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Sammanfattning
Problemdiskussion: Scandinavian Business Seating befinner sig i en

expansionsfas. Bedömningen att företaget på ett eller annat
sätt kommer öka sina produktionsvolymer nämnvärt har
gjorts. Det har talats om en förväntad ökning som kräver att
produktionskapaciteten ökas med nära 300 %. För att klara
en sådan ökning kommer strukturen i de olika flödena i
produktionsanläggningen behöva förändras i stor
utsträckning. Placering av material och tillvägagångssätt vid
montering är tvunget att förändras för att kunna upprätthålla
den förväntade produktionstakten. Operationstiderna
kommer att omfördelas och förändras i och med att
materialhanteringen förändras. Dessutom, för att det över
huvud taget ska bli aktuellt med förändringarna, måste det
visa sig att detta leder fram till en ekonomisk vinst tack vare
ett effektivare flöde i produktionen och ett effektivare
utnyttjande av produktionstiden.

Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och
utveckla en föreslagen layoutförändring för att se hur
företaget på bästa sätt kan minska materialhanteringen och
förändra operationstiderna för att på så sätt skapa
ekonomiska förutsättningar för genomförande.

Resultat: Studier av den nya layouten utfördes och resultaten blev
följande:

 Materialtorget skapar effektivare materialhantering.

 Fokus läggs på enbart värdeskapande arbetsmoment.

 Operationstiderna kommer förbättras i och med att de
icke värdeskapande uppgifterna reduceras.

 En förändring av utnyttjandegraden på 15 % sker.

 Sömnadsoperationen klarar idag inte av en högre
produktionsvolym utan att nyanställning görs.

 Investeringsmöjligheten blir 10-20 miljoner kronor med
en payoff-tid på 12 månader.
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Abstract

Problem Discussion: Scandinavian Business Seating is in a phase of expansion.
They estimate that they in one way or another will increase
their production volumes significantly. The expectation
requires an increase of the production capacity by nearly
300%. To cope with such an increase the structure and the
various streams in the production facility have to be changed
fundamentally. Placement of materials and methods of
assembly are forced to change in order to maintain the
expected production rate. The times of the different
operations will be redistributed and changed. To make the
company able to change the layout it also have to be proved
that this will lead to a financial gain, thanks to an more
efficient production flow.

Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to investigate and
develop a proposed change of layout to see how to best
reduce material handling and the times for operations, thus
creating economic opportunities for implementation.

Results: The study of the new layout led to the following results:

 A more efficient material handling will be created.

 The focus is only on creating value.

 The takt-time will increas thanks to the decrease of non-
value-adding operations.

 It will be a change of the utilization by 15 %.

 The sewing-operation is not able to handle a decrease of
the volume without hiring.

 The ability of investment will be 10-20 million sek with a
poyoff period of 12 months.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Scandinavian Business Seating tillverkar kontorsstolar med skandinavisk design för
såväl privata som offentliga miljöer. Koncernen som bildades i juni 2007 ägs av det
börsnoterade investmentbolaget Ratos AB. Bildandet av koncernen skedde genom
att det norska företaget HÅG, det danska företaget RBM och det svenska företaget
RH slogs samman. Namnet Scandinavian Business Seating fick koncernen cirka ett
år efter sammanslagningen. Idag har koncernen cirka 450 anställda och omsätter
årligen omkring 1 miljard norska kronor. Scandinavian Business Seating har sitt
huvudkontor i Oslo, Norge och två produktionsanläggningar, en i Rörås, Norge och
en i Nässjö, Sverige (Scandinavian Business Seating, 2010). Efter
sammanslagningen har de tre olika varumärkena behållits som egna brands istället
för att slå samman dem som ett och samma. Detta för att de tre separata
varumärkena redan fanns etablerade på marknaden var för sig. Genom att ta bort
dem och ersätta dem med ett gamensamt varumärke hade den redan existerande
etableringen på marknaden kunnat äventyras och marknadsandelar hade kunnat
förloras.

Scandinavian Business Seating är en internationell koncern med försäljning, inte
bara i Skandinavien utan även i stora delar av världen. Skandinavien är koncernens
huvudsakliga marknad och härifrån kommer cirka 60 % av omsättningen. Även i
andra delar av Europa har koncernen ett starkt fäste och marknaden i övriga Europa
är på frammarsch. Cirka 35 % av koncernens årliga omsättning kommer från övriga
Europa och de marknader som bidrar mest till den siffran är Nederländerna,
Tyskland och Storbritannien (Scandinavian Business Seating, 2010).

Scandinavian Business Seatings varumärken är väletablerade i stora delar av
världen. Koncernen säger sig inneha cirka 33 % av marknadsandelarna i
Skandinavien och cirka 6,5 % av marknadsandelarna i Europa. Marknadsandelarna i
Europa kan tyckas vara små men faktum är att Scandinavian Business Seating är en
av de tre största aktörerna på den europeiska marknaden (Scandinavian Business
Seating, 2010).

Under de senaste åren har stora delar av världen genomgått en lågkonjunktur som
följd av en ekonomisk kris. Tidigare producerades RBM i Danmark men som en följd
av det ekonomiska läget i världen under 2008 och 2009 så valde koncernen att under
sommaren 2009 lägga ner produktionen av RBM i Danmark och istället flytta
produktionsanläggningen till RH:s befintliga produktionsanläggning i Nässjö. I och
med sammanslagningen av de två produktionsanläggningarna så gjordes vissa
omstruktureringar i produktionslayouten. Detta gjordes för att de båda varumärkena
skulle kunna rymmas i en och samma produktionslokal. En stor del i detta var att
utrymmet för RH-produktionen minskades genom att reducera den onödiga
användningen av ytor. Dessutom ändrades lagret om så att utrymme skapades för
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fler pallplatser på samma golvyta som tidigare samt att användningen av fasta
lagerplatser upphörde till förmån för flytande lager.

Sedan en tid tillbaka har en viss förändring i konjunkturläget börjat anas och de
orosmoln som under flera år hängt över världsekonomin börjar sakta skingras och en
ljusare framtid kan anas. Exempel på detta är bl.a. att sysselsättningen ökar,
hushållen konsumerar mera och exporten ökar med nästan 10 % under 2010
(Konjunkturinstitutet, 2010).

1.2 Problemdiskussion

Då Scandinavian Business Seating befinner sig i en expansionsfas har planer på att
göra ytterligare omfattande förändringar av produktionslayouten lagts fram. Detta
med målet att produktionsanläggningen i Nässjö ska öka sin produktionskapacitet
med nära 300 % samt öka sin utnyttjandegrad till 50 %. För att klara sådana ökningar
kommer strukturen och de olika flödena i produktionsanläggningen behöva förändras
i stor utsträckning. Placering av material och tillvägagångssätt vid montering är några
delar som måste förändras för att den förväntade produktionstakten ska kunna
uppnås. Det krävs även att operationstiderna undersöks för att dels kunna
dimensionera den nya layouten och dels för att eventuella flaskhalsar ska kunna
upptäckas och åtgärdas. En undersökning av operationstiderna kan även tänkas leda
fram till att ytterligare utvecklingspotential identifieras. För att det över huvud taget
ska bli aktuellt med förändringarna krävs det att de olika förändringarna leder fram till
en ekonomisk vinst tack vare ett effektivare flöde i produktionen vilket måste påvisas.
De förändringar som finns preciserade i de framlagda planerna är inte på något sätt
beslutade att de ska genomföras. De är istället tänkta som ett första utkast av idéer
för framtida förändringar som ska utvecklas och bli ett färdigt förslag över framtida
förändringar. Planerna är samlade under namnet Layout 2011. Trots detta är det inte
säkert att de kommer att genomföras under 2011 eller ens över huvud taget.

Enligt uppgifter från Lars-Erik Alfredsson på Scandinavian Business Seating så utgör
i dagsläget materialhanteringen och de interna transporterna cirka 40 % av
produktionskostnaderna. Om en effektivisering av hanteringen och bättre flöden
internt kan skapas så kan också produktionskostnaderna minskas.
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1.3 Problemformulering

Problemdiskussionen ovan leder fram till följande problemformulering:

 Hur förändras materialhanteringen i och med införandet av den nya layouten?

 Hur förändras operationstiderna i och med införandet av den nya layouten?

 Vilka eventuella flaskhalsar uppstår och hur avhjälps dessa?

 Vilka ekonomiska vinster görs genom att materialhantering och operationstider
förändras?

1.4 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats är att studenten ska visa att denne kan
strukturera, planera och genomföra en större arbetsuppgift med problemlösning. Det
ska också visas att studenten kan använda de kunskaper som skapats under
utbildningen. Dessutom ska studenten visa att denne kan ta till sig och dra nytta av
innehållet i relevant facklitteratur (Högskolan i Borås, 2010).

Syftet ur Scandinavian Business Seatings synvinkel är att undersöka och utveckla en
föreslagen layoutförändring för att se hur materialhanteringen kan minskas på bästa
sätt, hur operationstiderna förändras och hur flaskhalsar undviks. Detta ska i
slutändan leda fram till att ekonomiska förutsättningar för genomförande av den nya
layouten skapas.

1.5 Avgränsningar

Denna kandidatuppsats inriktar sig endast på SBSeatings produktion av
kontorsstolar vid produktionsanläggningen i Nässjö. Delar som HÅG, RBM-bord eller
RBM-konferens&kantin kommer alltså inte behandlas.

1.6 Disposition

Dispositionen i denna kandidatuppsats börjar med problemformuleringen.
Dispositionen förtydligar därefter det fortsatta upplägget. Under arbetets gång
kommer relevant teori (Teori) att varvas med erfarenheter (Empiri) som författaren
skaffat sig genom tidigare arbete i produktionen på Scandinavian Business Seating i
Nässjö. Detta kommer tillsammans med studier av den nuvarande produktionen och
den föreslagna framtida produktionslayouten (Empiri) att leda fram till analysdelen
där teori och empiri i samverkan leder fram till den avslutande delen där resultatet
och slutsatserna presenteras.
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Figur 1.1: Uppsatsens disposition.
Källa: Egen bild, idé från Andersson F., Bohman M., Engdahl P. (2006, s.11)

Slutdiskussion

Analys

Empiri

Teori

Metod

Problemformulering:

 Hur förändras materialhanteringen i och med
införandet av den nya layouten?

 Hur förändras operationstiderna i och med
införandet av den nya layouten?

 Vilka eventuella flaskhalsar uppstår och hur
avhjälps dessa?

 Vilka ekonomiska vinster gör man genom att
materialhantering och operationstider
förändras?
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2. Metod

2.1 Vetenskapligt synsätt

Enligt Thurén (2006, s.16) finns det i huvudsak två vetenskapliga inriktningar. Dessa
två är Positivismen och hermeneutiken.

2.1.1 Positivismen
Positivismen strävar efter absolut kunskap vilket kallas ”hård fakta”. Rent krasst kan
sägas att positivismen utgår från följande grund: Genom att rensa bort allt man tror
att man vet men som man i själva verket inte vet, skapas en kärna bestående av
säker kunskap. De kunskaper som kan tillgodogöras genom t.ex. intuition eller
spekulation är enligt positivismen helt värdelös (Thurén 2006, s.17).

Positivismen menar att människan endast har två källor till kunskap. Den ena källan
är det vi kan iaktta med våra sinnen medan den andra källan är det vi kan räkan ut
med vår logik. Istället för att förlita sig på traditioner, spekulationer, och känslor så
menar positivismen att alla påståenden och alla iakttagelser ska undersökas kritiskt.
Fakta som används som stöd ska med all rimlig sannolikhet vara säkerställd. Fakta
ska sedan analyseras logiskt och beräknas matematiskt så att generella slutsatser
kan dras (Thurén 2006, s.17)

Sammanfattningsvis kan sägas att positivismen går ut på att, istället för att ha en
mängd spekulationer och tyckande, så ska så säker kunskap som möjligt skapas.

2.1.2 Hermeneutiken
Enligt Patel & Davidsson (2007, s.28-31) så kan Hermeneutiken beskrivas som den
raka motsatsen till positivismen. Istället för att som i positivismen förklara företeelser
så går hermeneutiken ut på att skapa förståelse genom att tolka språket i tal och
skrift samt tolka handlingar. Hermeneutiken ser kunskap, känslor tankar och intryck
som en tillgång som inte förhindrar tolkning. Helheten försöker ses istället för att som
i positivismen studera objektet bit för bit. Att pendla mellan att studera bit för bit och
studera helheten är en vanlig företeelse inom hermeneutiken vilket ska gynna en
förståelse för helheten. Det är inte heller ovanligt att studierna sker ur både objektets
och subjektets synvinkel. Arbetet enligt det hermeneutiska synsättet sker ofta genom
den så kallade hermeneutiska spiralen där texter och texttolkning görs, förståelse
skapas och därefter skapas ny text, ny texttolkning o.s.v. (Patel & Davidsson 2007,
s.28-31).
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2.2 Forskningsmetod

Enligt Holme och Solvang (2006, s.13) så finns det två olika vetenskapliga
angreppssätt. Det ena är kvalitativa metoder och det andra är kvantitativa metoder.
De kan användas var för sig eller kombineras med varandra.

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder

1. Precision: forskaren eftersträvar en
maximalt god avspegling av den
kvantitativa variationen.

2. Ringa information om många
undersökningsenheter; går på bredden.

3. Systematiska och strukturerade
observationer, t.ex. enkät med fasta
svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det gemensamma,
det genomsnittliga eller representativa.

5. Avstånd till det levande: insamlingen av
informationen sker under betingelser som
skiljer sig från den verklighet man vill
undersöka.

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler.

7. Beskrivning och förklaring.

8. Åskådare eller manipulatör: forskaren
iakttar fenomenet utifrån och strävar efter
en roll som observatör. Variationen för
variabeln kan manipuleras fram.

9. Jag-det-relation mellan forskaren och den
undersökte.

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa
möjliga återgivning av den kvalitativa
variationen.

2. Riklig information om få
undersökningsenheter; går på djupet.

3. Osystematiska och ostrukturerade
observationer, t.ex. djupintervju eller
intervjumall utan fasta frågor eller
svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det säregna, det
unika eller det eventuellt avvikande.

5. Närhet till det levande: insamlingen av
information sker under betingelse som
ligger nära den verklighet men vill
undersöka.

6. Man intresserar sig för sammanhang och
strukturer.

7. Beskrivning och förståelse.

8. Deltagare eller aktör: forskaren
observerar fenomenet inifrån. Han vet om
att han påverkar resultaten genom det
faktum att han är närvarande. Han kan
även deltaga som aktör.

9. Jag-du-relation mellan forskaren och den
undersökte.

Tabell 2.2: Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod.
Källa: Holme & Solvang (2006, s.78)
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Holme & Solvang (2006, s.78-79) poängterar att tabellen på föregående sida (Tabell
2.2) endast är en idealiserad bild av de båda angreppssätten. Behovet att uppfylla
något av de kriterier som nämns i tabellen finns inte för att användning av det ena
eller det andra angreppssättet ska kunna försvaras. Det är dessutom vanligt att i ett
forskningsprojekt använda sig av valda delar från de båda angreppssätten och på så
sätt kombinera dessa.

2.3 Datainsamling

Datainsamling kan ske på olika sätt. Det finns enligt Dahmström (2005, s.75) två
typer av data. Den ena typen är primärdata vilket kan beskrivas som data som
samlas in för allra första gången av forskaren. Primärdata kan exempelvis samlas in
via intervjuer eller mätningar. Dessa data har alltså inte funnits tillgänglig tidigare.
Den andra typen av data är sekundärdata vilket kan beskrivas som data som finns
sedan tidigare. Sekundärdata har skapats vid tidigare studier och finns tillgängliga i
t.ex. publicerade böcker.

2.4 Tidsplan

I början av arbetet gjordes en tidsplan. Under arbetets gång har dock tidsplanen
förändrats eftersom arbetets omfattning förändrades nämnvärt och växte till något
som från början inte kunde anas.

Arbetsvecka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planeringsrapport
Materialstudier
Etablering av materialtorg
Materialstudier
Etablering av krysstorg
Studier av ny layout
Föra loggbok
Skriva kandidatuppsats
Utkast av rapport
Korrekturläsning
Preliminär rapport
Förberedelse för redovisning
Redovisning

Figur 2.4.1: Ursprunglig tidplan
Källa: Egen bild
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Arbetsvecka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planeringsrapport
Materialstudier
Etablering av materialtorg
Materialstudier
Etablering av krysstorg
Undersöka Line 1 2010
Operationstider
Studier av ny layout
Föra loggbok
Skriva kandidatuppsats
Utkast av rapport
Korrekturläsning
Preliminär rapport
Förberedelse för redovisning
Redovisning Redovisning sker efter v.10 i samråd med

handledare

Figur 2.4.2: Reviderad tidplan
Källa: Egen bild

2.5 Sammanfattning av metodval

Då arbetet går ut på att undersöka ”hård fakta” så som förbrukning, kapacitet,
operationstider etc. och inte lägga någon vikt vid tolknig av tal, skrift eller handlig så
valdes hermeneutiken bort till förmån för positivismen. Detta eftersom positivismen är
mer lämplig med tanke på arbetets art. Hermeneutiken var i detta fall aldrig aktuell.
Efter studier av de olika punkterna i tabell 2.2. så valdes kvantitativ metod. Med
tanke på arbetets innehåll, uppgifter och mål så kunde inte kvalitativ metod ses som
ett alternativ. Detta trots att det till en början kändes som att linjen mellan de olika
metoderna var väldigt diffus. Vid fortsatt arbete kan användning av kvantitativ metod
vara lämpligt för att gå mer på djupet. I datainsamlingen föll valet på att använda
både primär- och sekundärdata. Då många uppgifter, så som att exakt precisera
vilket material som används på Line 2 och uppmäta operationstidernas nettotid, inte
gjorts i den layout som finns i dagsläget så krävdes primärdata. I andra fall där t.ex.
materialförbrukning redan fanns preciserade så användes sekundärdata.
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3. Teori

Scandinavian Business Seating har målet att utveckla och förbättra sin produktion.
Begynnande diskussioner pågår i detta nu om vilka verktyg, metoder och tankesätt
som Scandinavian Business Seating vill använda sig av i framtiden. Eftersom ett val
ännu inte är gjort så kan det vara lämpligt att i denna kandidatuppsats ta hänsyn till
några av de upplägg som finns. Nedan förklaras några begrepp teoretiskt. Detta för
att skapa en god överblick över vilka teoretiska kunskaper som pågående och
framtida förändringar lämpligen kan baseras i. Vidare kommer en del med teori som
berör ämnen som uppkommit under denna kandidatuppsats utförande.

3.1 Just-in-time (JIT)

Den grundläggande delen av Just-in-time-begreppet är att en process ska
genomföras när en efterfrågan på det som processen tillför uppstår och endast precis
då, varken förr eller senare. När en process styrs av JIT så produceras och levereras
artiklar precis i rätt tid ”just-in-time” för att säljas eller användas i ytterligare
förädlingssteg (Harrison & van Hoek 2008, s.184). Harrison och van Hoek (2008, s.
184) beskriver även JIT som en filosofi vars mål är att eliminera slöserier och
förbättra kvaliteten i samtliga processer.

För att få JIT att fungera så krävs det att produktionssystemet anpassas genom
hänsyn till ett flertal faktorer som i flera steg och i samverkan med varandra till slut
leder fram till att JIT fungerar (Harrison & van Hoek 2008, s.185).

Figur 3.1: Pyramiden över viktiga faktorer som ligger till grund för JIT.
Källa: Harrison & van Hoek (2008, s.185)

Just-in-time

Minimum Minimum
delay inventory

Minimum Minimum
defects downtime

Simplicity and
visibility

1

2

3 4

5

6
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3.2 Lean

3.2.1 Vad är Lean?
Lean är ett begrepp som har sitt ursprung i den japanska fordonsindustrin. Lean
skulle kunna sägas vara ett resultat av västvärldens implementering av den japanska
bilindustrins justi-in-time-baserade produktionsupplägg (Harrison & van Hoek 2008,
s.192). Att definiera Lean är mycket svårt. Det finns egentligen ingen konkret
gemensam definition av Lean (Pettersen 2009). Dock gör Harrison och van Hoek ett
försök till en definition:

Lean söker perfektion genom
att gradvis reducera slöserier

(Harrison & van Hoek 2008, s.199) Fritt översatt.

Hur ska då Lean tillämpas? Enligt Pettersen (2009) ska försök att implementera en
slumpvis vald variant av Lean inte göras utan att den först anpassats till det specifika
företaget eller organisationen.

Enligt Harrisson och van Hoek (2008, s.192-193) så handlar Lean om att ett
utförande av följande 4 punkter

 Specificera värde

 Identifiera värdeströmmar

 Skapa produktflöde

 Använda sig av pull-system

ska leda fram till en femte punkt som handlar om att alltid eftersöka perfektion.

Lean handlar alltså om att efter att lean anpassats till det specifika företaget
(Pettersen 2009) så ska alla former av slöserier elimineras och på så sätt skapa ett
högre värde hos kunden (Harrison & van Hoek 2008, s.192-193).
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3.2.2 De sju slöserierna
En betydande del, men inte den enda, av begreppet Lean handlar om att reducera
slöserier. Som Harrisson & van Hoek (2008, s.194-195) beskriver så är alla former av
aktiviteter som inte tillför något värde en form av slöseri. Inom Lean-tänket finns sju
punkter som beskriver de olika formerna av slöserier (Harrison & van Hoek 2008,
s.194).

 Överproduktion

 Väntan

 Transporter

 Olämpliga processer

 Onödiga lager

 Onödiga rörelser

 Defekter

Den första punkten ”slöseri p.g.a. överproduktion” är ofta den del som bidrar mest till
slöseri. Ett företag ska inte tillverka för mycket och inte heller leverera för mycket,
leverera vid fel tidpunkt eller producera för att kunna leverera om det skulle uppstå
ett behov (Harrison & van Hoek 2008, s.194).

Den andra punkten ”slöseri p.g.a. väntan” menar på att om tiden inte används
effektivt på bästa sätt så sker ett slöseri av tiden. Det kan t.ex. handla om att en
maskin eller operatör i vissa lägen blir tvungen att vänta på maskinen eller
operatören i föregående produktionsled eller vänta på att material levereras (Harrison
& van Hoek 2008, s.194).

Den tredje punkten ”slöseri p.g.a. transporter” beskriver att förflyttningar av delar
mellan olika processer inte tillför något värde och kan därför anses vara en form av
slöseri. Att hantera samma sak flertalet gånger och att flytta runt material med hjälp
av truck är några exempel på slöseri p.g.a. transporter. Det är därför att föredar att
har de olika processerna så nära varandra som möjligt och på så sätt minska
hanteringen (Harrison & van Hoek 2008, s.194).

Exempel på den fjärde punkten ”slöseri p.g.a. olämpliga processer” kan t.ex. vara att
det finns en stor och gemensam process för flera olika line. Ytterligare ett exempel
kan vara att en process inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs och på så sätt blir
den processen en onödig process (Harrison & van Hoek 2008, s.194).

Slöseri p.g.a. onödiga lager skapar kostnader främst i form av bundet kapital. Ett
färdigvarulager kan även skapa kostnader i form av att en färdigproducerad produkt
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ligger i lager alldeles för länge, blir för gammal, kan inte säljas och genererar därför
inga intäkter (Mittuniversitetet).

Den femte punkten ”slöseri p.g.a. onödiga rörelser” handlar om att operatören bör
undvika onödiga rörelser. Att operatören behöver sträcka på sig, böja sig eller gå
långa sträckor för att få tag på det efterfrågade materialet tillför inget värde. Inte
heller arbetsmoment som att hälla material från en behållare till en annan tillför något
värde. Detta är tydliga exempel på slöseri p.g.a. onödiga rörelser (Harrisson & van
Hoek 2008, s.195).

Att producera defekta produkter, vilket punkt sex beskriver, är inte bara en kostnad i
form av kapitalförluster utan även i form av att förluster i tid och i värsta fall kunder
skapas. Ju längre en defekt är oupptäckt ju mer kostnader skapar defekten. Defekter
motverkas genom förebyggande arbete (Harrisson & van Hoek 2008, s.195).

I vissa fall talas det även om en åttonde punkt som kallas för ”slöseri p.g.a. outnyttjad
kreativitet” och en nionde punkt ”slöseri p.g.a. otydlig kommunikation”
(Realconsulting).

3.2.3 5S
En annan viktig del av lean är något som kallas för 5S. 5S är en metod för att skapa
en organiserad arbetsplats (Wikipedia #2). Metoden består av fem punkter med de
japanska orden:

 Seiri

 Seiton

 Seiso

 Seiketsu

 Shitsuke

Seiri kan översättas till det svenska ordet sortera. Instruktioner, verktyg och material
som inte är nödvändigt för den specifika processen ska sorteras bort. Det som sedan
är kvar ska sorteras efter hur frekvent användningen eller hur frekvent
materialåtgången är (Wikipedia #1, Wikipedia #2).

Seiton kan översättas till det svenska ordet systematisera. Allt som man använder
sig av ska ha en egen plats och det är just på den platsen, och ingen annan stans,
som det specifika föremålet ska förvaras. Denna plats ska vara väl uppmärkt och
föremålet ska förvaras på ett sådant sätt så att operatören inte ska behöva göra
några onödiga rörelser för att komma åt det. Föremålet ska förvaras nära den plats
där det sedan ska användas (Wikipedia #1, Wikipedia #2).
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Seiso skulle kunna översättas till städa eller eventuellt skick. Det är viktigt att man
har ordning och reda på sin arbetsplats. Man måste hjälpas åt att hålla sin
arbetsplats i gott skick. Därför ska man efter varje skift göra i ordning efter sig och se
till att allt material och alla verktyg befinner sig på rätt plats. Städning ska ske
regelbundet, dagligen, lite i taget. Den ska alltså inte ske när arbetsplatsen blivit
alldeles för stökig och rörig utan innan detta sker (Wikipedia #1, Wikipedia #2).

Seiketsu översätts till standardisering. Alla arbetsuppgifter ska vara väl organiserade
och standardiserade. Detta för att varje operatör ska veta vilka exakta arbetsuppgifter
och ansvarsområden som berör denne. Detta ska leda till att operatörerna också vet
vilket ansvar de har i arbetet med de tre tidigare nämnda punkterna (Wikipedia #1,
Wikipedia #2).

Shitsuke skulle enkelt kunna översättas till disciplin. Det är viktigt att disciplinen
upprätthålls så att arbetet med de tidigare nämnda fyra punkterna inte fallerar.
Arbetet fortskrider hela tiden och det är därför viktigt att alla berörda parter
upprätthåller en självdisciplin som gör att arbetet inte går tillbaka till gamla banor.
Denna punkt behandlar även den fortsatta utvecklingen. Det är viktigt vid
förbättringsförslag, problem eller när nya sätt att arbeta uppkommer att de fyra
tidigare punkterna gås igenom för att hitta lämpliga förändringar och åtgärder
(Wikipedia #1, Wikipedia #2).

Man bör även tillägga att det ibland nämns en sjätte punkt inom 5S, trots att det just
heter 5S och inte 6S. Denna punkt, Säkerhet, har tillkommit i efterhand. I Arbetet
med 5S är det viktigt att man ser till att säkerheten på arbetsplatsen inte hamnar i
skymundan utan att man i alla fall skänker dem en tanke och har med dem i
bakhuvudet så att man inte skapar lösningar som är ohållbara ur säkerhetssynpunkt
(Wikipedia #1, Wikipedia #2).

3.3 Produktionslayout

3.3.1 Funktionell produktionsuppläggning
En funktionell produktionsuppläggning är precis som det låter en
produktionsuppläggning baserad på funktion. Den baseras i maskinernas funktion så
att alla maskiner med en och samma funktion placeras på ett och samma ställe.
Materialet får sedan förflyttas mellan de olika funktionsområdena så att det
genomgår de olika förädlingssteg som krävs. Detta upplägg kan vara lämpligt i en
produktion som har en bred produktportfölj med många olika artiklar som tillverkas i
mindre antal per gång. En fördel med funktionell produktionsuppläggning är att
produktionen lätt anpassas till förändringar i produktportföljen och variationer i
volymer. Nackdelen är dock att det interna flödet av material bli omfattande och att
man får ett komplext och svåröverskådligt materialflöde (Jonsson & Mattsson 2008,
s.240).
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3.3.2 Lineutformad produktionsuppläggning
Ett fördelaktigt alternativ vid produktion i stora kvantiteter eller vid kontinuerlig
tillverkning är lineutformad produktionsuppläggning. Det karaktäristiska för denna
form av produktionsuppläggning är att produkten är det som avgör hur de olika
produktionsresurserna placeras. Hela produktionsuppläggningen ordnas så att alla
förädlingssteg kommer efter varandra i någon form av linje. Detta medför att det
skapas en god överskådlighet över materialflödet och att genomloppstiderna kan
göras korta. Dock måste man även visa på nackdelen med lineutformad
produktionsuppläggning. I huvudsak är nackdelen att denna produktionsuppläggning
är mycket störningskänslig. Om det av en eller annan anledning uppstår problem vid
ett förädlingssteg utmed linen så stoppas hela resterande delen av linen upp.
Dessutom är en lineutformad produktionsuppläggning inte så flexibel. Det kan t.ex.
vara så att en förändring i produktportföjlen medför att produktionstakten omfördelas
mellan de olika stationerna utmed linen och en obalans skapas (Jonsson & Mattsson
2008, s.240-244).

3.3.3 Grupporganiserad produktionsuppläggning
En grupporganiserad produktionsuppläggning går ut på att produktionsresurserna
organiseras gruppvis i vad som kallas flödesgrupper eller produktionsceller. Detta
kan ses som ett sätt att även vid mindre produktionsvolymer uppnå den
lineutformade produktionsuppläggningens fördelar. Gruppering av artiklar sker efter
tillverkningslikhet och dessa grupper ligger sedan till grund för hur maskiner och
arbetsstationer placeras. Ett område med maskiner och arbetsplatser ska idealt
kunna färdigtillverka gruppens artiklar. Den grupporganiserade
produktionsuppläggningen har bättre flexibilitet och mindre störningskänslighet än
lineutformad produktionsuppläggning men samtidigt är den i dessa avseenden sämre
än funktionell produktionsupplägning (Jonsson & Mattsson 2008, s.244-245).

3.3.4 Byggplatsuppläggning
Då det är svårt att förflytta produkten genom en produktionsanläggning så får man i
stället ha produkten på ett och samma ställe och föra materialet till produkten. Denna
form av produktionsuppläggning kallas för byggplattsuppläggning. Det kan t.ex.
handla om stora produkter så som tillverkning av fartyg eller flygplan. För de här
typerna av produkter finns det egentligen inget annat alternativ därför kan man inte
tala om vare sig för- eller nackdelar med byggplatsuppläggning (Johnsson &
Mattsson 2008, s.245-246).

3.4 Materialflöde

Materialflödet är det flöde av material som sker i hela kedjan vilket innefattar alla
förflyttningar, all hantering och all lagring av varor. Den del av materialflödet som
sker internt inom logistiksystemets olika anläggningar kallas för materialhantering
medan de externa transporterna mellan de olika anläggningarna kallas för
godstransporter (Jonsson & Mattsson 2008, s.73). Harrison & van Hoek (2008, s.12)
pratar om att målet är att materialflödet, såväl externt som internt, ska vara
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regelbundet och synkroniserat. Med regelbundet menar de här att flödet ska ske utan
avbrott och utan att onödiga lager skapas. De olika komponenterna ska levereras i
tid, i rätt ordning och exakt till den plats där komponenterna efterfrågas.

3.4.1 Lager
Då materialflödet till stor del sker från någon form av lager så är det viktigt att utforma
sitt lager för att skapa effektiva flöden. Enligt Jonhsson och Mattsson (2008, s.74) så
ska det vid utformning av lager ske en minimering av hanteringskostnaderna och
lagerhållningskostnaderna. Detta kan uppnås genom att största möjliga del av lagret
utnyttjas till just lagring. Självklart måste lagret utformas på ett sådant sätt så att
hanteringen av materialet inte påverkas negativt till förmån för ett större antal
lagringsplatser. Materialet i lagret måste vara tillgängligt för t.ex. truckar vilket medför
att truckgångar etc. måste tas med i beräkningarna vid utformning av lager.
Dessutom bör vissa lagringsplatser hållas tomma till förmån för eventuella variationer
i lagringsbehovet. Vid utformningen bör även hänsyn till de olika materialens
frekvens tas. Högfrekvent material bör lagras nära den process där materialet
efterfrågas medan lågfrekvent material kan tillåtas ha en längre transportsträcka. På
så sätt minimeras det totala transportavståndet. Även parametrar såsom
upptäckbarhet och tillgänglighet måste vägas in så att högfrekvent material är
lättupptäckt och lättåtkomligt (Jonsson & Mattsson 2008, s.74).

Vid val av lagerlayout finns det generellt två grundtyper att välja mellan. Den första
typen är lagerlayout med linjärt flöde vilket innebör att godsmottagning och
utleverans sker på olika sidor. Denna typ medför att alla varor transporteras nästan
lika långt vilket i sin tur medför att hanteringen blir onödigt omfattande och att
kostnaderna därför blir höga. Dock medför det linjära flödet att flödena blir
synliggjorda och lättupptäckta vilket gör att användning av automatiserade
hanteringssystem förenklas. Den andra typen är lagerlayout med u-format flöde.
Denna layout innebär att godsmottagning och utlastning är placerade på samma
sida. Denna layout medför möjlighet till effektivisering av hanteringen tack vare
godsmottagningens och utlastningens gemensamma placering. Dock måste det
tilläggas att detta endast är teoretiska grundläggande lagerlayouter. I verkligheten
förekommer det flertalet varianter och kombinationer av de båda typerna (Johnsson
& Mattson 2008, s.74-75).
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Utlastning

Lageryta

Sorterings- och
monteringsyta

Lageryta

Godsmottagning Utlastning Godsmottagning

a) Lagerlayout med linjärt flöde b) Lagerlayout med U-format flöde

Figur 3.6: Exempel på lagerlayouter med linjärt- respektive U-format flöde
Källa: Johnsson & Mattson (2008, s.75)

Vid utformning av lagret måste även lagrets höjd avgöras. Ju högre lager, ju mindre
blir lagringskostnaden per yta. Dock medför ett höglager krav på viss utrustning för
att hanteringen ska kunna utföras. Ytterligare en parameter som måste vägas in är
storleken på truckgångarna. Stora truckgångar i lagret medför förenklad hantering
men det medför även att ytan som utnyttjas just för lagring minskas (Johnsson &
Mattsson 2008, s.75). Enligt Johnsson & Mattson finns dock en tummregel som
säger att hanteringseffektiviteten ska gå före ytutnyttjande vid lagerutformning.

Lageryta

Lageryta

Lageryta

Sorterings- och
monteringsyta
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3.5 Produktionsplanering och dimensionering

Vid tillverkning sker ett flertal olika förädlingssteg vilka kallas för operationer. Varje
förädlingssteg kan ses som en planeringspunkt som måste planeras, beordras, följas
upp och avrapporteras. De olika operationerna planeras så att de sker i rätt på
varandra följande ordning. Antalet olika operationer bestäms efter vad för slags
produkt det är, hur denna är utformad och hur produktionen av denna är upplagd. Ju
fler operationer som finns ju fler planeringspunkter uppstår och planeringsarbetet kan
därmed bli mycket omfattande. Med många olika operationer ökar även
kapitalbindningen p.g.a. att varje operation i sig bidrar till kötider (Jonsson &
Mattsson 2008, s.247).

Enligt Jonsson & Mattsson (2008, s.247-248) så kan en traditionell lösning där man
har många små operationer med hög specialisering behöva frångås till förmån för en
lösning där arbetsmomenten per operatör breddas och på så sätt minskar antalet
operationer.

Vid dimensionering av produktionens kapacitet måste en bedömning av den framtida
efterfrågan göras. Några kapacitetsegenskaper som Jonsson & Mattsson (2008,
s.249-254) beskriver är kapacitetsstrukturer, funktionsflexibilitet och
kapacitetsbalansering.

3.5.1 Kapacitetsstrukturer
Det finns i huvudsak två olika kapacitetsstrukturer att välja på. Den ena är
singelstruktur och den andra är parallellstruktur. Singelstrukturen innebär att man
t.ex. använder sig av en ensam maskin med kapacitet att klara de krav som ställs.
Parallellstruktur innebär däremot att man t.ex. använder sig av flera olika maskiner
som tillsammans har kapaciteten att klara de krav som ställs. Vid jämförande av de
båda kapacitetsstrukturerna hävdar Jonsson & Mattsson (2008, s.250) att en
singelstruktur medger större möjligheter för automatisering. Dock har
parallellstrukturen sin fördel i att man vid eventuella störningar, t.ex. vid
maskinbortfall, i alla fall kan lyckas ha någon form av produktion. Dessutom har
parallellstrukturen stora fördelar i att man vid ökning i efterfrågan kan utföra
investeringar i mindre steg för att denna efterfrågan ska kunna mötas. Risken vid en
sådan investering blir mindre än om en investering gjorts i singelstrukturen (Jonsson
& Mattsson 2008, s.250).

3.5.2 Funktionsflexibilitet
Att skapa och utforma arbetsplatser med möjlighet att utföra flera funktioner istället
för att ha arbetsplatser som är specialiserade kan ur materialflödessynpunkt gagna
ett företag. Tidigare har specialisering setts som ett sätt att skapa bättre
produktionsekonomi men genom att väga in en parameter som materialflöde så kan
funktionsflexibilitet ses som ett lämpligare alternativ. Att bredda operatörens
kompetens och möjlighet att utföra fler arbetsuppgifter sker genom utbildning och
kompetensutveckling. När man har funktionsflexibla arbetsplatser är det inte helt
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ovanligt att någon form av premiering av arbetskraften sker. Det kan t.ex. handla om
att man klättrar, ett steg i taget, upp för en lönestege beroende på vilken kompetens
man besitter. En arbetsplats som klarar av flera funktioner skapar en bra
förutsättning för att klara av variationer i produktionen. Det skapas även sänkta
genomloppstider, förbättrad hållning av leveranstider och mindre kapitalbindning i
materialflödena. Att ha mångsidig arbetskraft ger även möjligheten att flytta runt
arbetskraften mellan olika avdelningar efter behov (Jonsson & Mattsson 2008, s.250-
251).

3.5.3 Kapacitetsbalansering
Enligt Jonsson & Mattsson (2008, s.252) så är aldrig den verkliga arbetstiden vid
produktion konstant, den varierar istället från gång till gång. Olika tillfälliga
produktionsstörningar uppstår hela tiden även om de i vissa fall är mindre än andra.
Ofta sprids dessa störningar som ringar på vattnet och blir större och större ju längre
ner i kedjan man kommer. Vid lineutformad produktionsuppläggning blir effekten att
de sista stegen blir mer utsatta för störningar än de tidiga. För att skapa ett bra flöde
som är mindre störningskänsligt så bör en dimensionering göras så att de sista
stegen i kedjan dimensioneras för en högre kapacitet jämfört med de tidiga stegen.
Detta motiveras även av att produktens upparbetade värdet är högre mot slutet och
att man därför vill öka hastigheten i den avslutande delen. Detta kallas för att skapa
ett sug genom verkstaden (Jonsson & Mattsson 2008, s.252-253).
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3.6 Identifieringssystem

Ett identifieringssystems uppgift är precis som det låter att identifiera.
Identifieringssystemet identifierar objektet, fångar information om det och för över
informationen till ett datasystem. Detta sker helt automatiskt utan någon manuell
inmatning. Fördelarna med detta är att man frigör personal, det går snabbare och
felregistreringarna blir färre (Jonsson & Mattsson 2008, s.484).

Det finns flera typer av identifieringssystem som var för sig är mer eller mindre
lämpliga för olika ändamål. Streckkoder finns i flera hundra olika typer. Några vanliga
typer är EAN och UPC. Även Code 128 är en vanlig men mer avancerad typ.

EAN13 PDF417

Figur 3.8: Vanliga streckkoder
Källa: Jonsson & Mattsson (2008, s.485)

Endimensionella streckkoder kan inte lagra lika mycket information som
tvådimensionella så vid krav på mycket lagring av information bör en tvådimensionell
streckkod t.ex. PDF417 användas. PDF417 har ytterligare en mycket bra egenskap.
Den har en speciell algoritm som medger att den själv korrigerar och rättar till sig
själv om någon skada på streckkoden uppkommit. Streckkoder läses av med hjälp av
streckkodsläsare. Det kan t.ex. ske med hjälp av handburna läsarenheter eller
fastmonterade läsare för automatisk avläsning vid en line etc. (Jonsson & Mattsson
2008, s.484-486).

Det finns en rad andra identifieringssystem såsom RFID, Magnetband, OCR, GPS
eller röst- och ljusstyrning. Då dessa inte berör detta arbete så anvisas intresserade
till vidare läsning i Johnsson & Mattsson, 2010 kap.17.
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4. Emperi

Emperi-delen bör läsas med samtliga bilagor som komplement

4.1 Nulägesbeskrivning

Den produktionslayout som används idag kallas internt för Layout 2009. Den kom till i
samband med att man flyttade RBM-brandets tillverkning från Danmark till RH-
brandets befintliga produktionsanläggning i Nässjö, Sverige. I nuläget efterfrågas en
del förbättringar av produktionslayouten och därför har ett förslag på en ny layout,
internt kallad Layout 2011, lagts fram. För att skapa förståelse angående hur den nya
layouten fungerar, vilka förändringar som måste göras och varför förändringarna görs
så måste förståelse först skapas angående hur produktionen fungerar idag enligt
Layout 2009.

4.1.1 Nulägesbeskrivning av Line 1
På Line 1 tillverkas stolar som tillhör RH-brandets serier Logic, Extend och Ambio.
En serie består i sin tur av flertalet olika stolsmodeller men i grund och botten är det
endast ett fåtal saker som skiljer t.ex. en Logic-300 från en Logic-400. Det kan t.ex.
handla om olika storlekar på rygg, olika storlekar på sits, med eller utan ryggvinkling
etc.

Om isolering av Line 1 görs och förmontering och tapetsering av sitsar och ryggar
tillfälligt läggs åt sidan så ser sekvenserna ut som följer (figur 4.1). Det hela börjar
med att en order startas genom avläsning av en streckkod på ordern med hjälp av en
handdator. När ordern startas så viker en maskin ihop bottentråget till förpackningen.
I bakkant på tråget fäster sedan en applikator en streckkodsetikett som utefter linen
kommer, med hjälp av automatiska streckkodsläsare, visa montörerna vilket slags
material som ska tillföras stolen. När streckkordsläsarna läser av streckkoden får
datorn information om vilken tillverkningsorder den ska hämta information från.
Datorerna är programmerade så att endast den del av tillverkningsorderns
information som är väsentlig för den specifika monteringsstationen visas på
bildskärmen.

Efter det att etiketten applicerats går tråget automatiskt vidare till station 1 där kryss
och gaspelare tillförs. Utmed hela linen arbetar man med batcher om sex stolar.
Information om samtliga sex solar visas på bildskärmen samtidigt. Efter att man lagt i
kryss och gaspelare i sex bottentråg trycker montören på en knapp som styr ett
stopp. Om det finns plats på nästa station går stoppet ner, trågen passerar, stoppet
fälls upp igen och stationen fylls återigen på med tomma tråg. Om montören vid
nästa station däremot inte hunnit göra färdigt föregående stolar så går inte stoppet
ner utan det hamnar istället i ett standby-läge. Så fort stolarna nedströms på linen
lämnat sin station så kommer stoppet att fällas ner och trågen går vidare. På samma
sätt fungerar samtliga stopp.
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När trågen väl lämnat station 1 är det dags för montören på station 2 att ta vid. Här
monteras beslaget, alltså själva underredet och den mekaniska delen på stolen.
Denna del är redan förmonterad och ligger på en buffertline som går från
förmonteringen fram till linen. Vid station 3 monteras eventuella armstöd. I de fall där
kunden inte beställt armstöd så blir området på skärmen där den specifika stolen
skulle ha visats tom. När armstöden är monterade på de stolar som ska ha armstöd
så kan montören släppa fram stolarna till nästa station där sitsen monteras. Sitsarna
är designade så att de är väldigt lättmonterade. Med ett enkelt handgrepp snäpps
sitsen fast på beslaget. På standardstolarna behövs därmed inga skruv men på vissa
stolar med extrastoppade dynor krävs först snäppning och sedan skruvning för att
dynan ska hålla sig på plats.

Vid station 5 sätter montören i en kartong bakom stolen i vilken ryggen och eventuellt
nackstöd packas ner. I vissa fall, för speciella kunder, så monteras ryggen och
nackstödet på stolen istället för att läggas i kartong. I det fallet så packas inte stolen
på pall utan levereras helmonterad med plastemballage. Efter att rygg- och nackstöd
lagts i kartongen eller monterats på stolen så går den färdiga stolen förbi den sista
streckkodsläsaren och avrapporteras automatiskt i datasystemet. Stolen rapporteras
som färdig och en adresslapp skrivs ut automatiskt vid den sista och avslutande
stationen. Montören sätter över en kartonghuv så att stolen är helt emballerad,
klistrar på adresslappen och släpper fram kartongen till bandningsmaskinen som
bandar ihop tråget med huven. Till sist lyfts kartongen av manuellt med hjälp av
vakuumlyft och sorteras på pall efter vart i världen den ska levereras.

Utmed hela linen räknas materialet av från lagersaldot i takt med förädlingen. Detta
sker automatiskt i och med att stolen passerar streckkordsläsaren på stationen
nedströms.

Figur 4.1: Line 1 struktur enligt layout 2009
Källa: Egen bild

I skrivande stund pågår en del förändringar på Line 1 som en del i vägen mot Layout
2011. Under en längre tid har att införa en flatpack-kartong, likt de som används på
Line 2, även på Line 1 undersökts. Beslut att använda en av de två kartongerna som
idag används på Line 2 har fattats vilket kommer kräva att monteringen och
packningen kommer att ske lite annorlunda än idag. Istället för att montera ihop
kryss, gaspelare och beslag, vilket görs idag, kommer delarna istället packas löst i
kartongen och på så sätt komprimeras förpackningsvolymen nämnvärt. Idag får det

Huv, adresslappSitsBeslagTråg och streckkod

PalleteringRyggkartong, RyggArmstödKryss, GaspelareStart av order
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plats sex stolar per pall medan det efter förändringen kommer få plats tio stolar per
pall. Vad som idag ryms på fem lastpallar kommer att rymmas på tre lastpallar. Detta
är en minskning av pallplatser i transport med 40%. Detta minskar
transportkostnaderna nämnvärt och dessutom minskar man den inverkan som
transporterna har på miljön. Det nya förpackningssättet infördes 2010-10-04.

På Line 1 kommer denna förändring innebära att vissa förändringar måste göras i
och med att förpackningssekvenserna ändras. Vissa förädligssteg måste byta plats
med varandra för att stämma överens med förpackningssekvensen. Den nya
ordningen på sekvenserna är att först, precis som tidigare, startas en order. Därefter
viks en kartong ihop och en streckkod appliceras i bakkant på kartongen. Allt detta
sker i skrivande stund för hand men inom en snar framtid ska detta ske automatiskt
med hjälp av en kartongvikningsmaskin och en streckkodsapplikator. Vid station 1
läggs ett foamark i på botten av kartongen, en rygg läggs på foamarket och en
ryggkartong läggs över ryggen, ett cellplastblock sätts i lådans framkant och den lösa
dynan läggs löst i kartongen. Där efter släpps kartongen vidare till station 2 där
dynan plockas upp ur kartongen, trycks fast på rätt sorts beslag och täcks med
plastemballage. Beslaget med den monterade dynan vänds sedan för hand och
läggs upp-och-ner i kartongen. Detta moment ska senare ske med hjälp av en lyft för
att förbättra arbetsmiljön men tillfälligt sker detta för hand. Efter att beslag och dyna
lagts ner i kartongen så skickas kartongen vidare till station 3 där gaspelare och
eventuella armstöd sätts ner i cellplastblocket. Därefter går kartongen vidare till
station 4 där en toppskiva, ett kryss och ytterligare ett foamark läggs i kartongen. Till
sist gå kartongen vidare för automatisk bandning, automatisk adresslappsapplicering
och manuell palletering. Som synes har i stort sett hela ordningsföljden på
sekvenserna vänts helt om. Detta beror på att tidigare skedde montering och
paketering av stolen i fabriken medan stolen idag istället paketeras i fabriken och
monteras av kunden. För att det ska bli enkelt för kunden så har ordningen på hur de
olika delarna packas i kartongen baserats på hur kunden plockar upp delarna. Det
som kunden behöver först, krysset, läggs alltså i sist så att det hamnar högst upp i
kartongen.

Figur 4.2: Line 1 struktur enligt layout 2010.
Källa: Egen bild
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4.1.2 Nulägesbeskrivning av Line 2
Vid Line 2 tillverkas stolar som tillhör RBM-brandets serier 300, 500, 600, 700 och
800. Dessutom produceras här RH-brandets serier Activ, Support, 190 samt Logic 3-
4. Serien 190 och serien Activ kommer inom en snar framtid att utgå ur sortimentet
och dessa kommer ersättas med en ny serie som även den kommer heta Activ. En
serie består av flertalet olika stolsmodeller men i grund och botten är det endast ett
fåtal saker som skiljer.

Produktionen vid Line 2 har i dagsläget ett annorlunda struktur än Line 1. Utmed Line
2 finns ett flertal monteringsstationer som är avsedda för specifika stolsmodeller.
Varje station består av två arbetsbänkar där den ena är avsedd för montering av sits
och beslag medan den andra är avsedd för montering av rygg. Vagnar med
färdigtapetserade sitsar, ryggar och nackstöd hämtas från tapetseringen och rullas
fram till monteringsstationen. På vagnen finns även arbetsordern. Här ser montören
vilket material som ska tillföras stolen. På sitsen monteras sedan rätt beslag, på
ryggen monteras ryggstolpe och kåpa. Om stolen ska ha nackstöd får montören ta
med sig nackstödsdynan till en speciell monteringsstation som är avsedd för just
nackstödsmontering. Här sätts nackstödsdynan fast på en nackstödsstolpe och
sedan förpackas nackstödet i en plastpåse.

Eventuella RBM-armstöd, som är förpackade i kartong, och det färdigmonterade
nackstödet läggs löst i en så kallad flatpack-kartong. Därefter läggs de övriga
färdigmonterade delarna ner i kartongen. Till sist läggs en kartongskiva högst upp i
kartongen. Denna kartongskiva är anpassad för att hålla krysset. När montören gjort
färdigt ett antal stolar och lagt dem i kartonger så skjuter denne ut dem på en
motordriven line för vidare transport till nästa station där kryss, gaspelare, eventuell
fotring och eventuella RH-armstöd läggs i kartongen. Till sist bandas kartongen, lyfts
av och palleteras manuellt. Utmärkande för Line 2 är att flera stolsmodeller innehåller
samma material vilket innebär att det utmed Line 2 finns samma material i flertalet
pallar vid flertalet monteringsstationer.
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4.2 Framtidsbeskrivning

Ett förslag på en ny produktionslayout som är tänkt att tillämpas från och med
sommaren 2011 har lagts fram. Denna layout kallas internt för Layout 2011.
Förslaget var till en början relativt knapphändigt med avsikt att studier av denna
skulle möjliggöra en utveckling av bra lösningar i produktionen och på så sätt skapa
det bästa flödet utefter de förutsättningar som finns. Önskemålen i detta förslag, i
stora drag, var att arbetsytan skulle komprimeras för den nuvarande produktionen så
att möjlighet för framtida expansion ges. Ett steg i detta var önskemålet om att
integrera Line 1 och Line 2 med varandra så att de i den mån det är möjligt ska
samverka med varandra. En annan stor förändring som presenterades var ett
önskemål om att upprätta ett transportsystem i taket. Detta system ska användas för
att förflytta material mellan de olika förädlingsprocesserna på ett smidigare och mer
kostnadseffektivt sätt än idag då förflyttning av mycket material sker på rullvagnar.
Om rullvagnarna försvinner så sparas även en hel del golvyta in. I ett första skede
gjordes ett utkast på en ny produktionslayout som i stora drag förklarade vad som
ville uppnås.

På Line 1 blir steget från Layout 2009 till Layout 2011 inte så oerhört stort. Som
beskrivits tidigare så sker detta steg via en förändring under hösten 2010. Steget
därifrån till Layout 2011 blir därmed inte så stort. I och med att det för de båda linerna
skapas ett gemensamt utrymmer för förädlingsstegen armstöd, gaspelare, kryss och
fotring så försvinner alltså dessa förädlingssteg från Line 1. Line 1 kommer därmed
endast bestå av förädlingsstegen beslag, sits och rygg.

I Layout 2011 kommer hanteringen av kartongvikningen ske på ett helt nytt sätt
jämfört med tidigare. En central kartongresningsmaskin som ska hantera de båda
kartongmodellerna placeras mitt mellan de båda linerna. Kartongresningsmaskinen
reser en kartong. Därefter sker leverans automatiskt ut till vardera line. Detta sker via
ett försörjningssystem i taket. Kartongen läggs här i en buffert för att säkerställa att
det alltid finns tillgängliga kartonger.

Till skillnad från Line 1 så kommer Line 2 genomgå omfattande förändringar. För att
uppnå målen i Layout 2011 måste Line 2 i stort sett helt göras om. Till skillnad från
Layout 2009 så ska Line 2 enligt Layout 2011 ha allt material på ett och samma ställe
vid ett så kallat materialtorg. Dessutom ska dynor och sitsar från tapetseringen
levereras till Line 2 via ett försörjningssystem i taket. Arbetet på Line 2 börjar med att
start av order sker med hjälp av en handdator. Därefter väljs automatiskt rätt kartong,
en av två storlekar, från bufferten. På kartongen appliceras automatiskt en
streckkodsetikett och kartongen går fram till början av materialtorget. Här finns flera
stationer som är försedda med varsin skärm där det specifika materialet visas.
Operatörerna vid stationen plockar i det efterfrågade materialet samt sitsdyna och
ryggdyna och skickar sedan vidare kartongen. Utmed Line 2 finns ett flertal
monteringsstationer med möjlighet att montera samtliga stolsmodeller. Vid varje
station finns en buffertzon. Systemet på Line 2 känner automatiskt av om det finns
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någon ledig station dit kartongen med material kan levereras. Finns det ingen helt
ledig station väljer systemet istället ut en station där det finns en ledig buffertplats. På
monteringsstationen monteras sedan stolens olika delar ihop på precis samma sätt
som idag. Den stora skillnaden är dock att materialet kommer till montören istället för
att montören själv ska behöva tillföra material. Efter att montören gjort klart stolen
och lagt tillbaka den i kartongen så skickas kartongen vidare till stationen där
gaspelare, kryss, eventuella armstöd och eventuell fotring tillförs.

Genom att det på Line 2 skapas ett utrymme för allt material på en och samma plats
så frigörs stora ytor som tidigare varit tvungna att användas för dubbletter av pallar.
För att upprätta detta materialtorg och få det att fungera på ett optimalt sätt så har
studier av materialet på Line 2 utförts. Samtliga stolsmodeller som ska finnas kvar
och produceras i Layout 2011 har brutits ner i detalj utefter vilka arbetsmoment som
genomförs vid monteringen på Line 2. De steg som sker tidigare i kedjan har
förbisetts eftersom det från dessa förädlingssteg kommer färdiga delar till Line 2.
Dessutom har stolsmodellerna Logic 3-4 inte undersökts eftersom de helt och fullt
inte ska innefattas i Line 2 eftersom förädlingsstegen och förpackningssättet för
dessa modeller skiljer sig från de andra modellerna. Logic 3-4 kommer få en separat
line vid sidan av Line 2.

De olika stolsmodellernas beståndsdelar har jämförts med de andra stolsmodellerna.
Arbetet började med att bryta ner samtliga stolsmodeller på Line 2 på detaljnivå för
att identifiera vilka olika artiklar som tillförs i de olika förädlingsstegen. Detta för att se
hur många olika former av artiklar som krävs på Line 2 för att kunna producera
samtliga stolar. Det visade sig att en hel del stolsmodeller innehöll samma slags
artiklar vilka på materialtorget endas kommer uppta en pallplats per artikel istället för
som idag då varje artikel tar upp en pallplats vid varje monteringsstation. Efter att alla
artiklar identifierats så sorterades småartiklar såsom skruvar och brickor etc., som är
tänkta att finnas på varje monteringsstation, bort tillfälligt. Kvar fanns nu endast de
större artiklar som är tänkta att finnas på materialtorget.

I ett första skede konstaterades att det skulle behövas 43 pallplatser på
materialtorget. Efter att mätningar i ritningen på Layout 2011 gjorts konstaterades att
det endast fanns plats för 28 pallplatser. En minskning med 15 pall var alltså
nödvändig. Var det ens möjligt att få in allt nödvändigt material på materialtorget? För
att få svar på denna fråga undersöktes de olika artiklarnas framtida åtgångsfrekvens.
Detta tal skapades genom att information om samtliga artiklars nuvarande åtgång per
sex månader hämtades ur affärssystemet Lawson Smart Office M3 (fortsättningsvis
M3). Därefter räknades varje enskild artikels specifika åtgång upp med en faktor 3
(300%) i Microsoft Office Excel (fortsättningsvis Excel). Här togs ingen hänsyn till att
en uppgång kan påverka olika stolsmodeller på olika sätt. Istället gjordes en generell
prognos med en gemensam konstant uppgång för samtliga stolsmodeller. Även en
uppräkning med faktor 1,1 (10%) gjordes för att säkerställa att materialbrist inte skall
förekomma i de fall vissa svängningar i åtgången uppkommer. Vidare undersöktes
varje enskild artikels förpackning. Hur är artikeln förpackad och vilket antal rymmer
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varje förpackning? Dessa data samlades in genom fältundersökningar i produktionen
och i lagret och sammanställdes tillsammans med övriga data i Excel. Dessa data 
tillsammans genererade en bild över hur många artiklar samt förpackningar
(kartonger, halvpallar eller helpallar) som förbrukas per vecka. Det visade dig att det
skulle ta väldigt lång tid att förbruka pallar med vissa artiklar. Som exempel kan
nämnas en artikel som levereras på halvpall. På en vecka skulle 7% av halvpallen
förbrukas. Det skulle alltså ta lite mer än 14 veckor att förbruka denna halvpall. Det är
alltså inte försvarbart att låta en så lågfrekvent förbrukat material ha en egen pallplats
när man försöker hålla nere utnyttjandet av golvyta. Därför jämfördes de olika
förpackningarnas åtgångsfrekvens och de med högst åtgångsfrekvens tilldelades en
egen pallplats. De artiklar som hade väldigt låg åtgångsfrekvens undersöktes vidare
för att hitta alternativa hanteringslösningar Det visade sig att vissa artiklar
förmonterades internt och sedan packades i pall. Dessa artiklar skulle istället för att
packas i helpall kunna packas i halvpall. På så sätt tar två artiklar upp samma yta
som en helpall annars skulle göra. Även små artiklar som förbrukas lågfrekvent
undersöktes och ett förslag på att man skulle kunna ha någon form av hylla med
dessa över linen framkom. På så sätt krymptes antalet pallplatser vid materialtorget
från 43 till 28. Till sist ritades de olika pallarna in i den föreslagna
produktionslayouten i AutoCAD Architecture 2010 (fortsättningsvis CAD).

När antalet pallplatser var bestämt så undersöktes monteringsarbetet för att se i
vilken ordningsföljd materialet tillförs stolen under förädlingen. Det konstaterades att
det alla bästa skulle vara att det materialet som plockas upp först på
monteringsstationen ska ligga överst i lådan och det material som plockas sist ska
ligga underst. Dessutom kan vissa delar så som rygg-, sits- och nackstödsdynor vara
känsliga för tryck. Materialet delades in i grupper med material som liknar varandra.
Detta resulterade i ett beslut om att materialtorget ska bestå av tre olika
plockområden med en varsin bildskärm med information. Plockområde 1 innehåller
delar till nackstöd och rygg, plockområde 2 innehåller beslag och mekanismer och
plockområde 3 innehåller oklädda sitsar och ryggar. Sist på materialtorget läggs
klädda sitsar, ryggar och nackstöd i. Dessa kommer färdiga från tapetseringen och
levereras i taket.

4.2.1 Framtidsbeskrivning av Line 1 och Line 2 i samverkan
Målet för Layout 2011 är att produktionskapaciteten ska öka så att man ska kunna
producera 7200 stolar i veckan. Det är ungefär tre gånger så mycket som produceras
i dagsläget. Line 1 och Line 2 ska tillsammans bidra till att en stol blir färdig var 20:e
sekund. Idag har Line 1 och Line 2 varsina stationer för armstöd, gaspelare, kryss
och fotring etc. Detta gör att vissa artiklar finns på flera olika ställen. I Layout 2011
finns önskemål om att skapa en gemensam station för att sammanföra dessa artiklar
till ett och samma utrymme.

Efter att materialtorget på Line 2 upprättats så utfördes en studie av de olika
armstöden, gaspelarna och kryssen för att kunna dimensionera en gemensam
station för dessa artiklar för Line 1 och Line 2. En undersökning av vilka olika artiklar
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som ska tillhöra detta område gjordes. För att bringa klarhet i hur många artiklar som
behövs vid arbetsstationen så undersöktes varje artikels nuvarande åtgång. Denna
räknades upp med 10% som buffert och multiplicerades även med tre för att få den
framtida åtgången. Därefter sorterades artiklarna efter frekvens för att synliggöra
vilka artiklar som absolut måste finnas på arbetsstationerna och vilka som det går
hitta alternativa lösningar för. Det visade sig att behovet till en början var 14 pallar
med armstöd, 24 pallar med gaspelare, 11 pallar med hjul och 17 pallar med kryss.
Då detta antal pallplatser skulle göra anspråk på mycket stora ytor så sorterades de
mest lågfrekventa bort med följande resultat. 10 pallar med armstöd behöver finnas i
direkt anslutning till linen medan de resterande 4 kan förvaras i ett pallställ i närheten
av armstödsstationen så att de lätt kan kommas åt dem vid behov. I detta pallställ bör
även ett mellanlager av armstödsstationens 10 pallar finnas så att det går enkelt att
byta ut en pall som tagit slut. De 24 pallarna med gaspelare kunde drastiskt minskas
i antal genom att 10 sorter p.g.a. deras låga frekvens (under 40st/vecka) varje vecka
kan plockas från pall i ett närliggande pallställ till någon form av hylla. På så sätt
minskas ytan.

Utöver detta bör det finnas ett pallställ i närheten av armstöden där pallar med
armstöd regelbundet fylls på så att det är lätt för montören att hämta pallar ur
pallstället och fylla på sin arbetsstation. Även någon form av hylla för de mest
lågfrekventa gaspelarna bör finnas för att se till att materialet finns nära men ändå
inte gör anspråk på arbetsytan vid arbetsstationen. Allt material på arbetsstationerna
ska placeras så att det mest högfrekventa materialet står närmast platsen där
materialet ska plockas i kartongen.

Vid kryss-stationen monteras hjulen först på krysset med hjälp av en hjulmaskin eller
manuellt beroende vilket slags kryss som monteras. Önskningar fanns om att
användning av den befintliga hjulmaskinen fortsättningsvis skulle ske. Dock framkom
önskemål om att bygga till den med någon form av automatisk framtransport till linen.
Montören som tillverkar kryss med hjul ska hela tiden få reda på via en skärm vilka
kryss som måste göras. Allt material ställs runt om kring hjulmaskinen så det är lätt
för montören att komma åt allt material. Även här ska det mest högfrekventa
materialet finnas närmast arbetsstationen.

Ett första utkast på en Layout gjordes i CAD. Till en början gjordes försök med att få
plats alla tre arbetsstationer och deras material utmed den line som var föreslagen i
Layout 2011. Dock visade det sig snart att den ordning de olika sekvenserna hade
ritats in i Layouten var felaktig. Delarna måste packas ner i kartongen i rätt ordning
för att få plats och för att inte skadas. Ritningen hade baserats på de nuvarande
sekvenserna på Line 2 men det visade sig nu att sekvenserna på Line 2 och Line 1
inte är lika med varandra. På Line 1 plockas armstöd och gaspelare i innan topp-
skiva och kryss. På Line 2 däremot plockas RBM-armstöden i innan topp-skiva men
RH-armstöden plockas i efter topp-skivan. Gaspelare, kryss och fotring plockas i sist.
Dessutom är RBM-armstöden förpackade i en kartong som läggs i botten på lådan.
Utöver detta kan tilläggas att Line 1 har en slags topp-skiva medan Line 2 har en
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annan topp-skiva. Hur får skapas då enhetliga sekvenser i de sista förädlingsstegen
för både Line 1 och Line 2? En undersökning av vad som är möjligt att genomföra
och vad som leder till bäst resultat i slutändan måste helt enkelt utföras. De områden
som behövdes undersökas var:

 Går det få RBM-armstöden och RH-armstöden att vara förpackas på samma
sätt?

 Går det sammanföra de två topp-skivorna till en gemensam topp-skiva?

 Går det få alla gaspelare att vara förpackade på samma sätt?

Den första frågan var ganska enkel att svara på. Då Line 1 endast använder sig av
RH-armstöd och de fästs i ett cellplastblock i lådans botten så måste möjlighet
skapas för RH-armstöden och RBM-armstöden på Line 2 att förpackas på ett
liknande sätt. Idag sätts RH-armstöden på Line 2 ner genom ett par flikar i topp-
skivan medan RBM-armstöden är förpackade i en kartong som läggs i lådans botten.
Undersökning om det går att sätta fast RBM-armstöden i toppskivan på samma sätt
som RH-armstöden påbörjades. Det visade sig att anledningen till att RBM-
armstöden förpackas i kartong är att det är en kvarleva från när produktionen av
RBM skedde i Danmark. Då levererades inte armstöden i samma låda som stolen
utan de levererades som ett eget kolli vid sidan av. Om det är möjligt att ta bort
kartongen som RBM-armstöden är förpackade i så blir sekvensen mer lätthanterlig.
För en stol från Line 1 gäller att först sätts armstöden i och sedan toppskivan medan
för en stol från Line 2 gäller att först sätts toppskivan i och sedan armstöden. Detta
innebär att Toppskivan läggs i vid olika tidpunkt beroende på om det är en stol från
Line 1 eller Line 2 men som sagts tidigare så spelar detta ingen större roll eftersom
armstöden och toppskivan kommer tillföras på en och samma station. Bedömningen
gjordes att en mer djupgående och noggrann undersökning med mål att få alla
armstöden att packas enhetligt inte rymdes i tidsplanen för detta arbete. Därför är det
viktigt att en sådan undersökning görs framöver.

Varför finns det då olika toppskivor för Line 1 och Line 2? Detta beror på att det,
vilket beskrivits tidigare, införts en ny kartong och även en ny toppskiva på Line 1.
När denna toppskiva utformades togs ingen hänsyn till att Line 1 och Line 2 i
framtiden är tänkta att gå samman i slutet av linerna. Därför baserades inte
toppskivan på Line 1 efter toppskivan på Line 2. Det kan tyckas onödigt att ha två
olika artiklar som fyller precis samma funktion. Vad krävs då för att sammanföra
dessa till en och samma toppskiva? I toppskivan för Line 1 finns inga hål för Active-
beslaget, armstöd eller 3G-beslaget så om det ska vara möjligt att genomföra detta
så måste dessa hål tillföras för att få en gemensam toppskiva. Efter diskussioner
med produktionspersonal framkom även uppgifter om att de olika toppskivorna skiljer
sig åt i utformningen och hur de sätts i lådan. På Line 1 har toppskivan korta flikar
som viks uppåt för att skydda krysset medan toppskivan på Line 2 är utformad med
flikar som fälls neråt så att skivan får stöd från kartongens botten. På så sätt skyddas
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materialet i kartongen från krysset som blir ”hängande” i toppskivan. Bedömningen
gjordes även här att en mer djupgående och noggrann undersökning med mål att
kombinera toppskivorna inte rymdes i tidsplanen för detta arbete. Därför är det viktigt
att en sådan undersökning görs framöver.

Som beskrivits tidigare så finns det gaspelare med eller utan kartonghölje. Detta
beror på att på Line 1 har förpackning av stolarna skett när de varit hopmonterade
och därför har gaspelaren inte behövt något kartonghölje. På Line 2 däremot sker
förpackning av stolarna i delar varför kartonghöljet behövs för att skydda såväl
gaspelaren som de andra delarna. När steget sedan togs till att packa stolarna på
Line 1 i en flatpackkartong behöll man gaspelaren utan kartonghölje och gjorde
istället ett gemensamt cellplastsfäste för armstöden och gaspelaren. När en och
samma gaspelare ska finnas både med och utan kartonghölje så kommer
gaspelarstationen kräva ett mycket större utrymme än vad som är möjligt. Varje
artikel kommer behöva två pallplatser var, en med och en utan kartonghölje, istället
för en pallplats var. Ett förslag som uppkommit är att man eventuellt kan tillföra
toppskivan någon form av hållare som håller gaspelaren på stolarna från Line 2 på
plats i kartongen. Enligt uppgift ska kartonghöljet som finns runt gaspelarna på Line 2
kosta ett par kronor per styck. En eventuell produktionstakt på 2500 stolar per vecka
på Line 2 skulle innebära att en besparing på 5000kr per vecka görs vilket på årets
45 produktionsveckor ger 225 000kr om året. Även här gjordes en bedömning att en
mer djupgående och noggrann undersökning med mål att få bort kartonghöljet inte
rymdes i tidsplanen för detta arbete. Det är därför viktigt att en sådan undersökning
görs framöver.

Efter att det första utkastet på en layout av detta område hade förkastats så gjordes
en alternativ layout med en något längre dragning av banan. En ytterligare bit av
banan i form av något som skulle kunna kallas för en ”svans” ritades in i layouten i
CAD. Idén med detta var bl.a. att det skapades en dragning av banan som blev
längre vilket skapar möjligheten att få plats med allt material på en mindre yta.
Stationen för armstöd ritades in på en sida av banan medan gaspelarna ritades in på
den andra sidan. Denna layout ritades efter en produktionstakt på 7200 stolar i
veckan. Till en början fanns ingen tanke på perioden mellan dagslägets
produktionstakt och den önskade framtida produktionstakten. En ökning i
produktionstakten med 300% sker inte över en natt så när tillväxtperioden togs med
som en parameter upptäcktes att personalbehovet inte skulle bli en man per station
under tillväxtperioden. Därför skulle det under denna period bli en väldigt mycket
spring. Av den anledningen uppkom diskussioner om hur man skulle kunna lösa
detta problem. Efter en tids funderande framkom dock åsikter om att stationen för
gaspelarna inte alls behöver vara belägen i slutet av linen. Istället kan denna station
flyttas på. Här togs ett beslut att gaspelarna skulle plockas i samtidigt som man
plockar i dynor för leverans till linerna. Detta skulle innebära att gaspelaren skulle få
färdas i påsen ihop med rygg och sits via conveyor fram till linernas början. Därefter
plockas den över till kartongen där den sedan ligger kvar fram till dess att kartongen
når armstödsstationen där den sätts på plats och förpackas på rätt sätt.
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För att få ytterligare en parameter att dimensionera den nya layouten efter och för att
kunna upptäcka eventuella flaskhalsar så utfördes en studie av de nuvarande
nettooperationstiderna, d.v.s. den effektiva tid som krävs för att genomföra
operationen. Arbetet började med att dela upp tillverkningsprocessen i de olika
operationer som finns. De sju operationerna blev tillskär, sömnad, lim, tapetsering,
plock montering och packning. Därefter hämtades samtliga tider för samtliga
stolsmodeller från affärssystemet M3 och fördes in i Excel. Dessa tider var skrivna i
formatet ”hundradels timma per 100 enheter”. Därför utfördes en omräkning i Excel
så att formatet ”minuter och sekunder per styck” erhölls.

Då materialhanteringen i framtiden inte kommer ske på samma sätt som idag och
tiderna i M3 var bruttotider, alltså den tid som det tar att utföra operationen och de
kringmoment som operationen kräver, så beslutades det att en tidsstudie i
produktionen skulle genomföras. I tidsstudien skulle nettotiderna i operationerna
sömnad, lim, tapetsering, montering och packning mätas upp med avseende på de
olika stolsmodellerna. Tiderna för de återstående operationerna tillskär och plock
ansågs möjliga att räkna fram utan mätningar. Nu gicks samtliga stolsmodeller
igenom för att hitta gemensamma nämnare. Flera stolsmodeller använder t.ex.
samma sits medan de har olika ryggar och i vissa fall är det tvärt om, en del
stolsmodeller använder samma beslag o.s.v. Det skulle här vara slöseri med tid att
mäta nettotiden på samma sak flertalet gånger. Därför delades alla operationer upp i
två delar, en del för sitsarna och en del för ryggarna samt vid monteringen delades
alla stolar upp efter vilka som använde samma beslag. Därefter sorterades de
gemensamma nämnarna samman så att det skulle räcka med att mäta en
ryggmodell och en sitsmodell istället för att lägga fokus vid de olika stolsmodellerna.
På så sätt blev arbetet effektivare. Mätningarna av nettotiderna gick till på så sätt att
tidtagning gjordes vid de olika operationerna. I de flesta fall gjordes mätningarna i set
om fem till åtta enheter för att kunna få en genomsnittlig tid. I undantagsfall gjordes
mätningar på ett mindre antal enheter p.g.a. att vissa modeller inte produceras i de
volymer som tillåter mätningar av en stor mängd enheter på samma gång. Vid
mätningarna togs hänsyn till att det finns parametrar i produktionen som gör att
tiderna för en och samma slags enhet kan variera. Det kan t.ex. handla om att det vid
tapetseringen tar längre eller kortare tid beroende på vilket slags tyg det är som ska
tapetseras. Några tyger kräver extra moment medan andra tyger medger att vissa
moment kan uteslutas. Vid mätningar av nettotiderna gjordes därför ett urval där ett
set om fem enheter utgjordes av t.ex. tre tidskrävande tyger och två mindre
tidskrävande tyger. Detta gjordes för att skapa en så bra bild av verkligheten som
möjligt.

När samtliga tider för operationerna sömnad, tapetsering, montering och packning
var insamlade så sammanställdes dessa i Excel. Då tiden för operationen lim i detta
läge inte påverkade utformningen av linernas layout så lämnades dessa tillfälligt för
att mätas upp vid ett senare tillfälle. I Excel sammanfördes operationstiderna med
uppgifter om producerade artiklar baserat på tiden mars 2010 till och med september
2010. Vid beräkningar uteslöts den producerade mängden under juli 2010. Eftersom
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juli är semestermånad så är en beräkning av snittet av den producerade mängden
inte representativ om juli skulle räknas med. På samma sätt brukar Scandinavian
Business Seating göra sina prognoser så samma metod valdes även här för att
skapa en enhetlighet.

Efter att tiderna och den producerade mängden artiklar hade förts in i Excel så
räknades mängden färdiga dynor och färdiga klädslar fram. Dessa artiklar är artiklar
som levereras färdiga från en underleverantör. Vid användning av färdiga dynor så
belastas varken operationerna sömnad eller tapetsering och vid användning av
färdiga klädslar så belastas inte operationen sömnad. Mängden legotillverkade dynor
och klädslar jämfördes med mängden producerade stolar och på så sätt
synliggjordes mängden egentillverkade dynor och klädslar. Denna siffra visade på
den procentuella fördelningen mellan legotillverkat och egentillverkat. På så sätt
skapades en bild av belastningen på operationerna sömnad och tapetsering.

Nästa steg blev att räkna fram den procentuella fördelningen av armstöd. Först
kontrollerades vilka stolsmodeller som fanns där kunden hade möjlighet att välja
armstöd. Det totala antalet producerade stolar med möjlighet att välja till armstöd
jämfördes sedan med antalet förbrukade armstöd. På så sätt kunde den procentuella
fördelningen av mängden producerade stolar med armstöd kontra mängden
producerade stolar utan armstöd bestämmas.

(Fortsatt läsning kan kompletteras med Bilaga 1 och Bilaga 2)
Tidsbehovet för de olika operationerna räknades om till arbetskraftsbehov, alltså
antalet tjänster. Därefter sammanställdes varje operation var för sig i en tabell som
kan avläsas utefter vilket scenario som vill undersökas. I varje tabell kan man avläsa
vad som händer med arbetskraftsbehovet vid förändring av enbart
utnyttjandegraden, enbart produktionsvolymen eller både utnyttjandegrad och
produktionsvolymen. Dessa tabeller sammanställdes till en och samma tabell över
det totala arbetskraftsbehovet för samtliga undersökta operationer. Genom att
jämföra arbetskraftsbehovet vid mål-produktionsvolymen vid de olika
utnyttjandegraderna så räknades förändringen i arbetskraftsbehov fram. Denna
förändring visar på de tjänster som alltså inte behöver tillsättas.
Investeringsutrymmet med en payoff-tid på 12 månader blir således den kostnad
som nyanställningarna hade krävt under ett år.

(Fortsatt läsning kan kompletteras med Bilaga 3)
Ytterligare ett sätt att se på investeringsmöjligheterna efterfrågades. Detta sätt
handlade om att det skulle skapas möjlighet att se hur stor ökning i produktionsvolym
som skulle vara möjlig om behöll det antal tjänster som finns i dagsläget medan man
enbart förbättrade utnyttjandegraden.
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5. Slutdiskussion

Att SBSeating ännu inte bestämt sig för en arbetsmetod för att genomföra
förändringar kan jag se som lite oroväckande. Min personliga åsikt är att man i ett
första skede skulle ta reda på vilken arbetsmetod man vill använda sig av och
utveckla denna så att man kan skapa ett enhetligt arbete där alla drar åt ett och
samma håll istället för att riskera att olika arbetsgrupper motverkar varandra. Något
som jag också upptäckt under mitt arbete är att det ofta varit så att ”den ena handen
inte vet vad den andra gör”. Med detta menar jag t.ex. att jag personligen
sammanställde en väldigt detaljerad lista över samtliga artiklar som tillförs på Line 2.
Några veckor senare hörde jag i förbifarten att en medarbetare påbörjat ett liknande
arbete. Jag tog då kontakt med denna medarbetare och presenterade vad jag gjort
och på så sätt sparade jag honom mycket arbete. Om jag inte där och då av misstag
hört detta samtal så hade denna medarbetare fått göra om ett arbete som redan
fanns färdigt, i en mapp på datorn som alla har tillgång till. Detta tyder på bristande
kommunikation vilket är något som bör förbättras.

Angående den nya layouten så råder det lite delade meningar om dess utformning.
Att få en stor del av materialförsörjningen i taket ser jag som ett mycket bra sätt att
frigöra utrymme och även arbetskraft. Dock har jag personligen lite svårt att se
fördelarna med att plocka ner material i en påse för att någon annan ska plocka ur
det, förädla det, stoppa tillbaka det i påsen och skicka vidare det till nästa station där
steget upprepas. Detta ser jag som ett bra exempel på slöseri med tid som Lean tar
upp. Samma sak upprepas vid den nya layouten på Line 2 där material plockas ner i
kartongen för att sedan plockas upp och förädlas. Fördelen är att varje montör på
linen helt och fullt lägger fokus på just montage och inte materialtillförsel. Dessutom
sker materialtillförseln på materialtorget på ett och samma ställe. Därmed kan de
olika artiklarna placeras så att streckan mellan materialet och kartongen blir minimal.
På så sätt tror jag ändå i slutändan att det blir en stor effektivisering och förändring i
vad arbetstiden används till. Mer tid läggs på att skapa värde och därmed förbättras
utnyttjandegraden.

Att man har planer på att Line 2 ska delas upp i monteringsstationer med montörer
som alla kan montera samtliga stolar kan jag se ur olika synvinklar. Flödet på linen
blir i och med detta mycket mer kontinuerligt i och med att alla kartonger med
material kan gå till vilken ledig station som helst. Därmed minskar risken för att vissa
stationer står tomma (väntan, Lean) medan de väntar på att ett fåtal stationer ska
tömma bufferten. Däremot ser jag att ett sådant upplägg kommer ställa stora krav på
montörerna vilka måste lära sig samtliga stolsmodeller och hur de monteras. För att
förenkla detta och minska risken för fel så skulle jag personligen gärna se att man
kunde sammanföra flera stolar så att de monteras på samma sätt. En slags stol har
t.ex. m6x16 skruvar medan en annan har m6x20 skruvar. Går det utan att försämra
kvaliteten göra små förändringar och t.ex. montera m6x18 skruvar på båda dessa
stolar så får man bort en skillnad och på så sätt minskar man risken att montören gör
fel.
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Att samanföra Line 1 och Line 2 vid de avslutande stationerna ser jag som en
självklarhet. Det finns i mina ögon ingen anledning till att ha två olika stationer som
fyller samma funktion. På så sätt sammanförs allt material på ett och samma ställe
och man frigör ytor till förmån för annat.

Eftersom SBSeating ägs av ett riskkapitalbolag så ställs krav på en investerings
payoff-tid på omkring 12 månader. Detta tycker jag är lite kort tid. Personligen ser jag
gärna att man kanske borde se på saker och ting lite mer långsiktigt istället för att
riskera att förkasta bra idéer p.g.a. en längre payoff-tid. Det kan ofta vara svårt att
räkna hem en investering på 12 månader och om en investering skulle få en payoff-
tid på 24 månader och därefter inbringa åtskilliga tiotals miljoner i besparingar årligen
så borde denna investering inte förkastas enbart på grund av den längre payoff-tiden.

5.1 Resultat

5.1.1 Hur förändras materialhanteringen i och med införandet av den nya layouten?
Som synes blir materialhanteringen mycket mer effektiv eftersom det upprättas ett
materialtorg. Det blir på så sätt lättare för truckförarna att identifiera vilket material
som är på väg att ta slut och denne kan då fylla på detta utan avbrott i produktionen.
Montörerna behöver i och med den nya layouten inte lägga fokus på att hämta
material utan kan istället lägga fokus på värdeskapande förädling av produkterna.

5.1.2 Hur förändras operationstiderna i och med införandet av den nya layouten?
Att på förhand säga exakt hur operationstiderna kommer att bli efter att Layout 2011
införs är omöjligt. Att de kommer förbättras i och med att fokus läggs på just
värdeskapandet istället för icke värdeskapande moment blir en självklar följd. Att
SBSeating dessutom har ett mål att förbättra utnyttjandegraden till 50 % gör att
operationstiderna förändras till det bättre. Från dagens utnyttjandegrad på i snitt 35
% till målet 50 % blir förändringen 15 %.

5.1.3 Vilka eventuella flaskhalsar uppstår och hur avhjälps dessa?
Då någon simulering ännu inte gjorts så har flaskhalsar inte kunnat föras upp till ytan.
Dock visade det sig att operationen sömnad inte skulle klara av en högre
produktionsvolym än idag. Detta problem avhjälps med nyanställning och expansion
av sömnadsavdelningen.

5.1.4 Vilka ekonomiska vinster görs genom att materialhantering och operationstider
förändras?
Några beräkningar på hur den effektivare materialhanteringen påverkar de
ekonomiska vinsterna har inte kunnat göras eftersom de exakta förbättringarna i
materialhanteringen inte har kunnat påvisas. Dock visar effektiviseringen av
operationstiderna, vilken är beroende av den förbättrade materialhanteringen att det
ges investeringsmöjligheter på mellan 10-20 miljoner kronor med en payoff-tid på 12
månader.
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5.2 Kritik till eget arbete

5.2.1 Arbetets gång
Till en början planerades arbetet efter en ganska begränsad mängd uppgifter. Då det
redan efter ett par veckor visade sig att uppgifterna rent tidsmässigt inte skulle kräva
hela den avsedda tiden för denna kandidatuppsats så utvecklades och breddades
uppgifterna så att arbetsmängden skulle stämma överens med den avsedda tiden.
Här måste jag ge mig själv en hel del kritik. I arbetes början borde istället en
diskussion med ansvarig på Scandinavian Business Seating ha hållits så att vi
tillsammans kunde planerat arbetet utefter vilka tider som ansågs lämpliga för varje
enskild uppgift. Istället tillkom nu uppgifter efterhand, arbetet fick planeras om. Efter
ytterligare några veckor visade det sig att det nu istället hade blivit det helt omvända,
tiden skulle inte räcka till för att utföra de önskade uppgifterna. Därför har vissa delar
fått läggas på is tillfälligt för att endast fokusera på det som direkt påverkar den nya
utformningen av linerna. Jag hade gärna sett att jag i ett tidigt stadium av arbetet
istället hade gjort en grundlig planering och där tagit ställning till vilka delar som var
lämpliga att utföra.

Arbetet har skett under 10 veckor med vardera 40 timmars arbete på Scandinavian
Business Seating. Därmed har hela den avsedda tiden för detta arbete utnyttjats. Det
praktiska arbetet har varvats med det teoretiska vilket skapat ett bra flöde i de båda
delarna. En nackdel som jag dock upptäckt är att när det praktiska arbetet utförts så
har det ofta blivit så att när frågor dykt upp så har lösningar hittats med hjälp av
berörd part på Scandinavian Business Seating. Det kan t.ex. handla om att en enkel
fråga har fått sitt svar. Problemet är att de här frågorna skett i förbifarten och inte vid
några specifika möten. Därav har anteckningar inte förts utan arbetet har fortskridit
efter problemets avhjälpande. Detta har i sin tur skapat problem vid
uppsatsskrivandet och frågorna har ofta fått tas om för att säkerställa att jag uppfattat
allt på rätt sätt. Detta har gjort att tiden inte utnyttjats på bästa sätt.

Lärdomar som jag dragit är alltså att jag borde ha lagt mer tid på planering i arbetets
begynnelse och därmed hade jag kunnat skapa en bättre ordning och en bättre
struktur i genomförandet av arbetet. Dessutom borde jag fört mer anteckningar
istället för att direkt gå vidare med arbetet.

5.2.2 Källkritik
I de avseenden jag använt mig av facklitteratur så har jag varit mindre kritiskt till
böckernas innehåll. Då jag i stort sett härifrån endast inhämtat fakta om metoder och
upplägg som varit kända i flera decennier, och i vissa fall mer därtill, så anser jag det
som säkerställt att dessa fakta är säkra fakta. Det faktum att samma fakta hittats i
flera böcker, vetenskapliga artiklar och på olika internet-sidor ser jag som ännu ett
sätt att klassa dessa fakta som säkra.

I de avseenden jag använt mig av internetsidor och vetenskapliga artiklar så är
egentligen den största frågan vem som skrivit och vad denne har för avsikter. På
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t.ex. en hemsida som tillhör ett konsultföretag så publicerar de eventuellt bara de bra
sidorna av verkligheten för att intressera en eventuell kund medan de negativa
sidorna av verkligheten hamnar i skymundan. Samma sak gäller vetenskapliga
artiklar där det egentligen bara är författarens resultat av forskning och författarens
åsikter som framförs. Publicerade motargument eller vilka åsikter och diskussioner
som uppkommit kring artikeln är inte synliggjorda. Därför har jag försökt se till vad jag
själv har för erfarenheter och kunskaper från min utbildning för att på bästa sätt
kunna sålla mellan fakta som kan anses diskutabel och fakta som kan anses säker.

Att använda Wikipedia som källa har av många och även mig själv setts som
riskabelt under en längre tid. Detta beror på att vem som helst kan redigera den
information som finns på Wikipedia och därför är det risk att det i vissa avseenden
förekommer faktafel eller rent av helt och hållet konstruerad fakta som inte
överensstämmer med verkligheten. I de fall där jag använt mig av Wikipedia har jag
varit mycket kritisk men med anledning av att vad som sagts under föreläsningar och
tack vare den kunskap jag kunnat tillgodogöra mig under min utbildning så har jag
själv kunnat bekräfta många delar av det material som jag inhämtat från Wikipedia. I
detta avseende ser jag därför Wikipedia som en tillförlitlig källa.

5.3 Förslag till fortsatt utveckling

Den fortsatta utvecklingen och undersökningen bör ta sin början i att undersöka de
tider som inte lyckades samlas in under detta arbete. Därefter bör övriga operationer,
som inte detta arbete behandlat, undersökas. De stora förändringarna som
palleteringsmaskinen bör undersökas grundligt för att den ska kunna utformas på
bästa möjliga sätt. Tag här hänsyn till om denna maskin ska byggas i flera våningar
för att minska användandet av golvyta eller om den ska byggas i endast ett plan.
Även kryssmontaget måste undersökas mer grundligt och en kryssmonteringsmaskin
utformas så att den önskade utnyttjandegraden och den önskade
produktionsvolymen kan uppnås. Ett beslut om, och en utveckling av, ett
förbättringsverktyg bör göras för att skapa enhetliga förbättringar och skapa
möjligheter för alla att dra åt ett och samma håll.

Någon form av förbättringsarbete i kommunikationen mellan produktion och lager bör
utföras. Detta för att det redan idag finns vissa problem i materialförsörjningen och
dessa problem skulle kunna växa sig enormt stora i och med en ökande
produktionsvolym.

Efter införandet av Layout 2011 måste en djupgående tidsstudie utföras i samtliga
operationer för att verkligen påvisa vad investeringarna har lett till.
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Bilaga 1 – Förklaring till bilaga 2

Bilaga 2 visar på vad som händer vid förändring endast av produktionsvolymen,
förändring av endast utnyttjandegraden eller vid förändring av de båda samtidigt?
Dessa bilagor är baserad på att arbetsstyrkan anpassas efter olika scenarion.

Nedan visas en förklaring på hur avläsning ska ske i Bilaga 2.
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Bilaga 2 – Förändring av arbetskraftsbehov

Tabellen nedan visar sammanställningen av arbetskraftsbehovet i de undersökta
operationerna vid olika scenarion.
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Bilaga 3 – Förändring av produktionskapacitet

Tabellerna nedan visar förändringen av produktionskapaciteten i varje enskilld
operation då dagens arbetsstyrka bibehålls oförändrad och endast utnyttjandegraden
förändras.



43

Bilaga 4 – Layout 2011 i ursprungligt utförande
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Bilaga 5 – Layout 2011 i nytt utförande
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Bilaga 6 – Layout 2011, materialtorg
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Bilaga 7 – Layout 2011, armstöd och kryss
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Bilaga 8 – Layout 2011, Line 2 och Tapetsering


