehåller 
relevant data och indikerar när åtgärder som till exempel inköp ska vidtas och när en viss 
produktion ska starta.

BMS-Business Management System

Hela koncernen ACG gruppen däribland ACG Nyström använder sig av affärssystemet 
Pyramid. Pyramid har funnits på marknaden i 15 år och dess målgrupp är mindre och 
medelstora företag inom många olika branscher. Pyramid har idag marknadens bredaste utbud 
av standardmoduler. Mer än 90% av alla system som levereras är standardsystem utan några 
anpassningar i programkoden.

Pyramid hos ACG Nyström
ACG Nyström har en modul från affärssystemet Pyramid som inte tillåter så kallade 
operationer i systemet t.ex. montering. Modulen möjliggör dock en hierarkisk struktur som 
gör att man kan skapa produkter av artiklar. Detta gör så att ACG Nyström effektivare kan 
hålla reda på sitt material genom att knyta ihop artiklar till produkter som senare kan knytas 
till en speciell order och därmed bilda en komplett Unimat. Andra saker som Pyramid 
möjliggör för ACG Nyström är tidrapportering samt effektivare hantering för inköp och lager.

Materialförsörjning

Materialförsörjningen hanteras av inköpare. Inköparen har rätt att välja vilken leverantör som 
finnes lämplig samt har frihet vad som skall köpas in och till vilket pris. Om inte material 
skulle finnas hemma skulle det dröja 3-6 veckor från en order inkommer till att produktion av 
maskin kan börja.

Lagring hos ACG Nyström
ACG Nyström har ett gemensamt höglager med andra ACG bolag. Här förvaras mer 
skrymmande artiklar. Det finns även ett mindre plockförråd. En stor del av artiklarna förvaras 
dessutom inne i produktionen.

Efter en nyligen gjord omorganisation inom företaget så har produktionschefen blivit ansvarig 
för att administrera lagret. I nuläget ser lagerhanteringen ut som beskrivningen nedan. 

Till lagret anländer inköpt material. När material kommer med lastbil hjälper den egna 
personalen till med lossning. Vid ankomsten görs en kontroll av materialet där antal och skick 
ses över. För att få den interna logistiken att fungera märker personalen med egna 
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materialnummer/benämningar. Därefter bekräftas inköpsnumret i det egna datasystemet. 
Utöver att sköta inleveransen har även personalen till uppgift att plocka material efter listor 
till varje tillverkningsorder.

Inköp och lagerstyrning
Alla inköp baseras på en behovsplanering som görs i affärssystemet Pyramid. Underlaget 
inköp får från systemet är beroende av att alla fyller i sina uttagslistor. Uppdateras detta inte 
löpande gällande aktuellt lagersaldo, lägsta lagernivå samt orderkvantitet så kommer 
behovsplaneringen att vara ett felaktigt underlag för offertorder. Pyramid måste därmed 
uppdateras kontinuerligt så att korrekt information kan hämtas ur systemet.

Inköpssystemet man använder sig av är beställningspunkt därför att ledtiderna är långa. Då de 
tillverkade volymerna är små, måste det många gånger tas hänsyn till kvantitetsrabatter. 
Andra saker som tas hänsyn till är geografisk närhet och goda relationer.

En viss typ av inkurans förekommer då leverantörer fasar ut en del artiklar, men denna måste 
anses som försumbar då antalet lagrade enheter är förhållandevis lågt.

Produktion

Produktionen sker hos ACG Nyström i de lokaler de förfogar över. Tillverkningen är en 
funktionell verkstad som består av stationer av varierande karaktär. På företaget finns 
dessutom ett antal verktygsmaskiner av varierande karaktär för olika typer av mekanisk 
tillverkning/bearbetning. 

Själva produktionen hos ACG Nyström består av montering av maskinen Unimat. 
Monteringen sker oftast med enskilt arbete men även lag förekommer, en rotation av 
arbetsuppgifter tillämpas också. Utifrån bifogade ritningar ifrån konstruktion och material 
ifrån lager, monteras slutprodukten ihop.

En till två Unimatmaskiner kan produceras samtidigt med nuvarande bemanning och lokal. 
Den största begränsande faktorn för att producera fler Unimat maskiner samtidigt är främst 
ytan, då en komplett maskin är mycket utrymmeskrävande.

Layout
ACG Nyström har delat upp sin montering av Unimat på olika stationer, vilket gör att man 
kan se produktionen som en funktionell layout. Inom varje station finns omställningstid i form 
av plockning av material till vad som skall produceras. Mindre skrymmande material finns 
nära tillgängligt vid varje arbetsstation medan mer utrymmeskrävande material finns lagrat i 
höglagret.

ACG Nyströms produktion är uppbyggd efter funktionell fabrik med försök till avgränsade 
områden, men inom stationerna finns både funktionella och flödesorienterade layouter. Det 
finns ingen ritad layout idag över hur själva stationerna är placerade men det finns ändå en 
tanke bakom deras placeringar.

Den stora produktionshallen delas även med ACG Nyström symaskinsdivision, denna 
uppdelning är inte klar utan det ha bildats någon form av gemensam yta. Den som mest 
behöver ytan skall kunna få använda den. Denna yta upplevs som rörig.
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Styrprinciper och genomloppstider
ACG Nyström använder sig av en kombination av de båda styrningsfilosofierna sug- och 
tryckstyrning. Anledningen till att företaget använder sig utav en både sug- och tryckstyrning 
är att om endast kundorder skulle produceras så skulle genomloppstiden för producerad enhet 
öka drastiskt. Ett så kallat enstycksflöde skulle bli förödande för ACG Nyström därför att det 
blir effektivare att producera flera liknande enheter samtidigt. 

Här kan produktionen delas upp i sådant som är specifikt för kunden och sådant som är 
specifikt för maskinen Unimat. Det som är specifikt för maskinen Unimat kan i de flesta fall 
produceras för lagring, men detta sker inte i någon hög utsträckning då lagringen av 
produkterna skulle bli mycket platskrävande.

Det finns generellt två olika sätt att mäta genomloppstider för Unimat, en är ren 
produktionstid  och den andra är ren installationstid. Vardera tiderna står för ungefär hälften 
av den totala genomloppstiden. Installationstiden är svår att påverka då det många gånger är 
yttre faktorer som spelar in. Exempel på sådana begränsningar är lokalen där maskinen skall 
installeras, dessa begränsningar kan innebära att väggar får tas ner för att maskinen skall 
komma till det avsedda utrymmet.
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5. Analys

Under denna del av arbetet kommer företagets nulägessituation att analyseras. All data och 
fakta som samlats ihop under arbetet kommer att bearbetas och förslag på förbättringar 
kommer att läggas fram. Det är framförallt fyra områden som bör beaktas. Det kommer dock 
inte skapas utförliga kostnadskalkyler på förbättringsförslagen.

Omläggning av produktionsstyrning

För att uppnå en så kort ledtid som möjligt för en producerad Unimat ska ACG Nyström 
sträva efter att skapa den mer traditionella tryckstyrningen i möjligaste mån. Detta vore 
genomförbart om de artiklar som inte är kundspecifika för en Unimat i möjligaste mån 
produceras mot lager. Efter analys visar det sig att ett flertal enheter skulle fungera för den 
tryckande styrningen. Om möjlighet gjordes för lagring av dessa produkter skulle 
genomloppstiden för en producerad Unimatmaskin sjunka och därmed skapa en flexiblare 
produktion.

En svårighet är att den ena Unimatmaskinen inte är den andra lik, d.v.s. att det är många 
gånger är små förändringar som finns på artiklar i maskinen som egentligen inte borde vara 
kundspecifika, men med dessa små förändringar gör att produkterna automatiskt blir 
kundspecifika och därmed måste produceras mot kundorder. Detta utesluter inte produktion
mot lager men en viss produktion av produkter mot kund kommer alltid att förekomma.

Ny Layout

Det största problemet är idag internlogistiken. Anledningen till det är att produktverkstäderna 
finns utplacerade på flera olika ställen i fabriken. Detta medför många och långa 
transportsträckor mellan operationerna. För att skapa ett bättre flöde med större närhet mellan 
maskinerna är en form av flödesgrupp något att sträva efter. Vid studier av ritningen av 
lokalen samt information från företaget framkom att det fanns outnyttjade utrymmen som 
tidigare har tillhört ett avyttrat ACG bolag. Dessa står idag tomma och det finns intresse ifrån 
moderbolaget ( ACG  Gruppen) att hyra ut lokalerna till ACG Nyström (se bilaga 1). Med 
tillgång till dessa ytor kan en ny layout utformas. 

Ett önskemål som har kommit ifrån företaget är en lättare hantering av långgods som oftast 
galvaniserat stål på upp till 7 meter. Detta skapas genom att den stora produktionshallen som 
på layouten benämns som produktion 39 lämnas helt fri (se bilaga 1). Denna produktionshall 
är främst till för packning och sammansättning av färdiga Unimatmaskiner.

I den nya layouten så ritas produktverkstäderna in som områden, detta för att inte låsa sig vid 
fasta placeringar för t.ex. arbetsbänkar samt att enkelt visualisera den plats som de verkligen 
upptar. Exempel på vad en produktverkstad består av är stationen växlar som innehåller två 
arbetsbänkar, tre hyllor samt två fixturer för montering av växlarna.

Vid införandet av något som liknar en flödesgruppering placeras produktverkstäderna i den 
nya layouten så att ett flöde skapas till pack- och sammansättningsytan.  Detta för att skapa ett 
enkelriktat produktionsflöde så långt det går (se bilaga 2).
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Ett ytterligare önskemål som framkommit är att kunna förvara långods i form av 
aluminumprofiler för sågning i produktionen. Dessa lagras idag i en hörna av höglagret i ett 
avsett ställage. Detta skulle vara möjligt om man flyttade fram sågen så mycket att ställaget 
med aluminiumprofiler får plats bakom, vilket i sin tur skulle leda till att produktverkstäderna 
kunde flyta in i produktionshallen ytterligare.

Den stora ytan som har frilagds genom att flytta ut produktverkstäder från hall 39 skapar 
utrymme för att ha ett plocklager av långods på pall som idag inte har något riktigt bra 
lagringsutrymme i höglagret. Ett problem för ACG Nyström är att inlastning och utlastning, 
detta beror på att in- och utlastningen har fast position och därmed inte kan flyttas. Utifrån 
detta blir det mest optimala att anpassa övrig produktion efter dess placering. 

Vid införandet av en flödesgrupp i den nya layouten placerades produktverkstäderna i den 
ordning de tillverkades. Detta för att skapa ett enkelriktat produktionsflöde så långt det går.

Investeringar
Den nya layouten på ACG Nyström möjliggör att en telfer på balk skulle kunna införskaffas. 
Denna skulle då underlätta lyft för motor/spännenhet som har en vikt på ca 150 kg men även 
enheten delivery conveyer, märkt DC på ritningen skulle kunna använda sig utav telfern på 
balk då dess vikt och storlek måste anses som skrymmande.

Layoutkritik
Ingen hänsyn har tagits till eventuell brandklassning av fastigheten samt att den ökade 
kostnaden för lokalhyran inte heller har utredds. Detta då den ursprungliga ytan av ACG 
Nyströms platsutnyttjande för produktion av maskinen Unimat inte är helt fastlagd.

Lean produktion på ACG Nyström

Lean produktion är ett modernt logistiskt begrepp som många företag och organisationer 
försöker att implementera och sträva efter. Däremot, som tidigare har sagts, så är det inte ett 
antal förändringar som görs och sen tro att man är Lean. Lean är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. 

Det finns många förslag på förändringar hos ett företag. Det finns både stora och små 
förändringar. Inte sagt att dessa stora förändringar enbart skall beaktas.  

Lean är ett ord taget ifrån Asien och japanskan. Den formella översättningen på Lean är 
resurssnål. 

När man pratar om att vara resurssnål i ett företag talar man inte enbart om tillverkningssättet 
och vad för material som behövs, utan om hela flödet ifrån underleverantör till slutgiltig kund. 

Som har sagts i referensramen bygger Lean produktion på 5 stycken principer. Dessa är 
kundfokus, lär känna processen, jämna ut flödet, ställa om ifrån tryckande till sugande 
styrprincip och fortsätta bekämpa slöseri. Varje princip har i sin tur ett antal verktyg som kan 
hjälpa företaget.  
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Under denna analys kommer inte alla principerna att redovisas utan endast ett par. Dessa 
principer är ett första steg för ACG Nyström för implementering av Lean produktion. De 
principer som passar bäst in på ACG Nyström i dagens läge är nog att jämna ut flödet och att 
fortsätta bekämpa slöseri. 

En order som kommer in till ACG Nyström är i de flesta fallen i ental, vilket innebär att 
produktionsutnyttjandet är dåligt. Detta innebär höga kostnader för företaget. Det vore kanske 
då lämpligt att på något sätt jämna ut flödet. Att jämna ut flödet innebär att varje arbetsobjekt 
kan få en kontinuerlig bearbetning med liten eller ingen väntetid. Ett bra verktyg här är att 
hålla koll på arbetsplatsens skötsel med de 5S: en. De 5S: en är ett enkelt och effektivt sätt att 
förbättra arbetsplatsens skötsel och att ta bort olika former av slöseri i arbetsmiljön. Det 
handlar om att ha tillgång till allt det du behöver, när du behöver det, varken mer eller mindre. 
Genom att implementera 5S skapas en säkrare och mer tillfredställande arbetsmiljö. Även 
lagarbete och självstyrning förstärks (Verktyg för Lean produktion, 2002).

Tabell 1. De 5S:en

Den femte principen att bekämpa slöseri känns som en bra princip att implementera på 
företaget ACG Nyström. Denna princip hjälper företaget att snabba på flödet och öka 
produktiviteten. Ett bra verktyg här är att presentera viktig fakta. Det är nämligen så att en av 
de viktigaste sakerna för en effektiv resultatmätning är att presentera fakta om 
prestationsförmågan så att alla vet hur de ligger till och hur de bidrar till att övergripande mål 
uppnås. Detta verktyg fokuserar mer på att använda och föra diagram och för att upptäcka 
förbättringsmöjligheter. Färgrika och tydliga informationstavlor ger prestationsförmågan liv. 
De ger ”en klapp på axeln” vid framgångar och visar på områden som måste bearbetas för att 
prestationsförmågan skall kunna förbättras.

Ett annat verktyg vad gällande principen att bekämpa slöseri är de sju formerna av slöseri. 
Allt slöseri som inte höjer värdet på de varor eller tjänster som kunden får bör elimineras. 
Genom att då eliminera slöseri blir det lättare att sätta fokus på värdehöjande aktiviteter och 
allt blir mer kostnadseffektivt. Enligt Just In Time filosofin finns det sju stycken former av 
slöseri dessa är överproduktion, kassaktioner, väntan, transporter, i själva 
bearbetningsprocessen, lagring och onödiga rörelser. 

Att angripa slöseri leder till förbättringar i allting vi gör. Genom att arbeta på ett systematiskt 
och skoningslöst sätt finner vi en långsiktig och fokuserad väg till att bli Lean - resurssnål
(Verktyg för Lean produktion, 2002).

En annan sak som är viktig i ett företag är det interna informationsflödet. Därför hade det 
kanske varit bra att upprätta en ”demokratisk kommunikation” hos ACG Nyström. Med detta 

Steg Japanskt
namn

Svensk
översättning

Innehåll

1 Seiso Städa Städa systematiskt och regelbundet
2 Seiri Sortera Sortera nödvändiga verktyg och material
3 Seiton Strukturera Strukturera allt nödvändigt som används
4 Seiketsu Standardisera Skapa dagliga rutiner för ordning och reda
5 Shitsuke Skapa vana Skapa vana att leva efter rutinerna
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menas att alla anställda oberoende av position i företaget skall kunna framföra sina 
synpunkter och åsikter utan att behöva riskera att något negativt skall hända. Det är då viktigt 
att företagsledningen skapar förutsättningar för god kommunikation på varje nivå. All 
information måste läggas fram. Alla anställda skall ha tid på sig att få tänka över vad 
ledningen har gjort eller kan tänkas göra. 

Genom den demokratiska kommunikationen i ett företag kommer man att börja lära sig av 
varandra. I en ”lärande” organisation hanteras förändringar på ett öppet sätt. Till och med 
ledningsfunktionen kan bli ifrågasatt när det kommer till diskussion och analys.

För att en arbetsplats skall innehålla meningsfulla arbetsuppgifter måste de anställda kunna få 
ha ett stort inflytande och kunna reglera det som är betydelsefullt för det arbete som varje 
anställd utför. De anställda skall då kunna ha synpunkter på förändringar som ledningen har 
lagt fram. Att övergå ifrån ett mer gammaldags arbetssätt och en mer uppdelad hierarki till 
mer en samarbetande och demokratisk ordning är inte helt lätt och medför en del svårigheter. 
Dessa svårigheter kan vara företagets vanor eller policy m.m. Därför kan ett enkelt sätt vara 
att börja med företagets konkreta och mer vardagliga problem som snabbt kan rättas till. Då 
får man en känsla av att saker och ting går att förändra, och detta gör att deltagarna vill 
fortsätta. Det gäller att skapa en viss stimulans hos de deltagande (Verktyg för Lean 
produktion, 2002).

Däremot kanske inte alla vill medverka i lagarbete eller projekt. De kanske får sämre 
arbetsvillkor eller kanske saknar produkt- eller produktionskunskap. Förändringsarbetet måste 
då också innefatta utbildning åt dem som behöver det.

Det kan även visa sig bli problem när t.ex. tre personer med olika kompetens i företaget
tillsammans skall utforma en grupp som skall arbeta med någon form av utvecklingsarbete. 
Det visar sig då ofta att få har överblick av hela flödet och förstår sig på vad som påverkar 
det. Även personer i produktionsledningen kan ha brister inom detta område. 

För att implementera Leanprinciperna i ett företag, så krävs inte enbart en enda stor 
kraftansträngning och sedan tro att man är Lean. Det krävs mycket mer än så. På grund av att 
omvärlden ständigt förändras, kunder får nya önskemål och efterfrågan på olika produkter 
varierar med tiden måste företag etablera ett konstant förbättringsarbete för att bibehålla en 
Lean organisation. Ett konstant förbättringsarbete minskar också riskerna att falla tillbaka i
gamla banor. Saker och ting som var optimala igår kanske inte är optimala idag. Förändringar 
och förbättringar blir en del av vardagen.

Outsourcing

En idé för att skapa en flexiblare produktion är outsourcing, i kapitlet ges en bredare bild vad 
ett beslut om outsourcing av produktionen skulle kunna innebära för ACG Nyström.

Genom att genomföra en omläggning av produktionsstyrning skapas möjligheter för ACG 
Nyström lägga ut delar av sin produktionsverksamhet på entreprenad d.v.s. så kallad 
outsourcing. Detta skulle göra ACG Nyströms produktion mer flexibel då 
produktionskapaciteten markant kunde ökas samtidigt som den snabbt kunde minskas vid en 
eventuell nedgång.
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Kärnverksamhet
När en organisation tar ett beslut om outsourcing måste ledningen först och främst avgöra vad 
som tillhör organisationens kärnverksamhet. Vad som är kärnverksamhet för en organisation 
är den kompetens som är unik och särskiljande för den specifika organisationen. Vad som är 
ACG Nyströms kärnkompetens måste ses som själva kunskapen och supporten samt 
utvecklingen av maskinen Unimat.

Risk
Med risker menas sådana faktorer som kan påverka företaget negativt. Outsourcingbeslut är 
förenade med olika typer av risker för företaget. Det kan vara strategiska risker som att välja 
vilka delar som skall outsourcas eller att man förlorar kompetent personal som man vill 
behålla. Det finns också rent ekonomiska risker med att lägga ut sin produktion på en extern 
leverantör. Att lägga ut produktion av viktiga komponenter har även risker och dessa påverkar 
beslutsprocessen i företagen. Genom att förlägga produktionen långt från den plats där 
monteringen sker ökar riskerna för att det skall uppstå olika problem i produktionen.

För att försöka minimera de ekonomiska riskerna, kan förseningar leda till bestraffningar mot 
leverantören i form av ekonomiska krav. Ett stopp i produktionen är det dyraste som företaget 
kan råka ut för och det försöker man undvika. 

Kvalitet är väldigt viktigt eftersom ACG Nyström arbetar med produkter med avancerad 
teknologi. När beslut om outsourcing skall tas måste ledningen veta att kvalitén kommer att 
bevaras även i fortsättningen även om en annan part sköter produktionen. Kvalitetsbrister 
skapar förutom extra kostnader även dålig reklam vilket kan få negativa konsekvenser längre 
fram. 

Personalen på företaget upplever outsourcingen som ett hot mot deras arbetsplats. Även om 
de inte behöver sluta kan det medföra mycket oro och sänkt effektivitet som i sin tur ökar 
kostnaderna för företaget. Även lojaliteten till företaget kan minska.

En ytterligare risk med att lägga ut produktionsverksamheten är att personalen kan förlora
kompetensen kring produkten. Tidigare när hela produktionskedjan låg inne i företaget så 
fanns det en stor kompetens om produkten hos personalen. I takt med att företaget 
specialiserar sig på vissa kärnområden i produktionen så koncentreras också kunskapen och 
medvetenheten om produkten till dessa delar.

Val av leverantör
Val av leverantör borde vara en leverantör ACG Nyström tidigare har haft relationer med, 
samt även genom att företaget undersökt marknaden och på så vis hittat lämpliga leverantörer 
som sedan tagits kontakt med. 

Ett kontrakt med eventuell leverantör bör tecknas men då relationen med leverantören bör 
baseras på tillit borde inte kontraktet vara för detaljerat eftersom parterna ska lita på varandra. 
Ett för detaljerat kontrakt skulle innebära tecken på att tilliten inte finns i relationen, vilket 
kan bero på olika faktorer. Exempelvis kan relationen vara i ett sådant tidigt skede att tilliten 
inte hunnit byggas upp eller att leverantören inte gjort något för att förtjäna tilliten.
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Positiva och negativa aspekter
Den största positiva effekten med outsourcing är en kostnadsreducering samt att företaget kan 
fokusera sina resurser på organisationens kärnverksamheter. För ACG Nyströms del så skulle 
outsourcing kunna möjliggöra ökad flexibilitet eftersom det inte är upp till ACG Nyström att 
hantera arbetstoppar och dalar.

Den största nackdelen med outsourcing är beroendet av en leverantör. Detta skulle kunna göra 
att ACG Nyström blir mer sårbart vid eventuella kommunikationsproblem. Det kan vara 
mycket svårt att avgöra vad som är kärnverksamheten och ett felaktigt beslut skulle kunna 
göra så att företaget outsourcar sin konkurrensfördel. Det skulle kunna vara så att ha 
produktionen nära är en viktig del för att kunna utveckla maskinen Unimat vidare.
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6. Diskussion

Arbetet med denna rapport har varit utmanande men samtidigt väldigt motiverande och 
lärorikt. Detta har inneburit att en djupare förståelse för hur de teoretiska kunskaperna ska 
kunna appliceras till verkligheten. Arbetet har underlättats av den tillmötesgående inställning 
personalen på ACG Nyström har visat.

Med den nya layouten ges en bättre överblick över produktionen, vilket medför en lättare 
styrning. En mer flödesinriktad produktion med samlade aktiviteter har skapats. Den nya 
layoten skapar förutsättningar för en flexiblare produktion hos ACG Nyström, men det är 
svårt att uppskatta layoutens produktionsbegränsning. Ett framtidscenario är att ACG 
Nyströms efterfrågan på Unimatmaskiner, ökar så mycket att fler produktverkstäder av 
samma typ måste till. Om detta secnario skulle inträffa är layouten inte anpassad till detta. 

ACG Nyström borde dessutom skapa rutiner för att kunna arbeta med ett ständigt förbättrings 
arbete. När man hittar ett problem är det viktigt att man bara löser det men även funderar över 
den riktiga orsaken. Om man inte löser det verkliga problemet kommer problemet att uppstå 
igen. De verktyg (De 5S:en och sju slöserierna) inom Lean produktion som har nämnts i 
analysarbetet är en bra början för ACG Nyströms fortsatta utveckling. Skulle arbetsmetodiken 
med Lean produktion falla ut väl finns det ytterligare steg inom Lean såsom fler verktyg och 
arbetssätt.

Slutligen föreslås att ACG Nyström utvecklar en produktionsstrategi för att 
produktionsrelaterade beslut ska fattas i linje med företagets långsiktiga strategi då dessa 
beslut får påverkan på företaget under lång tid. Med en produktionsstrategi som stöd minskar 
risken för att dessa beslut blir situationsberoende.



24

7. Slutsats 

I syftet med att skapa en flexiblare produktion genom att minska ledtiden för produktion av 
maskinen Unimat krävs det en rad åtgärder. En viktig förändring är att införa en förändrad 
layout enligt flödesgruppering. Genom den nya produktionslayouten skulle en närhet skapas 
och packningen skulle effektiviseras. 

För att få en så kort ledtid för en producerad Unimatmaskin skall ACG Nyström sträva efter 
att skapa den mer traditionella tryckstyrningen i möjligaste mån, då skulle genomloppstiden 
för en producerad Unimatmaskin sjunka och därmed skapa en flexiblare produktion.

Vidare föreslås införandet av valda delar av Lean produktion t.ex. de 5 S:en. Detta verktyg är 
ett enkelt och effektivt sätt att förbättra arbetsplatsens skötsel och att ta bort olika former av
slöseri i arbetsmiljön. Det handlar om att ha tillgång till allt det du behöver, när du behöver 
det, varken mer eller mindre.

En kortare genomloppstid medför en rad fördelar. Det innebär att produktionen blir flexiblare. 
Produkter kan produceras behovsdatum vilket minskar påverkan från sena kunder som inte 
kan bestämma sig. Kapitalbindningen minskar och företagets kassaflöde ökar vilket ger en 
bättre likviditet. Dessutom ger det ett ökat värde för kunderna i det fallet kunden Berendsen.

Detta arbete har belyst ACG Nyströms produktion i Borås. För att ytterligare skapa en 
flexiblare produktion bör informationsflödet mellan ACG Nyström och Berendsen studeras. 
Den information som ACG Nyström får ifrån Berendsen är generellt av låg kvalitet. För att 
kunna förbättra denna bör en analys av informationskvaliteten genomföras.

Ett annat problem som återkommit i diskussioner med företaget är lagerstyrningen, då detta 
upplevs som ett organisatoriskt problem för ACG Nyström är det naturligt med en ny layout 
för att skapa mer ordning i produktionen. När denna layout är färdig känns det som att 
förutsättningar för vidare studier på lagerstyrning är aktuella.
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