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Abstract 
Liko AB is the leading marketing manufacturer of lift systems in Sweden. The 
factory is located in Alvik, south of Luleå. Their retail offices are dispersed in 
close to twenty different countries around the world. The company's turnover 
has doubled in the last three years alone. This increase has triggered the need to 
improve workflow, which spans from purchase of materials to delivery of 
finished products. In order to maintain their status as marketing leaders in 
Sweden and increase their market shares worldwide, an improved focus on 
customers and reduced capital accumulation is necessary.  

The purpose of this study is to reduce capital accumulation and to 
make the flow from prognosis to delivery, concerning mobile lifts, more 
effective. Creating a map of the flow from prognosis to delivery of mobile lifts 
is part of this intent. 

The Material and Production System can be compared to a push-
system. Purchases of material are done through an MRP-System (Material 
Requirement Planning). The foundation for the Material and Production 
System is a yearly prognosis. The capital accumulation is divided into three 
areas; component storage, products in work and the warehouse for finished 
products. The total average capital accumulation for the combined areas is 
around 11.5 million SKR. This equates to approximately 10 % of the turnover 
for mobile lifts.  

The high capital accumulation is due to a defective and incorrect 
management of the Material and Production System. To reduce the capital 
accumulation, Liko AB should implement the Japanese production philosophy 
emphasizing simplicity and a never-ending improvement process. One step 
towards an improvement is to create a Kanban System to make a pull-effect 
thorough production. In addition, the production process needs to be more 
effective, as well. The production process will be more effective by identifying 
bottlenecks and devoting effort towards eliminating them.  

Better agreements between Liko AB and both suppliers and retail 
offices should also be considered. Deliveries from suppliers to sales offices 
should be smaller and more frequent than they are today. An investment in an 
MPS-software should create a more secure and effective material and 
requirement planning. The aforementioned software would also assist the 
purchase. Finally, the responsibility for management of material should be 
given to Liko Production. A successful implementation of the 
recommendations is estimated to cut the capital accumulation in ha
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Sammanfattning 
 
Liko AB tillverkar vårdlyftar och är inom detta område marknadsledande i 
Sverige. Tillverkningen sker i Alvik, söder om Luleå medan det finns 
försäljningsbolag och återförsäljare i ett 20-tal länder i världen. Omsättningen 
har fördubblats de senaste tre åren och denna ökning har gjort det nödvändigt 
att förbättra flödet från inköp av köpartiklar till leverans av färdig produkt. För 
att bibehålla sin marknadsledande ställning i Sverige och öka sina 
marknadsandelar i världen krävs en ökad kundfokusering och minskad 
kapitalbindning. 
 
Syftet med denna studie är att reducera kapitalbindningen och effektivisera 
flödet från prognos till leverans med avseende på mobila lyftar. För att nå syftet 
ska en processkartläggning av det aktuella flödet göras. 
 
I flödet från prognos till leverans av mobila lyftar kan material- och 
produktionsstyrningen liknas vid ett push-system. Inköp av köpartiklar görs 
genom ett MRP-system (nettobehovsplanering). En årlig prognos ligger som 
grund för styrningen. Kapital binds huvudsakligen i tre områden; 
komponentlagret, PIA (produkter i arbete) och färdigvarulagret. I 
komponentlagret förvaras de köpartklar som ingår i mobila lyftar. Produkter i 
arbete avser de mobila lyftar som monteras. Färdigvarulagret består av färdiga 
mobila lyftar. Den sammanlagda genomsnittliga kapitalbindningen i dessa tre 
områden uppgår till ungefär 11,5 miljoner, vilket utgör omkring 10 % av 
omsättningen för mobila lyftar. 
 
Framförallt beror den höga kapitalbindningen på en bristfällig och felaktig 
material- och produktionsstyrning som utgår ifrån att hålla höga lagernivåer. 
För att reducera kapitalbindningen föreslås den en strävan mot den japanska 
produktionsfilosofin där enkelhet och ständig förbättring är avgörande. En 
åtgärd är att utveckla ett kanbansystem för att skapa en pull-effekt genom 
produktionen. Produktionen bör effektiviseras genom att identifiera och 
uppmärksamma flaskhalsar. Vidare föreslås överenskommelser med 
underleverantörerna och återförsäljare om mindre men mer frekventa 
inköpsorder respektive kundorder. Ett MPS-program bör införskaffas för att 
effektivisera nettobehovsplaneringen för köpartiklar. Dessutom bör ansvaret för 
planering och styrning av köpartiklar överföras på Liko Produktion. Vid en 
lyckad implementering av samtliga förbättringsförslag uppskattas att en 
halvering av kapitalbindningen kan göras inom ett



 Innehållsförteckning 
_______________________________________________________________   

  

1. Inledning ...................................................................................... 4 
1.1. Bakgrund..............................................................................................4 
1.2. Syfte .....................................................................................................4 
1.3. Avgränsningar......................................................................................4 
1.4. Läsanvisning ........................................................................................5 

2. Metod ........................................................................................... 6 
2.1.1. Undersökningsansats och arbetsmetod........................................6 
2.1.2. Datainsamlingsmetod ..................................................................8 
2.1.3. Validitet och reliabilitet ...............................................................8 
2.1.4. Studieobjekt .................................................................................9 

3. Företagsbeskrivning.................................................................. 10 
3.1. Historik ..............................................................................................10 
3.2. Organisation.......................................................................................10 

3.2.1. Liko Group.................................................................................10 
3.2.2. Liko AB .....................................................................................11 

3.3. Mobila lyftar ......................................................................................11 
4. Teori ........................................................................................... 13 

4.1. Logistik / Materialadministration ......................................................13 
4.2. Material- och produktionsstyrning ....................................................13 
4.3. MPS-principer....................................................................................14 

4.3.1. Push-system,  MRP....................................................................16 
4.3.2. Pull-system, JIT .........................................................................16 

4.4. De fyra grundläggande målen med JIT-filosofin ..............................17 
4.4.1. Angripa de fundamentala problemen ........................................17 
4.4.2. Eliminera slöseri ........................................................................18 
4.4.3. Sträva efter enkelhet ..................................................................18 
4.4.4. Utveckla system som upptäcker fel ...........................................18 

4.5. JIT-filosofins verktyg ........................................................................19 
4.5.1. Kanban-stryrning .......................................................................19 
4.5.2. Soikifu........................................................................................20 

4.6. Lagerstyrning .....................................................................................20 
4.6.1. Orderkvantitet ............................................................................21 
4.6.2. Beordringssystem ......................................................................22 
4.6.3. Little´s formula ..........................................................................24 
4.6.4. Säkerhetslager............................................................................24 
4.6.5. ABC klassificering.....................................................................25 
4.6.6. Lageromsättningshastighet ........................................................26 

4.7. Flaskhalsstyrning ...............................................................................26 
4.8. Processorientering och processkartläggning .....................................27 

4.8.1. Definition av process .................................................................28 
4.8.2. Processkartläggningsteknik .......................................................29 



 Innehållsförteckning 
_______________________________________________________________   

  

5. Nulägesbeskrivning................................................................... 30 
5.1. Processen från prognos till mobila lyftar klara för leverans..............30 
5.2. Prognostisering ..................................................................................33 
5.3. Planering ............................................................................................33 

5.3.1. Produktions- och materialbehovsplanering ...............................33 
5.3.2. Justering av underlag .................................................................34 

5.4. Hantering ...........................................................................................36 
5.4.1. Anskaffning av köpartiklar från extern leverantör ....................36 
5.4.2. Beställning av lyft......................................................................36 
5.4.3. Mottagning och uttagning ur komponentlager ..........................37 
5.4.4. Tillverkning av mobila lyftar.....................................................39 
5.4.5. Mottagning och uttagning ur färdigvarulager............................39 
5.4.6. Expediering av order..................................................................41 

6. Analys......................................................................................... 42 
6.1. Styrprincip .........................................................................................42 

6.1.1. Push-system ...............................................................................42 
6.1.2. Bakåtplanering...........................................................................42 
6.1.3. Beordringssystem ......................................................................43 

6.2. Valet av dagens material- och produktionsstyrningsprincip .............43 
6.2.1. Dålig leveranssäkerhet från underleverantörer..........................44 
6.2.2. Plötsliga och stora kundorder ....................................................45 
6.2.3. Full arbetsbelastning i produktionen .........................................45 
6.2.4. Egengenererad kapitalbindning .................................................46 

6.3. Faktorer som påverkar kapitalbindning.............................................46 
6.4. Identifierade problemområden utifrån JIT-filosofin .........................47 

6.4.1. Fundamentala problem ..............................................................48 
6.4.2. Slöseri ........................................................................................48 
6.4.3. Komplexitet ...............................................................................48 
6.4.4. System som döljer fel ................................................................49 

7. Förbättringsförslag ................................................................... 50 
7.1. Valet av styrprincip............................................................................50 

7.1.1. Kombinerat push- och pullsystem .............................................51 
7.2. Faktorer som påverkar kapitalbindning.............................................52 

7.2.1. Angripa fundamentala problem .................................................52 
7.2.2. Eliminera slöseri ........................................................................54 
7.2.3. Sträva efter enkelhet ..................................................................55 
7.2.4. Utveckla system som upptäcker problem..................................56 
7.2.5. Soikifu........................................................................................57 

7.3. Sammanfattning av förbättringsförslag .............................................57 
8. Diskussion .................................................................................. 59 
9. Referenser.................................................................................. 61 



 Innehållsförteckning 
_______________________________________________________________   

  

 
 
Bilagor 
1.  ANSI-standard för symboler 
2. Processen från prognos till leverans 
3. Interna och externa transporter 
4. Klassificering av köpartiklar (konfidentiell) 
5. Kapitalbindning (konfidentiell) 
6. Leveranssäkerhet från färdigvarulagret (konfidentiell) 
7. Histogram över antal lyftar per order (konfidentiell) 
 
 
 
 



 Kapitel 1, Inledning 
_______________________________________________________________    

  
_______________________________________________________________ 

4

”Lyckans fjäril sätter sig på axeln på den som har tid att vänta.” 
 

1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte och avgränsning. Avsnittet är ämnat 
att ge en introduktion till problemställningen som ligger till grund för detta 
arbete, samt ge anvisningar för läsning av rapporten. 

1.1. Bakgrund 

Liko AB är ett tillverkande företag, som i huvudsak tillverkar patientlyftar. 
Idag är Liko marknadsledande på patientlyftar i Sverige, med mer än 45 % av 
marknaden. Affärsiden är att ”...erbjuda vårdpersonal och patienter effektiva, 
lättanvända och säkra hjälpmedel för användning i samband med funktions-
nedsättning. I första hand vid lyft”. Det finns återförsäljare på sex distrikt i 
Sverige. I världen säljs Likos produkter i ett 20-tal länder, där man i Tyskland, 
England och USA har egna bolag. Av den totala omsättningen är 70% export. 

 
Liko har som mål att bevara sin marknadsledande position i Sverige och 
utveckla sin marknadsposition i världen. För att lyckas med detta finns ett 
flertal områden att uppmärksamma. Logistiken inom företaget är ett område 
som Liko tror har förbättringsmöjligheter. Liko upplever bland annat att 
lagernivåerna i komponentlager och färdigvarulager är höga.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att reducera kapitalbindning och effektivisera flödet 
från prognos till leverans på Liko AB med avseende på mobila lyftar. För att 
identifiera problem rörande kapitalbindning ska en processkartläggning utföras. 

1.3. Avgränsningar 

Ingen närmare analys av monteringsprocessen vid Liko Produktion genomförs 
eftersom ett utvecklingsprojekt påbörjats på företaget rörande detta. 
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1.4. Läsanvisning 

Denna studie är uppdelad i åtta kapitel; inledning, metod, teori, 
företagsbeskrivning , nulägesbeskrivning, analys, rekommendationer och 
diskussion. 
 
Kapitel 1, Inledning är en introduktion till studien, syfte och avgränsningar 
presenteras. 
 
Kapitel 2, Metod ger en presentation av den metod som använts vid utförandet 
av studien. 
 
Kapitel 3, Företagsbeskrivning är en översiktlig presentation av Liko AB. 
 
Kapitel 4, Teori är en sammanställning av relevanta teorier för studien. 
 
Kapitel 5, Nuläge beskriver den situation som råder för processen ”prognos till 
leverans av mobila lyftar”. 
 
Kapitel 6, Analys är en presentation av de slutsatser som är dragna utifrån 
nuläget och teorin. 
 
Kapitel 7, Förbättringsförslag ger förslag på åtgärder för att reducera 
kapitalbindningen och skapa ett effektivt flöde utifrån de slutsatser som dragits 
i analysen. 
 
Kapitel 8, Diskussion förs en diskussion angående förslagens genomförbarhet 
och framtida förbättringsområden. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för studien. Syftet med 
kapitlet är att ge en tydlig beskrivning av metoden som använts för att utföra 
studien samt ge motivering av de val som gjorts i samband med 
undersökningsansats, datainsamlingsmetod och studieobjekt. 

2.1.1. Undersökningsansats och arbetsmetod 
Undersökningsansatsen för denna studie har varit fallstudie. Enligt 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999) användts fallstudie som 
undersökningsansats vid fyra tillfällen; 
 
• som illustration 
• som hjälpmedel att skapa hypoteser 
• som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete 
• som hjälpmedel att skapa ny teori 
 
För denna studie handlar det om förändringsarbete, för att uppnå syftet att 
binda mindre kapital måste någon förändring ske. Vidare menar Yin (1994) att 
en fallstudie kan användas som undersökningsansats då syftet eller 
problemställningen kan utryckas i en hur-fråga. -Hur ska kapitalbindningen 
reduceras?  
 
Arbetet med studien och rapportskrivandet följer arbetsmetoden i figur 2.1.  
Figur 2.1 är uppbyggd av så kallade ”trattar”. Flödet från insamlad data och 
information till slutsatser och förslag kan liknas vid en ström genom trattarna. 
När fakta, teorier och sunt förnuft når ”analys-tratten” görs samman-
kopplingar, slutsatser dras och slutligen genereras förslag. 
 
I figur 2.1 framgår att flera datainsamlingsmetoder har använts. När en 
fallstudie används som undersökningsansats används flera olika 
datainsamlingsmetoder (Yin, 1994). De datainsamlingsmetoder som använts 
beskrivs närmare i avsnitt 2.1.2.  
 
Vidare framgår det i figur 2.1 att parallellt med datainsamling och 
sammanställning av nuläget har en litteraturstudie inom relevanta teorier 
rörande processkartläggning och material- och produktionsstyrning gjorts.  
 
I analysen har slutsatser mellan den bearbetade data och teorin dragits. Den 
överordnade teori som har använts är Just-In-Time- filosofin (JIT). Utifrån JIT i 
kombination med västerländska produktionsstyrningsteorier har en egen modell 
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gällande val av material och produktionsstyrning samt sambandet med hög 
kapitalbindning skapats. Slutligen visar figur 2.1 hur analysen har resulterat i 
att problemen rörande kapitalbindning identifierats. Förslagen har genererats 
utifrån relevanta teorier och tidigare erfarenhet och kunskap. 
 

 
Figur 2.1 Arbetsmetod för studien, fritt efter Nyström (2000) 
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2.1.2. Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoder som har använts i denna studie är intervjuer, 
observationer, skrivbordsundersökningar.Enligt Yin (1994) är det nödvändigt 
med öppna frågor när en fallstudie utförs, detta uppnåddes i de personliga 
intervjuerna. De personliga intervjuerna har utförts på operationell-, taktisk och 
strategisk-nivå. Observationer har gjorts under flera dagar då samtliga 
arbetsmoment har iakttagits och utförts för att få en tydlig förståelse av flödet. 
Skrivbordundersökning har utförts på dokument i samband med affärssystemet, 
rutinanvisningar, broschyrer och årsredovisning.  

2.1.3.  Validitet och reliabilitet 
Validitet definieras som ett mätinstrument som mäter det som är avsett att mäta 
och kan delas upp i inre och yttre –validitet. Inre validitet handlar om att en 
mätning av exempelvis ett begrepp innefattar det som begreppet innefattar. 
Yttre validitet handlar om att information och data är hämtad från tillförlitliga, 
fullständiga och säkra källor.  
 
Reliabilitet handlar om att mätningarna ska vara tillförlitliga och ge stabila 
resultat. En mätning som utförs med samma mätinstrument men av olika under-
sökare ska ändå ge samma resultat om reliabiliteten är hög. (Wiedersheim-Paul 
& Eriksson, 1999) 
 
I denna studie har den inre validiteten handlat om överensstämmelsen mellan 
den teoretiska definitionen av kapitalbindning och det begrepp som har använts 
för mätningar i denna studie. Kapitalbindning har definierats som den bindning 
av kapital som finns i komponentlager, produkter i arbete och färdigvarulager. 
De mätningar som har gjorts innefattar dessa områden, den inre validiteten kan 
därför antas vara hög. Den yttre validiteten kan däremot ifrågasättas eftersom 
en del källor som har använts vid insamling av data kan vara bristfälliga. Lager-
saldon är exempelvis framtagna endast från två inventeringar. Å andra sidan är 
små variationer inte avgörande i mätresultaten, då det ändå har handlat om 
relativt stora summor. Den yttre validiteten uppskattas således vara på en 
acceptabel nivå för studien.  
 
Reliabiliteten har i denna studie att göra med de intervjuer och den 
processkartläggning som har gjorts. Reliabiliteten anses vara hög då en in-
samlingen av data har skett genom en noggrann och iterativ process och där 
samma sak har mätts på olika sätt.  
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2.1.4. Studieobjekt 
I denna studie har kapitalbindningen i samband med produkt-gruppen mobila 
lyftar uppmärksammats. Orsaken till denna begränsning av produktfloran som 
finns hos Liko AB är att mobila lyftar utgör mer än 50% av omsättningen. 
Leverantören av mobila lyftar är Liko Produktion. Produktionen av mobila 
lyftar sker i nära anslutning till prognostisering, mottagning av kundorder, 
komponentinköp och leverans. I och med detta kan ett helhetsperspektiv 
vidhållas.  
 
Fallstudien är utförd utifrån data ur affärssystemet Scala från tidsperioden 
991101-001031. Det ansågs lämpligt att studera ett helt år då en upprepning i 
omsättningen sker i ettårsperioder (figur 2.2). 
 

 
 

Figur 2.2 Försäljningsstatistik över två år för Liko AB.
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3. Företagsbeskrivning 
 
I detta avsnitt presenteras företaget Liko AB. Företagsbeskrivningen görs i 
syfte att ge en bild av företaget som helhet. 

3.1. Historik 

Liko AB startades år 1979 av Gunnar Liljedahl. Ett förhöjningsben var den 
första produkten. Förhöjningsbenet fick namnet Liljan och finns än idag kvar i 
sortimentet. 1981 kom genombrottet för Liko AB då försäljningen av vårdlyftar 
påbörjades. På ett år mellan 1983 och 1984 mer än fördubblades omsättningen, 
från 3 miljoner till 7 miljoner. Idag tillverkas förutom förhöjningsben bland 
annat produktgrupperna mobila lyftar och stationära lyftar. Budgetåret 2000 
uppskattas den totala omsättningen bli omkring 170 miljoner.  

3.2. Organisation 

Företagsgruppen Liko Group styrs av Liko AB med huvudkontoret i Alvik. 
Förutom Liko AB består Liko Group av systerbolage i Sverige, Tydklan, 
England och USA. 

3.2.1. Liko Group 
Rollen Liko AB har innefattar att knyta samman Liko Group (se figur 3.1). 
 
 

Figur 3.1 Övergripande bild av Liko Group från och med 2001 
 

Liko Textil Liko Inc

Liko Uk

Liko GmbHLiko
R&D
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Systerbolagen Liko Uk (Storbritannien), Liko GmbH (Tyskland) och Liko Inc 
(USA) sköter försäljning och service av produkterna som distribueras av Liko 
AB. Liko Produktion är stationerad i Alvik och är en intern leverantören som 
främst tillverkar mobila lyftar. Liko Produktion och Liko AB har gemensamma 
lokaler. Liko Textil är också en intern leverantör men är stationerad i Voullerim 
och tillverkar selar för lyftar. All utveckling av produkter sker i Alvik där Liko 
R&D finns stationerad. 

3.2.2. Liko AB  
Liko AB i Alvik fungerar som ett nav ifråga om marknadsföring, kvalitet, 
logistik och ekonomi för alla bolag i koncernen (se figur 3.2). 
 
 

 
 

Figur 3.2 Liko AB 
 
Inom år 2001 planerar även Sverigedivisionen att bilda ett eget bolag i likhet 
med de systerbolag som finns i England, Tyskland och USA. Marknad handhar 
all marknadskommunikation för samtliga länder. Teknikavdelningen bildades i 
december 2000 och ska bland annat verka som en länk mellan Liko AB och 
Liko R&D (Research & Development).  
 
Liko AB äger allt material och planerar inköpen av detta. Externa leverantörer 
och de interna leverantörerna Liko Produktion och Liko Textil står således 
endast för arbetet.   

3.3. Mobila lyftar 

Mobila lyftar står för omkring 50 % av Likos totala omsättning. Det finns fyra 
huvudmodeller av mobila lyftar; Golvo, Uno, Sabina och LikoLight (se figur 
3.3).  
 
 
 

Kvalitet & Miljö Ekonomi/IT/Personal

Marknad Logistik Teknik Försäljning Sverigedivision
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Figur 3.3 Exempel på de mobila lyftarna Sabina och Golvo 
 
Produkterna är utformade för att både nå användarens och vårdarens behov. 
Varje modell består därför av ett antal olika variationer, såsom lyftnivå och 
belastningsnivå. Till alla lyftar säljs selar, vilka finns i ett flertal varianter. 
Variationen på selar ligger i material, storlekar och utformning beroende på 
lyftsituation och funktionsnedsättning. 
 



 Kapitel 4, Teori 
_______________________________________________________________   

  
_______________________________________________________________ 

13

”Om du inte bestiger berget får du ingen utsikt över dalen” 
 

4. Teori 
I detta kapitel presenteras teorier relevanta för innehållet. Teorierna som 
presenteras ligger som grund till kapitel Analys och Förbättringsförslag.  

4.1. Logistik / Materialadministration 

Den skandinaviska definitionen av materialadministration (MA) lyder; 
 

”MA är det synsätt och de principer som ligger till grund för planering, 
utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av materialflödet 

från råvaruleverantör till slutlig förbrukare” (Ericsson, 1976) 
 

Logistik och materialadministration används synonymt. (Persson & Virum, 
1996).  

4.2. Material- och produktionsstyrning 

Persson & Virum (1996) skiljer på material- och produktionsstyrning och 
materialadministration. 

 
Materialflödeseffektivitet, planering- och styrsystem tillhör materialstyrning. 
MA är ett vidare begrepp som även innefattar det fysiska-materialflödet och 
organisationsstrukturen. Vidare menar Persson & Virum att MA är ett 
strategiskt-taktiskt begrepp där företaget frågar sig vad som ska göras medan 
materialstyrning är ett taktisk-operativt begrepp som innefattar hur företaget 
ska göra. 
 
Segerstedt (1999) menar att ”en effektiv och ändamålsenlig material- och   
produktionsstyrning” ger;  
 
• korta leveranstider med hög säkerhet 
• låg kapitalbindning i både varulager och produkter i arbete 
• högt nyttjande av resurser så som personal, maskiner och anläggningar 
• låga administrativa kostnader 
 
En dålig material- och produktionsstyrning kan enligt Vollman (et.al, 1997) 
resultera i investering i felaktig utrustning, växande lager, dålig kundservice 
och bristande kvalitet. Vollman (et.al, 1997) delar upp material- och 
produktionsstyrningssystem (MPS-system) i tre delar som framgår i figur 4.1. 
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Figur 4.1 Material- och produktionsstyrningssystem fritt efter 
 Vollman (et.al, 1997). 

 
Den första nivån där huvudplaneringen görs kallas även ”front end”. Nästa nivå 
kallas ”engine” och här görs en material och kapacitetsplanering som 
överensstämmer med huvudplaneringen. ”Back end” är den sista nivån, den så 
kallade exekverande fasen då planerna operationaliseras i tillverkning och 
försäljning. 
 
Enligt Segerstedt (1999) kan det för mindre företag vara svårt att särskilja dessa 
tre nivåer. Han menar att en och samma person kan ha ansvar över samtliga 
nivåer och denna person ser helheten. Vidare anser Segerstedt (1999) att alla 
företag, små som stora bör se material- och produktionsstyrningen som en 
helhet för att få ett effektivt arbete.  

4.3. MPS-principer 

MPS-principer handlar om hur lager och produktion ska styras på ett så 
effektivt sätt som möjligt. De två vanligaste styrprinciperna är 
nettobehovsplanering (MRP, Material Requirements Planning) och Just in 
Time (JIT). Vilken MPS-princip som bör användas är beroende av vad som ska 
styras, vilka mål som är uppsatta och vilka förutsättningar som finns. Ett 
företag kan använda sig av flera styrprinciper samtidigt, eftersom det inte finns 
en princip som är bäst under alla omständigheter. (Persson & Virum, 1996)  
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En uppdelning i push- och pullsystem brukar ofta göras i fråga om MPS-
principer (se figur 4.2). MRP används ofta som planeringsmetod när ett så 
kallat push-system råder medan pull-system förknippas med japansk 
produktionsfilosofi (ibid).  
 

 
 

Figur 4.2 Push- och pullsystem, fritt efter Storhagen (1995). 
 
Traditionellt bygger produktionsstyrning på i förväg upprättad planering, så 
som prognoser. När det verkliga behovet inte stämmer överens med planen 
finns buffertlager som kan användas eller fyllas på. Denna typ av styrning 
karaktäriseras av att materialet trycks genom produktionen, ett push-system. I 
ett push-system finns sällan en verklig efterfråga på det som produceras 
(Storhagen, 1995)  
 
Pull-systemet drar material genom produktionen. O´Grady (1990) menar att ett 
pull-system karaktäriseras av att maskiner och processer aldrig tillverkar något 
om det inte krävs för efterföljande maskiner och processer. Styrinformationen 
flödar bakåt i produktionen och materialet flödar framåt till skillnad från push-
systemet där både informationen och materialet flödar framåt (ibid).  
 
En kombination av push- och pullsystem kan förekomma. Samtliga arbets-
stationer eller processer får del av en nettobehovsplanering (MRP). Men 
material och produkter flödar framåt först när ett verkligt behov uppkommer. 
(Lumsden, 1998) 
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Tillverkningsorder

Material- och 
produktflöde

Efterfråga  
     Tillverkningsorder

Material- och 
produktflöde

Push-system

Pull-system



 Kapitel 4, Teori 
_______________________________________________________________   

  
_______________________________________________________________ 

16

4.3.1. Push-system,  MRP 
Styrprincipen MRP (Nettobehovsplanering) beskrivs av Vollman (et.al, 1997) 
utgående från figur 4.1. Samtliga delar i MPS-systemet, ”front end”, ”engine” 
och ”back end” påverkas av MRP. I ”front end” skapas en huvudplanering för 
produktionen utgående från en prognos, i ”back end” sker schemaläggning för 
fabriksgolvet. Men det är i ”engine” som själva huvudvikten av MRP ligger, 
här görs den detaljerade materialplaneringen som resulterar i en ”Material 
Requirment Plan”. (Vollman, 1997) ”Material Requirements Planning” tar till 
skillnad från beställningspunktsystem hänsyn till beroende behov, det vill säga 
att behovet av en köpartikel kan härledas från efterfrågan på den slutprodukten 
köpartikeln ingår i (Segerstedt, 1999).  
 
För att det ska vara möjligt för ett företag att styra utifrån MRP behövs enligt 
Persson & Virum (1996): 
 
• En produktionsplan för slutprodukter innehållande antal produkter och 

tidpunkt. Produktionsplanen framtas genom prognostisering eller erhållna 
kundorder och bör uppdateras kontinuerligt.  

• En komplett produktstrukturlista. 
• Ett operationsregister som anger vilken ordning för operationerna vid 

tillverkning som krävs och vilka resurser som behövs. 
• Lagersaldo och planerade inleveranser för alla köpartiklar och slutprodukter. 
• Ledtider för alla artiklar  
• Partiformningsregler för utformning av serie- och partistorlekar vid 

produktion och inköp.  

4.3.2. Pull-system, JIT 
JIT och japanska produktionsfilosofin är mer än en MPS-princip. Just In Time 
(JIT) är ett begrepp som innefattar de delar av japanska produktionsfilosofin 
som västvärlden har anammat. JIT kan ses som ett samlingsbegrepp för en 
mängd tekniker, metoder och målsättningar både på operativ, taktisk och 
strategisk nivå. Gemensamt för den japanska produktionsfilosofin är att 
eftersträva tillverkning av varor i rätt tidpunkt och bara till den mängd som 
efterfrågas. (Persson & Virum 1996)  
 
Enligt Vollman (et.al, 1997) ligger det primära arbetet med JIT på en 
operationell nivå, i ”back-end” nivån i figur 4.1. Men alla delar av företaget 
som är inblandade i material- och produktionsflödet från råmaterial till färdig 
produkt måste utbildas i JIT-tänkandet för att det ska fungera. Inte minst måste 
företagsledningen vara engagerade. (O´Grady, 1990) 
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4.4. De fyra grundläggande målen med JIT-filosofin 

O´Grady (1990) menar att JIT-filosofin består av fyra grundläggande mål eller 
huvudprinciper;  
 
• angripa de fundamentala problemen 
• eliminera slöseri 
• sträva efter enkelhet 
• utveckla system som upptäcker fel 
 
O´Grady (1990) menar att ett framgångsrikt genomförande av JIT garanterat 
ger; minskade lagernivåer, högre kvalitet, mindre omarbetning, kassation, 
förkortade tillverkningstider, höjd kundservice samt höjd arbetsmoral. 
 
För att uppfylla dessa mål behövs verktyg. Kanban och Soikifu är exempel på 
verktyg som användes i den japanska produktionsstyrningen. (Persson & 
Virum, 1996)  
 
Nedan presenteras de fyra målen samt verktygen för att uppnå dessa mål. 

4.4.1. Angripa de fundamentala problemen 
Det första målet att angripa de fundamentala problemen kan åskådliggöras av 
den så kallade ”japanska sjön” figur 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 Japanska sjön, fritt efter O´Grady (1990). 
 
Klipporna symboliserar problemen och vattenytan lagernivån. Företagets 
aktiviteter symboliseras med hjälp av en båt som navigerar på floden. När 
lagernivån/vattenytan sänks stöter företaget i klippor/problem.  
 
Den traditionella västerländska hanteringen har länge varit att täcka problemen 
med höga lagernivåer medan JIT menar att problemen istället ska angripas och 

Vattennivå, 
lagernivå 

Klippor, 
”gömda” 
problem 

Båt, 
Företagets aktiviteter



 Kapitel 4, Teori 
_______________________________________________________________   

  
_______________________________________________________________ 

18

lösas. (O´Grady, 1990) Storhagen (1995) menar att man med  JIT ”trimmar” 
verksamheten, det vill säga, när ett problem uppstår bör företaget inte nöja sig 
med att bara lösa problemet utan de ska även fortsätta att sänka lagernivån för  
att stöta på fler problem att eliminera. Exempel på fundamentala problem kan 
vara otillförlitliga maskiner, flaskhalsar, stora tillverkningssatser, långa till-
verkningstider samt dålig kvalitet. Lösningar på dessa problem är att för-korta 
ställtider för att minska tillverkningssatser samt att minska köbildning för att 
korta ned tillverkningstiden. (O´Grady, 1990)  

4.4.2. Eliminera slöseri 
Med det andra målet i JIT-filosofin, att eliminera slöseri menas att allt som inte 
ökar produktens värde ska tas bort. Exempel på slöseri är inspektion, transport, 
lagring och omställning av maskiner. För att eliminera inspektioner bör 
företaget eftersträva att göra rätt från början så att inspektioner för att hitta 
felaktiga produkter blir överflödig. Därefter bör ansvaret för styrning delegeras 
till den personen som arbetar närmast en operation eller process. (O´Grady, 
1990) 

4.4.3. Sträva efter enkelhet 
JIT-filosofins tredje mål att sträva efter enkelhet innefattar flödet av material 
och styrningen. När det gäller flödesvägar i tillverkningen gäller det att 
förenkla dessa bland annat genom att placera arbetsstationer nära varandra. 
Genom att förenkla flödesvägarna är förhoppningen att minska 
tillverkningstiderna och produkter i arbete. Vidare använder man kanban för att 
styra flödet istället för exempelvis ett MRP-system. Kanban beskrivs närmare 
nedan (avsnitt 4.4.5), det är ett manuellt styrsystem som utgår ifrån pull-
systemet. (O´Grady, 1990) 

4.4.4. Utveckla system som upptäcker fel 
Det fjärde och sista målet i JIT-filosofin är att utveckla system som upptäcker 
problem. JIT-tänkandet utgår ifrån att system som lyfter fram problem är 
välgörande medan system som döljer problem är destruktiva. Exempel på ett 
välgörande system är styrning med hjälp av kanban. Exempel på ett destruktivt 
system är EOQ-system (Economic Order Quantity). Om ställtiderna är långa 
skulle ett EOQ-system ge upphov till tillverkning av större serier och problemet 
med ställtiderna skulle inte angripas. Vanliga problem kan vara, otillförlitliga 
leverantörer, dålig kvalitet och flaskhalsar i produktionen. (ibid)  
 



 Kapitel 4, Teori 
_______________________________________________________________   

  
_______________________________________________________________ 

19

4.5. JIT-filosofins verktyg 

Kanban-styrning och soikifu är exempel på verktyg som kan användas för att 
styra enligt den JIT-filosofin. (Persson & Virum, 1996) 

4.5.1. Kanban-stryrning 
Kanban betyder ”litet kort” på japanska. Kanban-styrning är en metod med 
vilken en styrning enligt pull-principen uppnås (Lumsden, 1998). Det finns två 
typer av kanban, dels transportkanban och dels produktionskanban. När endast 
produktions-kanban används kallas det single-kanbansystem. Ibland används 
både produktions- och transportkanban, det kallas då för dualkanbansystem. 
(Persson & Virum, 1996) Figur 4.4 visar hur ett single-kanbansystem fungerar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.4 Single-kanbansystem, fritt efter Vollman (et.al, 1997) 
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Arbetsstation A, B och C producerar komponenterna som monteras samman i 
arbetsstationerna X, Y och Z. Låt säga att arbetsstation B producerar 
komponent 101 och arbetsstation C producerar komponent 102 som används i 
montering vid arbetsstation Y. När ett behov av produkten som monteras i 
arbetsstation Y uppstår, hämtas en låda med 101 och en låda med 102 från 
lagerutrymmet, se pil 1 i figuren. Samtidigt som en låda hämtas lämnas ett kort 
(ett kanban) till arbetsstation B och C, se pil 2 i figuren. Detta kort initierar att 
en ny låda 101 respektive 102 ska produceras, se pil 3 i figuren. Utan ett 
kanban-kort produceras ingenting vid arbetsstationerna. (Vollman, et.al, 1997) 
 
De lådor eller förvaringsutrymmen som används innehåller en bestämd volym. 
Varje låda har ett kanban-kort och ju fler kort som används i ett 
produktionskanban-system desto mer produkter i arbete. Följande regler gäller 
för kanbansystemet; 
 
 
• varje låda eller behållare måste ha ett kanbankort 
• materialetflödet ska alltid ske enligt pull-principen 
• ingen produktion får förekomma utan ett kanbankort 
• en behållare får bara innehålla en viss förutbestämd volym 
• ingen extra produktion är tillåten 
(ibid) 

4.5.2.  Soikifu 
Soikifu är en viktig del av JIT som handlar om att integrera de anställda. 
Genom att anordna grupparbeten uppmuntras de anställda att engagera sig och 
känna sig delaktiga. Alla förslag ska belönas och bonus ska ges då företagets 
resultat är bra. Målet med förslag och belöningssystem är att reducera antalet 
anställda, nyttja kreativitet och höja arbetsmoralen. (Persson & Virum, 1996) 

4.6. Lagerstyrning 

Eftersom efterfrågan på slutprodukter i de flesta fall är okänd behövs en 
uppskattning. En prognos ger en uppskattning av kommande efterfråga. 
Antingen byggs en prognos upp utifrån historisk data eller utifrån manuella 
bedömningar. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till prognosfelen, det är dessa 
fel som styr storleken på  säkerhetslager. (Axsäter, 1991) 
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Lumsden (1998) menar att förutom säkerhetslagret (SL) består lagret av ett 
omsättningslager (OL) (se figur 4.5).  

 
 

Figur 4.5 Lagernivåer av principiellt uppbyggt lager, enligt Lumsden (1998). 
 
Omsättningslagret betecknas i figuren som Q/2, ett medelvärde av 
hemtagningskvantiteten (Q) En genomsnittlig lagernivå (ML) kan tas fram 
genom följande samband. 

 
QSLOLSLML ∗÷+=∗÷+= 2121  

 
O´Grady (1990) menar att lager kan orsaka; 
 
• höga kostnader för lagerhållning 
• bristande anpassningsförmåga 
• lagret riskerar att åldras.  
 
Därför är det viktigt att ha en korrekt lagerstyrning med väl avvägda 
orderkvantiteter och säkerhetslager.  

4.6.1. Orderkvantitet 
Q är orderkvantiteten, eller också kallad hemtagningskvantitet, den mängd med 
vilken lagret fylls på efter att efterfrågan har minskat lagernivån. (ibid) 
Hemtagningskvantiteten är lika med genomsnittet av minimilager och 
maximilager (Storhagen, 1995). Hur stor hemtagningskvantitet (Q) som ska 
användas kan beräknas med hjälp av Wilson-formeln.  
 

hdAQ ÷∗∗= 2  
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Q= orderkvantitet 
A= ordersärkostnad eller uppsättningskostnad 
d= efterfråga per tidsenhet 
h= lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet 

 
 
Enligt Axsäter (1991) ger Wilson-formeln en ekonomisk order kvantitet (EOQ) 
under förutsättningen att; 
 
• efterfrågan är konstant och kontinuerlig 
• ordersärkostnad och lagerhållningskostnad är konstanta 
• orderkvantiteten behöver inte vara ett heltal och hela kvantiteten levereras in 

i lagret på en gång 
• inga brister är tillåtna 

4.6.2. Beordringssystem 
Axsäter (1991) beskriver två sätt på vilket en beställning kan initieras, 
kontinuerlig och periodisk inspektion. Kontinuerlig inspektion görs så fort 
lagernivån är låg, medan periodisk inspektion görs vid förbestämda tidpunkter.  
 
Det finns olika beställningssystem, (R,Q)-system och (s,S)-system. Principen 
för ett (R,Q)-system visas i figur 4.5. 

 

Figur 4.5 (R,Q)-system vid kontinuerlig inspektion (Axsäter, 1991, sid 42) 
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Vid (R,Q)-system beställs kvantiteten Q när lagernivån har sjunkit till R. Q är 
den så kallade hemtagningskvantiteten och består av en fast kvantitet. En 
liknade beställningsstrategi är (R,nQ)-system, med detta system beställs alltid n 
antal Q som behövs för att lagernivån ska nå ovanför R. Det vill säga 
beställningar görs i multiplar av Q. 
 
Med (s,S)-systemet beställs en varierande kvantitet upp till en återfyllnadsnivå 
S när lagernivån når s (se figur 4.6).  
 
 

 
Figur 4.6 (S,s)-system vid periodisk inspektion (Axsäter, 1991, sid 42) 

 
Det finns även ett liknade system, S-system där orderkvantiteten kan variera 
men där lagernivån inte behöver nå en viss nivå för att en beställnings ska 
göras.  
 
Skillnaden mellan (R,Q)-systemet och (s,S)-systemet är att med (R,Q)-systemet 
beställs en bestämd kvantitet eller en multipel av en fix kvatitet varje gång 
medan kvantiteten kan variera med (s,S)-systemet. I båda fallen står ledtiden 
för den tid det tar från beställning till att produkterna är till förfogande. (ibid) 
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4.6.3. Little´s formula  
Little´s formula är ett sätt att beräkna genomloppstiden för PIA (produkter i 
arbete). Genom att dividera PIA med utlevererad produktion fås genomsnittlig 
genomloppstid i produktionen, se samband nedan.  
 

Genomloppstid = PIA / Utleverans (=[st] / [st7p.dag] = [p.dag] )  
 
PIA kan estimeras genom att beräkna antal/produktionsdag. Hänsyn bör tas till 
antal produktionsdagar per vecka. För att minska den inverkan som 
slumpmässig variation kan ge bör glidande medelvärde från minst tre veckor 
användas. (Segerstedt, 1999) 

4.6.4. Säkerhetslager 
Ibland varierar efterfrågan mer än vad som är prognostiserat, då behövs ett 
säkerhetslager. Ett säkerhetslager ska gardera mot brist i lager under tiden från 
att en beställning läggs tills den inlevereras i lager. (Lumsden, 1998) 
Axsäter (1991) menar att storleken på säkerhetslagret beror på osäkerhet i 
efterfrågan och den nivå företaget vill hålla på leveranssäkerheten. Vidare 
beskriver Axsäter (1991) hur säkerhetslagernivå kan bestämmas med hjälp av 
en önskad servicenivå. En ofta använd definitionen på servicenivå är 
sannolikheten att inte få brist under en ordercykel, detta kan beskrivas med 
följande samband, enligt Lumsden (1998); 

 
 

Servicenivå=SN=1-Sannolikheten för brist 
 
Om efterfrågan antas vara normalfördelad med ett medelvärde i efterfrågan per 
tidsenhet och en spridning i denna efterfråga kan säkerhetslagret beskrivas med 
följande samband; 

SL = Z*σD*(LT)1/2 

 
LT = ledtid (från beställning till leverans) 
σD =efterfrågansspridning under en tidsenhet 
Z  = säkerhetsfaktorn 
SL = säkerhetslager 

 
Säkerhetsfaktorn och normalfördelningen för efterfrågan är kopplade till 
varandra. Beroende på hur stor säkerhetsfaktorn är, faller en viss del av all 
efterfråga i intervallet (Z*σD*(LT)1/2) runt den normala efterfrågan. Andelen av 
den totala efterfråga som ej faller inom intervallet är kopplad till 
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säkerhetsfaktorn, det vill säga bristen. Om säkerhetsfaktorn är stor kommer 
sannolikheten för brist att vara liten och vice versa. (ibid)   
 
σD, står för efterfrågespridning av den verkliga efterfrågan i förhållande till 
prognosen eller enklare uttryckt prognosfelet. Genom att använda statisktiska 
metoder kan σD beräknas, detta är dock ett tidskrävande arbete. Istället kan 
prognosfel estimeras genom att använda MAD (Mean Absolute Deviation) 
vilket är absolutvärdet av avvikelsen mellan prognos och verklig efterfråga. 
(ibid) 
 

σD ≈ 1.25*MAD 
 

 

4.6.5. ABC klassificering 
ABC-klassificering, också kallad 80/20-regeln beskrivs av Persson & Virum 
(1996) som en metod för differentiering. 20 procent av produkterna står ofta för 
80 procent av omsättningen (se figur 4.7).  
 
 

 
Figur 4.7 ABC-klassificering med hänsyn till volymvärdet,  

(Lumsden, 1998, sid 386) 
 
Klassificeringen delas in i A-, B- och C-grupper. ABC-klassificering kan 
användas i flera sammanhang för att skilja betydelsefulla grupper av produkter, 
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material, leverantörer eller kunder från mindre betydelsefulla. Energi och 
resurser bör i första hand ges till A-gruppen (Persson & Virum, 1996) 
 
Ofta används ABC-klassificering i samband med lagerstyrning. Genom att 
klassificera produkter i A, B och C grupper och öka lagerkontrollen för A 
gruppen kan stor effekt ges på lagerkostnaderna. (Vollman, et.al, 1997) 
Klassificeringen av produkter kan ske med hjälp av volymvärdet, styckepriset 
för en produkt multiplicerat med antalet sålda produkter under en viss period 
(Persson & Virum, 1996).  
 
Persson & Virum (1996) framhåller några negativa sidor av klassificering med 
volymvärdet, dessa är;  
 
• volymvärdet visar inte vilka produkter som är lönsamma 
• metoden bortser från hur betydelsefull en produkt är för en kund 
• produkter som kompletterar varandra kan finnas i olika grupper 
 
Vollman (et.al, 1997) utökar ABC-klassificeringen till en Multi-Criteria ABC 
Analysis. Med fler-kriterieanalysen kan man undvika de negativa sidorna som 
Persson & Virum (1996) presenterar. Fler-kriterieanalysen innebär att man kan 
tillföra analysen fler kriterier än volymvärdet. Det kan vara kriterier som; 
leveranstid, substitut, kundservice och ytåtgång. 

4.6.6. Lageromsättningshastighet 
När ett lager studeras är det av intresse att veta den genomsnittliga 
kapitalbindningen. Detta ses tydligast genom att studera 
lageromsättningshastigheten. Lageromsättningshastigheten definieras som de 
antal gånger per år som lagret byts ut och beräknas genom att dividera 
omsättningen och lagrets kapitalbindning. Vanligtvis beräknas 
kapitalbindningen i lager till produkternas tillverkningskostnader, omsättningen 
däremot beräknas utifrån produkternas försäljningsvärde. Detta kan leda till ett 
felaktigt värde av omsättningshastigheten. Värdet förbättras om lagret värderas 
till försäljningspriset och omsättningen baseras på försäljningsvolymen (sålt 
antal * försäljningspris) eller alternativt att omsättningen värderas till 
tillverkningskostnaden och så även lagrets värde. Lumsden (1998) 

4.7. Flaskhalsstyrning 

Målet med flaskhalsstyrning är att få skapa ett lönsammare material- och 
produktionssystem (Persson & virum, 1996). Tre förutsättningar ska råda 
samtidigt; största möjliga genomströmning av efterfrågat material, lägsta 
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möjliga kapitalbindning samt lägsta möjliga produktionskostnad (ibid). Arbetet 
för att nå en flaskhalsstyrning grundar sig i fem steg enligt Goldratt (1998); 
 
1. Identifiera begränsningar, så kallade flaskhalsar. 
2. Utnyttja flaskhalsarna på bästa sätt. 
3. Underordna alla andra arbetsmoment under flaskhalsarna. 
4. Höj upp systemets begränsningar. 
5. Om någon begränsning har upphört gå tillbaka till steg 1. 
 
Ett viktigt sammanhang med flaskhalsstyrning är att en icke-flaskhals inte får 
belastas med arbete till 100 %,  om detta är fallet kommer köer framför 
flaskhalsarna uppkomma. Vidare bör är en förlorad timme i en flaskhals 
uppfattas som en förlorad timme för hela systemet medan en intjänad timme i 
en icke-flaskhals inte är till någon användning. (Persson & Virum, 1996) 

4.8. Processorientering och processkartläggning 

Processorientering har vuxit fram ur behovet hos ett flertal organisationer att 
komma ifrån hierarki och funktionsindelning som inte gynnar förändring och 
flexibilitet. Linje- eller linje-stab-organisation är den vanligaste 
organisationsstrukturen. Om organisationen styrs utifrån vertikala funktioner 
eller avdelningar kan problem uppkomma. Arbetsflöden skär ofta genom flera 
funktioner och när suboptimeringar sker i varje funktion orsakar det ofta 
tomrum vad gäller ansvar mellan funktionerna (se figur 4.8). Det krävs att alla i 
organisationen strävar efter samma mål. (Egnell, 1999) 
 

 
Figur 4.8 Processer i linjeorganisationer, fritt efterEgnell (1999). 
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4.8.1. Definition av process 
För att definiera en process använder sig Egnell (1999) av termer som är 
karaktäristiska för en process. Han menar att en process alltid; 
 
• har en början 
• har ett slut 
• har en kund (en uppdragsgivare) som efterfrågar ett resultat 
• har en leverantör (en uppdragstagare) som åtar sig att leverera resultatet 
• består av ett nätverk av aktiviteter 
• producerar ett definierbart värdeskapande resultat 
• upprepas gång på gång 
 
En process kan brytas ned i olika nivåer (figur 4.9); process, delprocess, 
aktivitet och arbetsmoment. Det inte finns någon standard, varken för hur 
många nivåer en process kan ha eller var gränserna går mellan de olika 
nivåerna. (ibid) 
 

 
 

Figur 4.9 Processens olika nivåer, fritt efter Egnell (1999). 
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4.8.2.  Processkartläggningsteknik 
För att identifiera processer krävs att en uppdelning av processer ej utgår ifrån 
rådande funktioner eller avdelningar. Det första steget är att finna 
organisationens plats i den totala värdekedjan. Därefter identifiera objekten, så 
kallade verksamhetsobjekt. Ett verksamhetsobjekt kan vara en order, en 
felanmälan eller en produkt. (ibid) 
 
Kartläggningstekniken flödesdiagram är en relativt enkel teknik som förmedlar 
informationen på ett bra och snabbt sätt. Det finns en ANSI-standard för de 
symboler som används vid flödesdiagram (se bilaga 1).  
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”Tiden är den enda resurs som inte kan förnyas” 
 

5. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras Likos rådande situation gällande flödet från prognos 
till leverans.  

5.1. Processen från prognos till mobila lyftar klara för leverans 

Flödet från prognos till mobila lyftar klara för leverans visas i en översiktlig 
bild i figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1 Övergripande bild av processen från prognos till leverans för mobila 

lyftar. 
 
Prognostiseringen görs av försäljningsavdelningen på Liko AB. 
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Utifrån prognostiseringen bidrar logistikavdelningen på Liko AB med en 
detaljerad planering i form av materialbehovsplanering och 
produktionsplanering. Slutligen sker en hantering på operationell nivå.  
Kundorder expedieras, inköpsartiklar anskaffas och hanteras för lagring och 
förädling, mobila lyftar tillverkas och hanteras för lagring och leverans till 
kund. Tillverkningen av mobila lyftar görs av Liko Produktion som är en intern 
leverantör. Det komponentlager som Liko Produktion använder sig av vid 
produktion av lyftar, ägs och styrs av Liko AB. Komponentlagret består av 
köpartklarna. 
 
Figur 5.2 ger en mer detaljerad bild av flödet från prognos till leverans. Nedan 
följer beskrivning till samtliga delprocesser och i bilaga 2 redovisas tillhörande 
flödesscheman. I figur 5.2 representerar pilarna interna och externa transporter 
mellan; externleverantör och komponentlager, komponentlager och 
tillverkning, tillverkning och färdigvarulager. I bilaga 3 framgår den fysiska 
förflyttningen av artiklar och färdiga lyftar tydligare. Mellan externa 
leverantörer och färdigvarulagret och kunder transporterar dagligen artiklar och 
färdiga lyftar. Mellan färdigvarulagret och Liko Produktion transporteras 
dagligen artiklar och färdiga lyftar med hjälp av truckar. Dessutom sker en 
förflyttning av artiklar och halvfabrikat mellan Liko Produktions två 
monteringslokaler.  
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Figur 5.2 Kartläggning av huvudprocessen från prognos till mobil lyft klar för 

leverans. 
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5.2. Prognostisering 

 
Varje år görs en prognos för efterfrågan av mobila lyftar. 
Underlag för prognosen samlas årligen in från återförsäljare 
och systerbolag. Försäljningsavdelningen skickar ut ett 
formulär där samtliga återförsäljare får estimera försäljningen 
för kommande år per mobillyftsmodell. Estimeringen görs 
bland annat genom att se till tidigare års försäljning. Samtliga 

formulär sammanställs i en årsprognos. Erfarenhet och känsla spelar en viktig 
roll. Kontakten mellan försäljningsavdelningen och återförsäljare är frekvent 
och detta anses bidra till tillförlitlighet i prognosen.  

5.3.  Planering 

Efter prognostiseringen följer planeringen som utförs av 
logistikavdelningen. Planeringen presenteras i delprocesserna 
”produktions- och materialbehovsplanering” (avsnitt 5.3.1) och 
i ”justering av underlag” (avsnitt 5.3.2).  ”Produktions- och 
materialbehovsplanering” görs i samband med en ny prognos, 
det vill säga en gång per år eller vid en prognosändring. 
Perioderna mellan en ”justering av underlaget” varierar från en 

vecka till en månad beroende på vad justeringen gäller. 

5.3.1. Produktions- och materialbehovsplanering 
 
Den färdiga årsprognosen för mobila lyftar distribueras till logistikavdelningen. 
Logistikavdelningen ansvarar för kontakten med den interna leverantören Liko 
Produktion för beställning av lyftar. Vid logistikavdelningen jobbar bland annat 
inköpare, vilka ansvarar för inköp av material för att möjliggöra tillverkning av 
lyftar. Med årsprognosen som underlag gör en planerare på logistikavdelningen 
en produktions- och materialbehovsplanering. Det prognostiserade årsbehovet 
av mobila lyftar fördelas jämt på årets veckor (45, eftersom fem 
semesterveckor och två veckor med strödagar räknas bort från totala antalet 
veckor på 52 veckor). Den prognostiserade veckofördelningen summeras i en 
så kallad ”beredning” som görs i ett kalkylblad i Excel. Resultatet av 
summeringen  placeras i ytterligare ett kalkylblad, ett så kallat ”underlag” (se 
tabell 5.1). I ”underlaget” bryts behovet ned på artikelnivå. För en Golvo 
7007ES som  består av bland annat fyra hjul, en motor och ett ställdon skulle 
en del av nedbrytningen se ut på följande sätt;  
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Kolumn          
1 2 3 4 5 6 7 8 …  
Golvo 
7007ES 

Nst         

Leverantör Artikelnr. Benämni-
ng 

Antal/ly
ft 

Vecka 1 
Förväntad 
lagernivå 

Förväntade 
in-
leveranser 

Antal 
enheter, 
förväntat 
behov 
vecka 1 

Vecka 2 
Förväntad 
lagernivå 

… Vecka 
52 
Osv. 

xxxxxx xxxxxx Hjul 4 
 

Inventerat 
värde 

B1 
 

4*N Inv värde 
+ B1-4*N 

  

xxxxxx xxxxxx Motor 1 Inventerat 
värde 

B2 1*N Inv värde 
+ B2-1*N 

  

xxxxxx xxxxxx …. …. …. …. … … .. …. 
xxxxxx xxxxxx Ställdon 1 Inventerat 

värde 
B3 1*N Inv värde 

+ B3-1*N 
  

 
Tabell 5.1 Exempel på underlag för Golvo 

 
Det finns tre underlag för mobila lyftar, ett för Golvo, ett för Liko Light och ett 
gemensamt för Uno och Sabina. ”Underlaget” visar hur många lyftar som är 
prognostiserade för varje vecka (kolumn 2, Nst), samt en nedbrytning av 
behovet på artikelnivå. Således används ”underlaget” både som underlag för 
materialanskaffning och beställning av lyftar. När det gäller den inledande 
lagernivån för köpartiklar (med köpartiklar avses de artiklar som behövs för 
montering av mobila lyftar) i ett ”underlag” används det inventerade värdet (se 
tabell 5.1 kolumn 5 ). En ny prognos som innehåller en ökad produktion träder 
först i kraft med en 8 till 12 veckors fördröjning eftersom  köpartikel- 
leverantörer ska få tid att reagera på förändringen. 

5.3.2. Justering av underlag 
Det görs två typer av justeringar av ”underlaget”. Dels sker en justering av den 
prognostiserade efterfrågan av lyftar mot den verkliga efterfrågan. 
”Underlaget” justeras även med avseende på förväntade inleveranser av 
köpartiklar till komponentlagret.  
 
När justeringen avser efterfrågan på mobila lyftar, används en så kallad 
”orderstocklista”. Orderstocklistan består av information tagen ur 
affärssystemet Scala. Ur orderstocklistan kan avläsas; kundorder som är 
inkomna, inköpsorder på mobila lyftar som är prognostiserade och den 
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förväntade lagernivån i färdigvarulagret (se tabell 5.2). Orderstocklistan 
innefattar en två månaders tidsperiod.  
 
 
Golvo 7007ES       
 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 … Vecka 8 
Kundorder  3 6 1   
Inköpsorder  0 0 15  15 
Saldo 79 76 70 84   
       

 
Tabell 5.2 Exempel ur en orderstocklista 

 
Vid justeringen av ”underlag” för mobila lyftar tas lagernivån i färdigvarulagret 
i beaktning. Varje lyftmodell har en maximi och en miniminvå på lagret. Max-
iminivån på lagret för exempelvis Golvo7007ES på 100 och miniminivån 70. 
Börjar saldot i orderstocklistan visa på nivåer under den maximinivån, justeras 
den prognostiserade kvantitet med en kvantitet som motsvarar antalet lyftar 
som saknas för att lagernivån ska uppgå till den bestämda. Ökar däremot 
lagernivån över maximinivån minskas den prognostiserade beställningen av 
mobila lyftar. Justeringen registreras i ”underlagen” och i Scala. Registreringen  
i underlagen initierar en beställning av lyftar. Hur beställningen mobila lyftar 
går till väga  beskrivs närmare i avsnitt 5.4.2. 
 
När justeringen av ”underlaget” avser förväntade inleveranser av köpartiklar 
styrs denna justering mestadels av erfarenhet och känsla. Denna justering sker 
kontinuerligt. När lagernivåerna i ”underlaget” (se kolumn 8 tabell 4.2) närmar 
sig beställningspunkten läggs en beställning en vecka i förväg. 
Beställningspunkten ligger vanligtvis på en volym som motsvarar en tre 
veckors prognostiserad produktion. För billiga köpartiklar kan 
beställningspunkten ligga på det dubbla. 
 
Orderkvantiteten varierar, för vissa artiklar finns en ekonomisk orderkvantitet, 
för andra köpartiklar styr inköparens känsla och erfarenhet. När behovet av en 
köpartikel identifieras skrivs orderkvantiteten in i underlaget och markeras med 
fetstil (se kolumn 6 tabell 5.2), detta initierar själva anskaffningen. Förfarandet 
för anskaffning av köpartiklar presenteras närmare i avsnitt 5.4.1.  
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5.4. Hantering 

I hanteringen innefattas samtliga delprocesser som sker 
dagligen. I dessa delprocesser är logistikavdelningen och Liko 
Produktion delaktiga.  

5.4.1. Anskaffning av köpartiklar från extern 
leverantör 

När det gäller anskaffning av artiklar avses köpartiklar, det vill 
säga artiklar som ingår i mobila lyftar. Behovet av köpartiklar genereras då 
antal lyftar som ska produceras registreras i ”underlaget” i Excel (se tabell 5.2 
kolumn 2). Lagernivåerna finns registrerade i ”underlaget (se tabell 5.2). Varje 
år görs minst en inventering av komponentlagret och de lagersaldon som fås 
fram används i ”underlaget”. När behovet av lyftar registeras i ”underlaget” 
minskar lagernivåerna av köpartiklar. Denna registrering kan liknas vid ett 
uttag ur komponentlagret. Lagernivåerna som visas i underlaget kontrolleras 
med jämna mellan rum i samband med ”justering av underlag”. Upptäcker 
inköparen en låg lagernivå markeras denna artikel med fetstil i underlaget. 
Fetstil indikera att ett inköp bör göras, detta beskrivs vidare i avsnitt 5.3.2.  
 
Ofta delas arbetet upp mellan två personer på logistikavdelningen, en som 
observerar artiklar med anskaffningsbehov och en som skapar inköpsorder efter 
att identifiera vilka lagernivåer som är fetstilta i underlaget.  
Inköpsordern sätts en viss vecka före behov beroende på leveranstid och 
säkerhet. Beställningen faxas till leverantören. Leverantören faxar i sin tur ett 
ordererkännande. Ordererkännandet kontrolleras för att se att leveransdatum 
stämmer med det datum som önskats i beställningen. Om datumen ej stämmer 
måste en kontroll göras. I ”underlaget” kontrolleras att det inte blir underskott 
av den aktuella köpartikeln vid ändring av leveransdatum. Visar lagernivån 
underskott försöker inköpsansvarig skynda på leverantören. 

5.4.2. Beställning av lyft 
För att initiera produktionen av mobila lyftar krävs en beställning. En så kallad 
”veckoplanering” används som tillverkningsorder. Veckoplaneringen är en 
tabell som visar vilka lyftar och antal som ska produceras för en vecka. 
Veckoplaneringen skapas utifrån den justering av prognosen som görs mot 
orderstock och som beskrivs i avsnitt 5.3.2 ovan. För att göra en beställning av 
en lyft krävs det att logistikavdelningen tar hänsyn till den arbetskapacitet som 
finns tillgänglig hos Liko Produktion. Varje lyftmodell har en uppmätt ledtid. 
Veckoplaneringen kontrolleras utifrån dessa ledtider och antal mantimmar som 
finns till förfogande hos Liko Produktion per vecka. 
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Veckoplaneringen ger ett incitament på om den rådande kapaciteten är för låg 
eller för hög i jämförelse med beläggningen. Är den för låg försöker planeraren 
på Liko AB planera in mer produktion av någon artikel. Blir beläggningen hög 
i jämförelse med arbetskapaciteten försöker planeraren prioritera lyftar med 
hög prognostiserad efterfråga. 
 
Logistikavdelningen förmedlar veckoplaneringen till Liko Produktion varje 
fredag. Det prognostiserade behovet eller kundordern ligger två veckor fram i 
tiden (se figur 5.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3 Bild över när veckoplaneringen ges till Liko Produktion i förhållande 

till kundorder/prognos. 
 
Det som produceras vecka ett planeras att vara tillgängligt i början av vecka tre. 
Planeraren beräknar att tillverkning, test och packning ska ta två veckor. Detta 
innebär att en lyft som inte finns i lager först blir klar för leverans efter två 
veckor. Själva leveransen sker först på tredje veckan. 
 
Liko Produktion ger sitt medgivande till veckoplaneringen muntligen. En 
dialog sker mellan Liko AB och Liko Produktion vid överlämnandet av 
veckoplaneringen.  

5.4.3. Mottagning och uttagning ur komponentlager 
Köpartiklar för mobila lyftar mottages i färdigvarulagret och levereras till Liko 
Produktion där komponentlagret finns. Där testas köpartiklar innan de placeras 
i komponentlagret. Liko Produktion skriver under följesedel. Följesedeln 
överlämnas till logistikavdelningen och en ankomstregistrering görs i Scala. I 
kalkylbladet görs också en notering att lagernivån ökat. ”Underlaget” är det 
systemstöd för in och utleveranser av artiklar i komponentlagret som finns.  
Det fysiska uttaget ur komponentlagret görs utan någon registrering. Uttag ur 
komponentlagret registreras i samband med att en beställning eller prognos av 
färdiga mobila lyftar registreras i ”underlaget”. Ett fysiskt uttag av köpartiklar 
hämtas ur komponentlagret när behov finns i produktionen utan registrering. 

V1 V2 V3 

Veckoplanering Kundorder/prognos 

          Produktion      Leverans 
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Vid arbetsstationerna i produktionen samlas artiklar i mindre lådor för att de 
ska vara lättillgängliga vid monteringen.  
 
För mobila lyftar finns omkring 500 olika köpartikar. Köpartiklarna utgörs av 
allt från muttrar till motorer. Ett flertal artiklar används i samtliga lyftar medan 
vissa är specifika för en lyft. Komponentlagret är ett samlager för artiklar till 
samtliga produkter som Liko tillverkar och säljer. För mobila lyftar görs en 
uppdelning i tre artikelgrupper; artiklar för Golvo, artiklar för LikoLight och 
artiklar för Uno/Sabina. I varje grupp står 20 % av antalet komponenter för 
ungefär 80% av volymvärdet (se figur 5.4).  
 

 
Figur 5.4 ABC-klassificering av ingående köpartiklar i Golvo, se bilaga 4 

 
Exempel på klass A-komponenter är batteribox, motorer och ställdon. 
Leveranstider på köpartiklar varierar från 3 veckor upp till 12 veckor. Under 
sommaren och hösten år 2000 har artikelleverantörerna haft problem med den 
omsättningsökning som har skett för Liko. Detta har enligt både personal på 
logistikavdelningen och personal på Liko Produktion resulterat i ännu senare 
leveranser och kvalitetsbrister. Under hösten år 2000 har en uppföljning 
påbörjats rörande leveranssäkerheten hos de externa leverantörerna. 
 
Genomsnittlig lageromsättningshastighet i komponentlagret för artiklar 
tillhörande mobila lyftar är 3 månader (se bilaga 5). Detta betyder att ett värde 
på omkring 7,5 miljoner kronor i genomsnitt binds i komponentlagret för 
mobila lyftar.  
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5.4.4. Tillverkning av mobila lyftar 
Tillverkning av mobila lyftar avser den tillverkning som sker på Liko 
Produktion. Initieringen av tillverkningen är den veckoplanering som Liko AB 
står för. Veckoplaneringen görs om till en produktionsplanering av Liko 
Produktion. Produktionsplaneringen görs av produktionsansvarig och den visar 
vilka typer av lyftar och antal lyftar som ska produceras. Dessutom visar 
produktionsplaneringen vem i produktionen som ska göra vad. Från 
produktionsplanering till färdig packad lyft genomgås tre steg; montering, 
testning och packning. 
 
Fram till december år 2000 har monteringen skett genom att varje arbetsstation 
kunde montera samtliga lyftmodeller. En person monterade en hel lyft från 
början till slut. Efter december år 2000 har ett nytt produktionssätt införts där 
arbetsstationerna är specialiserade. Dessutom är monteringen uppdelad i två 
nivåer där den första nivån görs i andra lokaler. I den första nivån monteras så 
kallade ”underställ” till lyftarna. Sabina och Uno lyftar har liknande underställ 
och först vid slutmonteringen beslutas vilken lyft som ska monteras.  
 
Från det gamla monteringssättet finns uppmätta värden för tillverkningstiden av 
samtliga lyftar. Tiderna varierar mellan tre timmar till en timme. 
Produktionsansvarig tror att en 20 % kapacitetsökning är möjlig med det nya 
produktionssättet.  
 
Varje lyft testas när den är färdigmonterad. Olika tester görs såsom, 
elektroniktest, tyngdtest och lacktest. Nödsänkning testas, liksom 
handkontrollens funktioner och batteriladdare. Om lyftarna inte passerar testet 
skickas de direkt tillbaka till monteringen för att rättas till. Slutligen viks 
emballaget och märks, de lyftar som klarat testen packas.  
 
Den genomsnittliga genomloppstiden för produkter i arbete är sex dagar (se 
bilaga 5). I genomsnitt binds omkring 700 000 kronor i produkter i arbete. 
Leveranssäkerheten från Liko Produktion till färdigvarulagret finns ej 
dokumenterad. Det finns inget systemstöd för att se om innehållet i  
veckoplaneringen inlevereras i färdigvarulagret under den vecka som avses.  

5.4.5. Mottagning och uttagning ur färdigvarulager 
Varje dag hämtas de paketerade lyftarna av personal på logistikavdelningen 
från Liko Produktion. De förs till färdigvarulagret och registreras som 
inlevererade i Scala.  
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När den mobila lyften ska färdigställas för leverans skrivs en följesedel ut ur 
Scala och används som plocklista. Till den paketerade mobila lyften tillsätts en 
”landspåse” som finns i färdigvarulagret hos Liko AB. ”Landspåsen” innehåller 
bland annat en manual på det språk som kunden önskar. Vilken ”landspåse” 
som kunden valt framgår av följesedeln. Den plockade orden färdigställs för 
utleverans. Vid utlandstransport bokas transporten genom ett specialanpassat 
system. Vid inrikestransport görs en fast hämtning på eftermiddagen varje dag. 
Följesedeln dokumenteras och en utregistrering ur färdigvarulaget görs i 
affärssystemet Scala. Följesedeln förmedlas av personal vid färdigvarulagret till 
personalen som tar emot kundorder, för att användas som underlag vid 
fakturering av kund. 
 
Den genomsnittliga lageromsättningshastigheten i färdigvarulagret är 10 
veckor, vilket betyder att det i genomsnitt binds 4 miljoner kronor (se bilaga 5).  
Data ur affärssystemet, Scala visar att leveranssäkerheten från färdigvarulagret 
är i genomsnitt 80 % (se figur 5.5). Kunderna får sina leveraner i tid 80 % av 
gångerna (se bilaga 6). 

 
 

Figur 5.5 Leveranser i tid från färdigvarulagret till kund 
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5.4.6. Expediering av order 
Expedieringen av order initieras av en order från kunden. Kundorder kommer 
till Liko AB via telefon, fax eller brev, varje dag. När det gäller kunder i 
Sverige kan det komma order från återförsäljare eller från slutkunden. Vid 
export av varor är det uteslutande återförsäljare som lägger order. Ungefär en 
gång per vecka lägger utländska återförsäljare sina order via fax. Oftast är 
exportorder stora i jämförelse med order från Sverige. I Sverige innehåller varje 
order mellan en till fem artiklar, exportorder kan bestå av upptill 100 artiklar. 
Under det senaste året har omkring 7000 order och 180 000 orderrader 
behandlats. En med kunderna överenskommen  leveranstid på 1-2 veckor gäller 
för mobila lyftar. Kommer en order in i början av veckan ska denna levereras 
till kunden fredag samma vecka. Vid tillfällen då systemet genererar en 
leveranstid på mer än två veckor för en order uppmärksammas detta och en 
dialog förs mellan den som registrerat orden och planeraren på Liko AB. Om 
leveranstiden är rimlig skickas en orderbekräftelse till kunden via post. Vid 
försening skickas en förseningsbekräftelse till kunden.  
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”Kunskap hjälper inte om den inte styrs av sunt förnuft”  

 

6. Analys 
Syftet med detta avsnitt är att identifiera problemen som orsakar 
kapitalbindning. De slutsatser som dras utgår ifrån en jämförelse mellan 
information från nuläget och teorier inom material och produktionsstyrning. 

6.1. Styrprincip  

Den styrprincip som används för material- och produktionsstyrningen (MPS) 
för mobila lyftar liknas bäst vid den MPS-princip som Persson och Virum 
(1996) benämner MRP (nettobehovsplanering). Flödet startar med en 
prognostisering av kommande behov och denna prognos ligger sedan till grund 
för kapacitetsplanering och materialbehovs- och produktionsplanering. 
Planeringen justeras mot nivåer i färdigvarulagret. För att stödja MRP-systemet 
används det så kallade ”underlaget” i Excel (se avsnitt 5.3.1). Ett MRP-system 
är ofta ett komplicerat system som behöver kontinuerlig uppdatering för att 
fungera tillfredsställande. Den kontinuerliga uppdateringen blir i detta fall 
bristfällig eftersom det är ett tidskrävande manuellt arbete.  

6.1.1. Push-system 
Flödet för mobila lyftar överensstämmer med det Push-systemet som Persson 
& Virum (1996) beskriver. Mobila lyftar tillverkas mot prognos, vilket ger 
upphov till att produktionsordern trycks genom produktionen. 
Produktionsorden stämmer sällan överens med den verkliga efterfrågan. Ofta 
blir tillvekningsserierna stora i förhållande till efterfrågan och genomloppstiden 
förlängs i och med detta. 

6.1.2. Bakåtplanering 
Tidsättningen för tillverkningsorder följer till viss mån den bakåtplanering som 
Segerstedt (1999) beskriver. Från tillverkningsordens färdigdatum bestäms 
startdatum utifrån en uppskattas produktionstid på två veckor (10 arbetsdagar). 
Planeraren delar upp produktionen i montering samt testning och packning. De 
två veckorna fördelas med en vecka för montering samt en för testning och 
packning. Ledningen har bestämt att produktionstiden ska planeras till två 
veckor.  
 
De befintliga mätta ledtiderna för tillverkningen av mobil lyft visar på 1-3 
timmar per lyft. Beräkningarna med Little´s Formula ger en genomloppstid på 
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6 arbetsdagar (se bilaga 4). Den planering som görs skapar en fördröjning som 
inte är nödvändig och som gör att flexibiliteten mot slutkund blir lidande. 
 

6.1.3. Beordringssystem 
En beställning av mobila lyftar initieras av en periodisk inspektion. Axsäter 
(1991) skiljer mellan periodisk och kontinuerlig inspektion av lagernivån. 
Perioden för inspektion av lagernivån för mobila lyftar i färdigvarulagret, är 
oftast en vecka men kan variera. Detta medför som Axsäter (1991) framhäver 
att ett större säkerhetslager krävs, eftersom lagret bör vara dimensionerat för 
den sammanlagda tiden av perioden mellan inspektionerna samt produktions-
tiden, det vill säga en vecka och ledtiden. Ledtiden avser i detta fall den tid från 
när beställningen ges till Liko Produktion till lyftarna är klara. Denna tid 
beräknas och planeras idag vara två veckor. Således måste säkerhetslagret svara 
mot behovet under tre veckor (en veckas inspektionsperiod + två veckors 
ledtid).  
 
Beordringssystemet kan liknas vid ett S-system (se avsnitt 4.5.2). Lagernivån 
behöver inte nå en viss nivå för att en beställning av mobila lyftar ska göras. 
Varje lyfttyp har en maximal lagernivå och en minimal lagernivå som är 
förutbestämd. Befinner sig lagernivån under maximala lagernivån görs en 
beställning upp till maximala lagernivån, oavsett hur mycket eller hur litet den 
maximala lagernivån understigs. Orderkvantiteten varierar således. 

6.2. Valet av dagens material- och produktionsstyrningsprincip 

Valet av styrprincip är avgörande för att skapa en låg kapitalbindning. Valet av 
styrprincip som Liko AB har gjort, grundar sig framförallt i tre områden som 
har framkommit under studien;  
 
1. Dålig leveranssäkerhet från underleverantörer 
2. Plötsliga och stora kundorder 
3. Full arbetsbelastning i produktionen 
 
Risken att leveranser av köpartiklar uteblir gör att lagernivåerna i 
komponentlagret hålls höga. Risken med plötsliga och stora kundorder gör att 
lagernivåerna i färdigvarulagret också hålls höga. Slutligen finns risken med att 
de som arbetar i produktionen ska bli syssloslösa. Därför eftersträvas ständigt 
att full arbetskapacitet nyttjas, vilket ger mycket produkter i arbete. Om 
styrprincip väljs utifrån oro och farhågor kommer styrprincipen missgynna 
företaget i form av hög kapitalbindning och även generera problem som bygger 
på kapitalbindningen (se figur 6.1).  



 Kapitel 6, Analys 
_______________________________________________________________   

  
_______________________________________________________________ 

44

  
Figur 6.1 Valet av styrprincip utifrån farhågor, Asraf (2001) 

 
Företaget väljer att skydda sig emot risker genom att ha en hög lagernivå och 
därigenom binda kapital. Höga lagernivåer resulterar i stora tillverkningsserier 
i förhållande till efterfrågan, detta ger långa genomloppstider, vilket i sin tur 
genererar problemen som ökar kapitalbindningen. 
 
Det visar sig på Liko AB att leveranssäkerhet från färdigvarulagret endast är 
omkring 80 % trots den höga genomsnittliga kapitalbindningen på  
4 miljoner (se avsnitt 5.4.5).  

6.2.1. Dålig leveranssäkerhet från underleverantörer 
Erfarenheten hos Liko AB är att leveranssäkerhet från underleverantörer är 
dålig och har förorsakat stopp i produktionen. Därmed riskerar de att kunderna 
inte får det de efterfrågar och istället vänder sig till en konkurrent. För att 
undvika detta används en nettobehovsplanering för köpartiklar utgående ifrån 
den årliga prognosen och höga lagernivåer i komponentlagret. Risken med att 
hålla lager menar O´Grady (1990) är att det blir; höga kostnader för 
lagerhållning, bristande anpassningsförmåga, lagret riskerar att åldras.  
 
Det höga lagerhållningskostnaden innefattar den stora yta ett lager behöver.  
Mycket utav ytan i produktionen består av komponentlager. Dessutom skulle 
denna yta kunna användas till något annat. 
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Den bristande anpassningsförmåga som lagret ger visar sig framförallt när 
efterfrågan ökar och underleverantörerna inte kan svara mot snabba 
förändringar. Underleverantörerna är anpassade för de stororder som de får 
några gånger per år och är inte anpassade för flexibilitet. 
 
Risken för att lagret ska föråldras är överhängande då efterfrågan är varierande 
och nya produkter ständigt utvecklas. Kontinuerliga förbättringar i 
konstruktionen sker också. Dessutom finns olika former av elektroniska artiklar 
som har ett bäst före datum.  

6.2.2.  Plötsliga och stora kundorder 
Upplevelsen av plötsliga och stora kundorder skapar en oro hos Liko AB. De 
vet inte om de klarar av att hantera dessa order under en rimlig tid. Därför hålls 
höga lagernivåer i färdigvarulagret. En kundorder av en och samma kund på 
mellan 20-100 mobila lyftar ses som en stororder. 
 
Kundorder som gäller Golvo 7007ES som består av mer än 20 lyftar utgör 
mindre än 11% av samtliga order (se figur 6.2 och bilaga 7). För Sabina gäller 
att mindre än 2 % av samtliga order består av mer än 20 stycken lyftar per 
order, liknande gäller för Uno 102EE. Dessutom är det ett fåtal kunder som 
beställer dessa mängder.  

 
Figur 6.2 Histogram över antal lyftar per order för Golvo 7007ES 

 

6.2.3. Full arbetsbelastning i produktionen 
Oviljan att ha ojämn arbetsbelastning i produktionen grundar sig i att 
sysslolöshet kan ge dåliga signaler till de anställda och att full sysselsättning 
ses som ett tecken på produktivitet. Därför styrs tillverkningen genom att 
ständigt belägga de mantimmar per vecka som finns till förfogande, vilket 
betyder att det tillverkas lyftar som kan bli liggande i färdigvarulagret under 
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lång tid. De lyftar som ligger i färdigvarulagret stämmer inte alltid överens med 
det som efterfrågas av kunderna.  
 
Vissa mobila lyftar består av likadana köpartiklar. Ibland blir det brist på dessa 
köpartiklar. Färdigmonterade lyftar i färdigvarulagret som saknar efterfråga kan 
innehålla köpartiklar som behövs till lyftar som det finns efterfråga på men som 
ej är monterade.  

6.2.4. Egengenererad kapitalbindning 
De två sistnämnda problemen, ”stora och plötsliga kundorder” samt ”full 
arbetsbelastning i produktionen” ger upphov till höga lagernivåer i 
färdigvarulaget. För att uppnå de höga lagernivåerna i färdigvarulagret med det 
tryckande flöde som råder krävs tillverkningsserier på omkring 10-20 stycken 
lyftar per modell tillverkas åt gången. Genomloppstiden i produktionen ökar på 
grund av dessa stora tillverkningsserier, i förhållande till efterfrågan. Vilket ger 
upphov till en fördröjning i produktionen på upp till två veckor. För att möta 
kundens efterfrågan snabbt höjs lagernivåerna i färdigvarulagret och en ond 
cirkel skapas. På detta sätt orsakar Liko AB sin egen kapitalbindning.  
 
Istället för att se problemet med stora tillverkningsserier antas genomloppstiden 
sjunka eftersom antalet omställningar reduceras. De omställningar som finns i 
produktionen är dock inte omfattande och tar mellan 5 till 15 minuter av den 
totala tillverkningstiden på mellan 1 till 3 timmar. Med de stora tillverknings-
satserna binds istället kapital i produkter i arbete. Dessutom bildas ofta köer 
framför test och pack, vilket enligt Goldratt (1993) tyder på att dessa 
arbetsmoment kan ses som flaskhalsar.  

6.3. Faktorer som påverkar kapitalbindning 

Det framgår ur nuläget att 11,5 miljoner, mer än 10 % av omsättningen för 
mobila lyftar binds i lager. Utifrån den analys som är gjord kan orsakerna till 
hög kapitalbindning sammanfattas i tre huvudområden enligt figur 6.3; 
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Figur 6.3 Faktorer som orsakar kapitalbindningen från köpartiklar till färdiga 

mobila lyftar 
 
Det första huvudområdet är komponentlagret, vilket omfattar köpartiklar. Nästa 
huvudområde är produkter i arbete som genomströmmar Liko Produktion. Det 
sista området är färdigvarulagret där de färdiga lyftarna förvaras.  
 
Leveranstiden från leverantören är avgörande för kapitalbindningen i 
komponentlagret, om leveranstiden är lång kommer ett visst lager att hållas för 
att leveranstiden till slutkund inte ska bli allt för lång. Genomloppstiden i 
produktionen påverkar kapitalbindningen i PIA och i färdigvarulagret. Med en 
lång genomloppstid saknas flexibilitet och lagernivån i färdigvarulagret hålls 
höga för att svara mot kundens efterfråga. Uppdatering av information vid 
nettobehovsplanering och lagerstyrning är av stor vikt för kapitalbindningen. 
För att korrekta inköp ska göras måste de dokumenterade lagernivåerna stämma 
överens med de verkliga. Inleveranser av köpartiklar måste dokumenteras, 
likaså kvalitetsbrister. Är uppdateringen av information bristfällig kan det 
orsaka stora inköp vid fel tillfälle.  
 
Samtliga områden i figur 6.3 hör samman. Om produktionen sker med stora 
tillverkningsserier för att hålla höga lagernivåer i färdigvarulagret kommer 
även inköpen av köpartiklar bli stora och produkter i arbete likaså. Därför krävs 
det medveten och noggrannmaterial- och produktionsstyrningen för att reducera 
kapitalbindningen. Detta saknas idag.  

6.4. Identifierade problemområden utifrån JIT-filosofin 

Med medveten material- och produktionsstyrning avses en styrning som utgår 
från de möjligheter som finns och eftersträvar en ständig förbättring av 
processen från köpartiklar till färdig produkt. Med den japanska 
produktionsfilosofin kan en medveten material- och produktionsstyrning 
uppnås. JIT-filosofin kan delas upp i fyra huvudmål enlig O´Grady (1990); 
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angripa fundamentala problem, eliminera slöseri, sträva efter enkelhet och 
utveckla system som upptäcker fel. För att identifiera problemområden rörande 
kapitalbindning används dessa huvudmål. 

6.4.1. Fundamentala problem 
För Liko finns åtminstone tre fundamentala problem, dessa är:  
 
• egengenererad kapitalbindning genom fördröjning i produktionen på grund 

av lång genomloppstid 
 
• flaskhalsar i produktionen som förlänger genomloppstiden, det bildas ofta 

köer framför testning och packning, detta kan bero på att kapaciteten eller 
utnyttjandet av kapaciteten är för låg vid dessa arbetsstationer  

 
• underleverantörer har långa leveranstider på komponenter. Ibland tar en 

leverans av köpartiklar till Liko AB 12 veckor från en underleverantör 

6.4.2.  Slöseri 
Den andra principen i JIT-filosofin är att eliminera slöseri. Lagerhållning är 
enligt O´Grady (1988) exempel på slöseri, exempel är:  
 
• de interna transporter mellan Liko Produktions två lokaler är slöseri, 

tillverkningen av underställ sker i en lokal och slutmontering i en annan 
lokal, detta medför att material måste förflyttas 

 

6.4.3. Komplexitet 
Den tredje JIT-filosofin handlar om att finna enkla lösningar. Strävan efter 
enkelhet koncentreras enligt O´Grady (1988) på två områden, flödet av material 
och styrningen av flödet. Materialflödet gällande mobila lyftar är inom Liko 
Produktion relativt enkelt. Arbetsstationer som behandlar en produkt är 
placerade intill varandra. Styrningen av material- och produktflödet är däremot 
onödigt krånglig. Exempel på komplexitet är; 
 
• produktionen styrs enligt ett push-flöde som är baserat på prognostiserad 

efterfråga istället för verklig efterfråga, detta ger ett stort antal produkter i 
arbete, höga lagernivåer och långa genomloppstider i produktionen  

 
• behovet av köpartiklar styrs genom en komplicerad nedbrytning med 

datastöd i form av ett kalkylblad, vilket ger upphov till tidskrävande 
manuella kontroller och svåra uppdateringar 
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• styrningen och planeringen av inköp för köpartiklar handhas idag av Liko 

AB, vilka också äger köpartiklarna. Risken för fel är större då Liko AB inte 
har den fysiska kontrollen över komponentlagret. 

6.4.4.  System som döljer fel 
Den fjärde och sista principen inom JIT-filosofin, nämligen att utveckla system 
som upptäcker. Det finns problem där fel ej upptäcks utan stor ansträngning, 
dessa är; 
 
• det manuella MRP-systemet som Liko AB använder döljer behov av 

förändring.  
 
Eftersom data i form av justeringar mot prognos, förseningar i leveranser 
och arbetskapacitet måste föras in manuellt uppkommer fördröjningar. 
Dessutom måste kontroll av effekter som uppkommer vid en förändring  
också göras förhand. Således kan systemet dölja fel. 

 
• produktionen planeras ta två veckor (10 arbetsdagar) men genomloppstiden 

är beräknad med Little´s Formula, till 5 arbetsdagar (bilaga 5).  
 

Detta planeringssätt döljer den verkliga kapaciteten och förorsakar 
fördröjning i produktionen trots att det finns kapacitet.  
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”Varför skall man så för två skördar när det går att klara sig på en?” 

 

7. Förbättringsförslag 
I detta avsnitt ges förslag på hur kapital bindningen ska reduceras. Om en 
reducerad kapitalbindning uppnås kan andra positiva effekter bli synliga, så 
som högre kvalitet och bättre leveranssäkerhet. 

7.1. Valet av styrprincip 

Istället för att som idag välja styrprincip för att skydda sig mot risker och 
farhågor bör styrprincip väljas utifrån de möjligheter som finns (se figur 7.1).  
De möjligheter som bör uppmärksammas vid Liko AB är; 
 

 
Figur 7.1 Valet av styrprincip utifrån möjligheter Asraf (2001) 

 
• korta ledtider i tillverkning av mobila lyftar  
 

Med korta ledtider finns möjlighet till en kort genomloppstid i produktionen 
och snabbare leveranser  

 
• en bra och nära relation till Liko Produktion 
 

Identifiera möjligheter

Låg lagernivå
Pull-system,

Små 
tillverkningsserier

Kort genomloppstid i 
produktionen
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Ansvar och tillit präglar relationen mellan Liko AB och Liko Produktion 
vilket ger tillfälle till bra överenskommelser och långsiktiga beslut.  

 
• Liko AB är marknadsledande inom Sverige och är ett växande företag i 

världen 
 

Detta ger möjligheten att ställa krav på leverantörer och utbilda 
återförsäljare. 
 

Den material- och produktionsstyrning som föreslås är mer än bara en 
styrprincip. Det krävs en förändrad helhetssyn. I likhet med den japanska 
produktionsfilosofin handlar det om ständiga förbättringsprocesser.  
 

7.1.1. Kombinerat push- och pullsystem 
Den styrprincip som bör införas är inte ett fullständigt pull-system utan en 
variant av ett pull- och pushsystem (se figur 7.2).  
 

 
Figur 7.2 Kombinerat pull- och pushsystem för styrning av material- och 

produktionsflödet, fritt efter Lumsden (1998). 
 

För Liko Produktion bör styrningen uteslutande ske genom ett kanbansystem 
(se avsnitt 7.2.3) för att på detta sätt anpassa tillverkningen till efterfrågan. För 
köpartiklar däremot kan en blandning av styrsystem vara lämpligt. En 
nettobehovsplanering utgående ifrån en prognos kan vara passande för vissa 
köpartiklar. I framtiden kan det vara lämpligt att prognostiseringen görs varje 
kvartal istället för årligen. Detta förutsätter att leveranstiderna från 
underleverantörerna förkortas (se avsnitt 7.2.1). Inköp av andra köpartiklar kan 

Efterfråga  
     Tillverkningsorder

U LP
Kombinerat
pull- och 
pushsystem

MRP

Material- och 
produktflöde

U = Underleverantörer av köpartiklar
P = Liko Produktion
L = Logistikavdelningen vid Liko AB
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styras genom ett kanbansystem. Valet av vilka köpartiklar som ska styras med 
kanban-styrning, bör utgå ifrån den ABC-klassificering som är gjord i denna 
studie (bilaga 4). A-komponenter bör styras genom kanbansystemet eftersom 
effektivisering av styrningen av dessa komponenter ger störst ekonomisk 
vinning.  
 
En allmän åtgärd är att säkerhetslager beräknas med en servicegrad på 95% 
(enligt avsnitt 4.5.3) och att orderkvantiteter beräknas enligt Wilsonformeln. 

 

7.2. Faktorer som påverkar kapitalbindning 

Analysen visar att vissa huvudområden har stor betydelse för kapitalbindningen 
(se figur 6.3). Genom att försöka förkorta leveranstiden från leverantörerna och 
genomloppstiden i produktion samt förbättra informationen för 
nettobehovsplaneringen och lagerstyrning kan en reducering av 
kapitalbindningen ske. Nedan följer förbättringsförslag utifrån JIT-filosofin, 
som ger de önskade resultaten.  

7.2.1. Angripa fundamentala problem 
Istället för att höja lagernivåer i färdigvarulager och komponentlager föreslås 
att angripa de fundamentala problemen. Produktionsstyrningen får inte öka 
anledningen till att ha färdigvarulager. Flaskhalsar i produktionen ska 
uppmärksammas och åtgärdas. Långa leveranstider från underleverantörerna 
måste förkortas.   
 
Ändrad produktionsfilosofi 
Problemet med den egengenererade kapitalbindningen åtgärdas genom att 
ändra produktionsfilosofi. Detta kan ta lång tid och kräver framförallt stöd från 
ledningen. Det gäller att anpassa tillverkningsserierna till efterfrågan för att på 
så sätt minska genomloppstiden och öka flexibiliteten. De stora tillverknings-
serierna i relation till efterfrågan beror idag av en strävan att undvika 
sysslolöshet i produktionen, samt av risken för plötsliga och stora kundorder. 
Istället för att alltid ha full belastning i produktionen i form av tillverkning 
föreslås att reparationsarbete och förebyggande arbete införs. Om efterfrågan är 
låg under en period är det bättre att planera arbete som inte har med tillverkning 
att göra. Tillverkning av mobila lyftar som ej är beställda av kunden ska 
undvikas.  
 
När det gäller stora och plötsliga kundorder, visar figur 6.2 i analysavsnittet att 
stora order är relativt sällsynta. Varje år är endast omkring 3% av totala antalet 
kundorder på 20-100 lyftar. För att undvika dessa order bör Liko AB diskutera 
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med sina kunder. Det är nödvändigt att få kunderna att förstå vikten av mindre 
tillverkningsserier. Ett exempel på en åtgärd kan vara att istället för att leverera 
en kundorder på 100 mobila lyftar på en och samma gång dela upp ordern på 
flera omgångar (se figur 7.3).  
 
 

 
 

 
Figur 7.3 Skillnaden på måndadsleveranser och veckoleveranser,  

Nyström (2000) 
 
Figur 7.3 visar hur fler men mindre order ger mindre genomsnittlig kapital-
bindning. En stororder som läggs varje månad består av kvantiteten Q,  
men om istället ordern läggs varje vecka kan kvantiteten reduceras till Q/4.  
 
I slutändan är det ju även kunden som vinner på kortare genomloppstider efter 
som Liko AB snabbare kan tillgodose kundens variation och förändrade behov. 
Transportkostnaderna beräknas öka med detta förfarande, men eftersom antalet 
stora order inte är många kommer vinsten med mindre genomloppstider vara 
större. Med detta förhållningssätt från kunderna kan även inköp av köpartiklar 
från underleverantörer göras i oftare men i mindre volym. Det blir således en 
mindre kapitalbindning även i komponentlagret och den goda cirkeln från figur 
7.1 har skapats. 
 

Q/4

Q 

Kvantitet 

Tid (veckor)4 8 
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Åtgärda flaskhalsar i produktion 
De långa genomloppstiderna är inte endast egengenererade de finns även 
faktorer i produktionen som bidrar till långa genomloppstider. Flaskhalsar är ett 
exempel på sådana faktorer. Testning och packning är arbetsstationer som det 
ofta bildas kö framför. Därför bör test och pack utnyttjas effektivare eller så bör 
kapaciteten vid dessa stationer utökas. Det kan innebära att testning och pack-
ning körs även vid lunch och fika. Det kan även innebära att vid tillfällen då 
monteringen har lite arbete kan viss del av arbetsstyrkan förflyttas till test och 
pack. Den så kallade flaskhalsstyrning som Goldratt (1998) utvecklat utgår 
ifrån att styra produktionen efter de begränsningar som finns i 
produktionsflödet.  
 
Förkorta leveranstider från underleverantörer 
Kontakten med underleverantörer är avgörande för att alls kunna tillverka 
mobila lyftar, därför bör stor fokusering ges till detta område. Idag är 
hemtagningskvantiteterna stora vilket kan orsaka svårigheter för 
underleverantörerna av köpartiklar. Förslagsvis kan hemtagningskvantiteterna 
göras mindre och istället blir inköpen mer frekvent (se figur 7.3).  
 
Det gäller att skapa bra relationer med underleverantörer. Hellre ska resurser 
läggas på några få tillförlitliga leverantörer än på flera som ska täcka varandras 
brister. Vinsten med att ha långa och bra relationer till sina underleverantörer är 
att de blir lojala och känner ansvar för leveranserna. Underleverantörerna blir 
villiga att göra förändringar för Liko AB eftersom de kan lita på att Liko AB 
fortsätter använda dem som leverantör. 
 
Om leveranstiderna från underleverantörerna är svåra att förkorta bör 
köpartiklar hållas i lager framför att hålla färdiga mobila lyftar i färdig-
varulagret. 

7.2.2. Eliminera slöseri 
Eliminera slöseri är ett viktigt steg mot ett effektivare flöde. Interna transporter 
är förslag på slöseri som bör elimineras. 
 
Inga interna transporter 
Den nya produktionssättet som införts i november 2000, innebar att en del av 
monteringen av underställ förflyttades till en annan lokal. Denna förflyttning 
ökar interna transporter och i ett längre perspektiv påverkar detta den totala 
genomloppstiden. Brist på överskådligheten av produktionen bidrar också till 
en längre genomloppstid. Därför bör uppdelning av produktionen och interna 
tranporter undvikas så långt det går.  
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I den byggnad där slutmonteringen finns är även komponentlagret beläget. Ett 
mindre komponentlager skulle ge mer utrymme i denna byggnad. Med bättre 
relation till underleverantörer och mindre men frekventare inköp kan ett mindre 
komponentlager skapas. Underställstillverkningen som idag inte är placerad i 
samma byggnad som slutmonteringen skulle kunna flyttas dit och den interna 
transporten skulle undvikas.  

7.2.3. Sträva efter enkelhet 
Material- och produktionsstyrning är inte enkel, det finns många faktorer som 
ska fungera var för sig men även i samklang med varandra, därför är det viktigt 
att de hjälpmedel och metoder som används inte försvårar arbetet. Kanban-
styrning ger överskådlighet och enkelhet i styrningen av material och 
produktionen. Ett bra datastöd som används på rätt sätt kan underlätta och 
förenkla inköp.  
 
Införa ett Pull-system för tillverkning av mobila lyftar 
Det kanske viktigaste och den mest betydelsefulla förändring har med 
produktionsstyrningen att göra. Idag råder ett push-system som förorsakar stora 
problem vad gäller kapitalbindning. Push-systemet gör material- och 
produktionsstyrningen svårare än vad den behöver vara. Det är nödvändigt att 
införa ett pull-system av mobila lyftar. Genom att använda ett kanban-system 
uppnås ett pull-system som är både översiktligt och enkelt. Kanban-systemet 
bör i första hand ske mellan Liko AB och Liko Produktion.  
 
Med kanban-systemet skapas ett (R,Q)-system (se avsnitt 4.5.2). Där en fast 
orderkvantitet (Q) beställs från Liko Produktion när lagernivån (R) i 
färdigvarulagret är nådd. I färdigvarulagret bör mobila lyftar förvaras på 
bestämda hyllor. Varje lyft modell bör ha två förvarningsutrymmen (vagn eller 
hylla). Ett förvaringsutrymme innehåller en orderkvantitet (Q) och innehållet i 
det andra förvaringsutrymmet motsvarar beställningspunkten (R). 
Förvaringsutrymmena ska vara försedda med ett kanban-kort vardera. När ett 
förvaringsutrymme är tömt genom att lyftar levererats till kund förmedlas 
kanbankortet till Liko Produktion. Utan kanbankort produceras inga lyftar.  
 
Idag görs ingen produktkontroll över vad som levereras från Liko Produktion 
till färdigvarulagret. Med kanbankortet kan en sådan kontroll införas. Det är 
viktigt att exakt det antal mobila lyftar som förväntas vara klara vid en vis tid 
också levereras till färdigvarulagret och ut till kund. 
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Storleken på Q bör vara anpassad efter efterfrågan och hållas så liten som 
möjligt.  
 
Effektivt icke manuellt datastöd 
Det kalkylblad i Excel (”underlaget”) som används som stöd för styrning av 
köpartiklar och mobila lyftar är både komplext och svårhanterat. Varje 
lagernivå måste kontrolleras manuellt. Om det råder brist av någon köpartikel 
måste en härledning göras för hand för att se vilka mobila lyftar som innehåller 
denna köpartikel. Ett datastöd som eliminerar det manuella arbetet bör införas. 
Ett komplext datastöd upptar dyrbar tid och pengar som skulle kunna användas 
till viktigare sysslor. Därför föreslås att ett MPS-program införskaffas som kan 
ge en enklare kontroll av bland annat, lagernivåer i både komponentlagret och 
färdigvarulagret, ekonomiska orderkvantiteter, nedbrytning av behov i 
produktstrukturnivåer samt sökfunktioner. Detta MPS-program ska ha en 
underordnad betydelse när det gäller färdiga mobila lyftar. För 
produktionsstyrningen av beställning mobila lyftar ska den beskrivna kanban-
styrningen användas. Även för köpartiklar ska MPS-programet ses som ett 
hjälpmedel. Det är i slutändan rutinerna kring programmet som avgör om 
styrningen blir gynnsam vad gäller reduceringen av kapitalbindningen.  
 
Decentralisera styrningen och planeringen av köpartiklar 
Med en decentraliserad planering och styrning av köpartiklar förenklas hela 
anskaffningsförfarandet. Idag sköter Liko AB planering och styrning av 
köpartiklar för Liko Produktion. Genom att låta Liko Produktion själva handha 
inköp blir styrningen av dessa komponentlager smidigare och enklare. Den 
kräver förvisso mer av Liko produktion. 

7.2.4. Utveckla system som upptäcker problem 
Inom flödet från prognos till färdiga mobila lyftar döljs problem som orsakar 
kapitalbindning. Det kalkylblad (”underlaget”) som används för stöd av 
anskaffning av köpartiklar och beställning av lyftar behöver bytas ut mot ett 
system som automatiskt signalerar när ett problem finns. 
 
Välanpassat MPS-program  
Det datastöd som finns idag är inte bara komplext och tidskrävande, det döljer 
även problem. Eftersom affärssystemet Scala inte är kopplat till ”underlaget” 
krävs manuell överföring av information från Scala till kalkylbladet vilket 
medför fördröjning. Uttag ur komponentlagret registreras inte i kalkylbladet 
utan lagernivåerna i komponentlagret reduceras när lyftarna planeras för 
tillverkning. Om någon köpartikel kasseras på grund av fel eller kvalitets-
brister måste manuella justeringar göras i kalkylbladet. Det finns risk för att 
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kalkylbladet inte visar korrekta antal av köpartiklar. Därför föreslås att ett 
MPS-program införskaffas och används i syfte att signalera när problem 
uppstår. Det kan vara förseningar i inköp av artiklar eller att en produkt som 
länge funnits på lager men inte rörts uppmärksammas. Det är viktigt att göra 
rutin på att använda systemet för att upptäcka problem, därför bör rutin införas 
på att skapa några viktiga rapporter. Förslag på rapporter är; 
 
• Rapport över lageromsättningshastighet för att få fram så kallade 

”hyllvärmare”, både i komponentlagret och färdigvarulagret. Denna rapport 
kan skapas varje kvartal. 

 
• Försenade leveranser av köpartiklar med tillhörande leverantör redovisad i 

rapporten. Veckointervall kan vara passande för denna rapport. 

7.2.5. Soikifu 
För att lyckas med dessa åtgärder behövs engagemang och motivation från de 
anställda. Detta kan tyckas vara fina ord men ack så viktiga. O´Grady (1991) 
menar att utbildning av personalen är det som avgör om en JIT implementering 
blir lyckad eller inte.  
 
En utbildning föreslås för samtliga medarbetare på logistikavdelningen och de i 
Liko Produktion. Denna utbildning ska vara en av de första åtgärderna för att 
skapa en medvetenhet för material- och produktionsstyrningen. Det ska vara en 
utbildning som präglas av den  japansk produktionsfilosofin, eftersom detta 
tänkande är mest effektivt för att reducera kapitalbindning och effektivisera 
flöden.  

7.3. Sammanfattning av förbättringsförslag 

Genom att följa de fyra huvudmålen i JIT-filosofin förbättras samtliga områden 
(presenteras i figur 6.3) som påverkar kapitalbindning. Detta är en 
sammanfattning av förbättringsförslagen; 
 
• de långa leveranstiderna från underleverantörerna åtgärdas genom mindre 

men frekventare inköp 
 
• den långa genomloppstiden i produktionen avhjälps genom ett pull-system 

där tillverkningen styrs med hjälp av kanban-styrning och där tillverknings-
serierna anpassas till efterfrågan 

 
• det bristfälliga datastödet förbättras genom att ett MPS-program införskaffas 

och bra rutiner kopplas till användandet av detta datastöd 
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• planering och styrning av köpartiklar överförs till Liko Produktion för att 

förenkla förfarandet och eliminera risken för fel 
 
Färdigvarulagret kan med dessa förslag reduceras. Dessutom kommer 
produkter i arbete minska avsevärt då tillverkningsserierna reduceras. En 
halvering av den kapitalbindning som sker här kan förhoppningsvis 
åstadkommas. Kassationen kommer minska, leveranssäkerheten öka, 
leveranstiden till slutkund förkortas och ge kunden större möjlighet till 
variation och förändrade behov. Effekterna av de förslagna åtgärderna kommer 
således inte bara ge en reducering av kapitalbindningen utan även ge möjlighet 
till en ökning av marknadsandelarna. 
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8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras genomförbarhet av förbättringsåtgärderna, acceptans 
hos företaget, problem som uppkommit under studien samt förslag på fortsatt 
arbete.  
 
Samtliga förbättringsförslag är genomförbara och genomförs de på rätt sätt 
uppskattas att en halvering av kapitalbindningen kan göras. 
 
Enligt O´Grady (1991) finns många exempel på företag som har reducerat 
komponent och material lager med 50 %. Idag planeras produktionen ta två 
veckor, om tillverkningsserierna minskas, kan en veckas produktion vara 
rimlig. Detta minskar PIA och flexibiliteten mot kund ökas. Det skulle vara 
önskvärt att inrätta ett extra skift i produktionen. Detta skift bör användas vid 
behov, då efterfrågan är stor. På detta sätt undviks höga lagernivåer i 
färdigvarulagret. På grund av bestämmelser från faketssida kan ett extra skift 
vara svårt att införa.  
 
För att uppnå dessa resultat handlar det framförallt om att ändra synsätt på 
material- och produktionsstyrningen, detta kan ta tid. För att resultaten ska bli 
bra krävs ledningens entusiasm och att resurser läggs på denna 
förändringsprocess. Till att börja med behövs en utbildning till samtliga 
berörda. En bra utbildning i i form av japanskproduktionsfilosofi eller liknande 
är ett avgörande steg mot reducerad kapitalbindning och effektiviserat flöde.  
Kanban-systemet kan enkelt implementeras utan större kostnader. Det krävs att 
kort utformas och att rutiner skapas. När det gäller att effektivisera test och 
pack kan det vara möjligt att uppnå en förbättring genom ett schema för att 
bemanna stationerna under fika och lunch. Genomförbarheten av att införa ett 
MPS-program hänger främst på den stora utgift detta medför. Denna kostnad 
tycks dock Liko AB vara beredda på. Vad som kan bli problem är att skapa 
hållbara rutiner kring programmet. Ett bra användande av MPS-programmet 
förutsätter en bra utbildning i material- och produktionsstyrning.  
 
Eftersom Liko AB genomgått stora och många förändringar under hela sin 
livslängd kommer troligtvis även acceptansen för de förbättringsförslag som 
denna studie presenterar vara god. Visserligen kommer vissa koncept kräva en 
radikal omställning, såsom att låta Liko Produktion göra förbättrings- och 
åtgärdsarbete istället för att producera när efterfråga ej finns. Vidare kommer 
det ta ett tag för Liko AB att växa in i rollen som den som ska ställa krav på 
sina leverantörer och utbilda sina kunder.  
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Vissa problem uppkom under studiens gång. Liko Produktion genomgick en 
större förändring i produktionsupplägget. Detta bidrog till att inga mätningar av 
ledtider i produktion kunde genomföras, istället användes uppmätta ledtider 
från tidigare produktionsupplägget vid behov. Under studiens gång pågick den 
årliga inventeringen och produktionen stod stilla under en vecka vilket också 
bidrog till svårigheter att samla in data. 
 
Fortsättningsvis föreslås att det nya produktionsupplägget utvärderas med 
hänsyn till produkter i arbete, flaskhalsar i monteringen och genomloppstid. 
Vidare föreslås att köpartiklar klassificeras utifrån en multi-kriterieanalys (se 
avsnitt 4.5.4)  där volymvärde och produktionsupplägg hos leverantören 
uppmärksammas. En framtida studie skulle även kunna vara att granska 
möjligheterna att modulbasera utvecklingen av mobila lyftar mer än idag. Detta 
skulle innebära ett samarbete mellan logistikavdelningen och Liko R&D
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Personliga referenser (ett urval) 
Arespong, Ronnie  Säljare   Liko AB 
Brännström, Hardy  Vd, försäljningschef  Liko AB 
Fedriksson, Marie  Order   Liko AB 
Forsman, Curt  Order   Liko AB 
Gustafsson, Roberth  Kvalitets- och miljösamordnare Liko AB 
Karlsen, Anne-Lie  Inköp   Liko AB 
Klasen, Eivind  Sverige divisionen  Liko AB 
Lindbäck, Erik  Inköp   Liko AB 
Lundgren, Hans Chef  Liko Produktion 
Lundström, Åsa  Order   Liko AB 
Nilsson, Krister  Liko Produktion  Liko AB 
Nyström, Kjell  Konsult och föreläsare   
Skagerlind, Hans-Rune Konsult    
Sundström, Ann-Christin Order   Liko AB
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Bilaga 1, ANSI-standard för symboler   1 (1) 
 
 
Namn   Symbol  Beskrivning 

 
Process 

Ett arbetsmoment, en 
aktivitet 

Beslut Ett beslut med logisk 
utgång som ja/nej. 

Flödesriktning Visar riktningen på 
flödet

Dokument Information sparad 
på papper  

Koppling 

Visar att ett 
flödesschema är 
kopplat till ett annat. 

Väntan Ingen aktivitet råder 

Transport/ 
rörelse

En förflyttning av 
något slag.  
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Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       1(7) 

Delprocess 1
Anskaffning av köpartiklar 

Skriva ut 
inköpsorder

Dokumentera
inköpsorder 

Inköpsorder 
skickas till 
leverantör

VäntanSent 
leveransdatum

Faxar försenings-
bekräftelse till 

kund

Ja
Mottas order-
bekräftelse?

Påminelse på 
inköpsorder 
skickas till 
leverantör

Mottar order-
bekräftelse från 
leverantör och 
dokumenterar 

denna
Nej

Ja

"Underlaget" 
visar brist av
köpartiklar?

Skapa 
inköpsorder

 i Scala

Ja

Några 
dagars 

"väntan"

Väntan

Nej

Justering av
"underlag"

Nej

Externa 
leverantörer

4a Mottagning i 
färdigvarulagret
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Kapacitets-
planera 

produktionen 
hos leverantör

Skapa 
veckoplanering 

Summera 
justeringar i 
"underlaget"

Överlämna 
veckoplanering till 
Liko Produtkion

Justering av
"underlag" Tillverkning

Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       2 (7) 

Delprocess 2
Beställning av lyft
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Ankomst 
registrera

4a

Förmedla 
följesedel till 

Liko AB

Testa 
artiklar Klarar test Avikelse-

rapportering

Placera på 
lagerhylla

Nej

Ja

Placera 
artiklar på 
hyll "icke 
testad"

Justering av
"underlag"

Mottagning i 
färdigvarulagret

Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       3(7) 

Delprocess 3a
Mottagning av köpartiklar
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Uttagning av artiklar ur komponentlagret sker dagligen, när behov i tillverkningen uppstår.
Ingen uppföljning eller dokumentering sker.  

Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       4 (7) 

Delprocess 3b
Uttagning av köpartiklar
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Dokumentera 
ankomst-

registrering

Kontrollera 
ankommande

gods

Inlevera 
gods i scala

Placera i 
färdigvaru

lager

Tillverkning

Mobila lyftar?

Nej

Vidare leverera 
köpartikel till 

komponentlagret

Ja

3a

Externa 
leverantörer

Mottagning i 
komponentlagret

Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       5 (7) 

Delprocess 4a
Mottagning av mobila lyftar i färdigvarulagret
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Plocka 
order

Skriv ut 
adresslapp och 
fraktsedel vid 
palltransport

Skapa 
utleverns i 

Scala

Dokumentera
följesedel

 Brist?
Vänta med 

att 
färdigställa

Restnotera 
i scala

Notera datum 
för när artikeln 
kan levereras 
på följesedel

Boka transport 
vid utlands-
transport

Nej

JaSkriv ut 
följesedel

Levererans

5 Expidering av
kundorder

Bilaga 2, Processen från prognos till leverans                       6 (7) 

Delprocess 4b
Uttagning av mobila lyftar mot kundorder
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S k riva  u t  
o rd e r-

b e k rä ft e ls e

M o t ta  
o rd e r frå n  

k u n d

A rk ive ra  k o p ia  
a v o rd e r-

b e k rä ft e ls e  o c h  
k u n d o rd e r

R e g is t re ra  
o rd e r i  
S c a la

O rig n a l a v 
o rd e rb e k rä ft e ls e  
s k ic k a s  t i l l  k u n d

S k ic k a  k o p ia  p å  
o rd e rb e k rä ft e ls e  

t i l l  s ä l ja re

L e ve ra n s t id  
m e r ä n  2  
ve c k o r?

4 b

N e j

J u s te rin g  a v
" u n d e rla g "

Ja

U t ta g n in g  a v  
k u n d o rd e r

F a k tu re rin g  
m e d  fö l je s e d e l 
o c h  k u n d o rd e r 
s o m  u n d e rla g

K u n d o rd e r

B ila g a  2 , P ro c e s s e n  frå n  p ro g n o s  t ill le v e ra n s                        7  (7 )  

D e lp ro c e s s  5
E x p e d ie rin g  a v  o rd e r
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Bilaga 3, Interna och externa transporter  1 (1) 
 

Färdigvarulager

Liko Produktion                             
   underställsmontering                         

 

Liko Produktion 
slutmontering

Komponentlager

Ordermottag och Inköp

Bilspedition

1

2

3


