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Sammanfattning  

Denna rapport innefattar ett produktionstekniskt förbättringsprojekt som genom analys och 

förbättring av slutskedet av ett produktflöde medför fördelen att kunna packa produkter mot 

kundorder. Projektet genomfördes på Morakniv AB, ett knivtillverkande företag i Mora, 

genom kursen ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik”, MSGC17 vid 

Karlstads Universitet under våren 2019.  

Uppdraget grundas i att Morakniv idag packar knivarna mot färdigvarulager, men behöver i 

framtiden kunna packa dessa mot kundorder för att uppfylla kundens önskemål kring 

språket på förpackningarna. Om Morakniv i dagsläget skulle försöka uppfylla kundens 

önskemål skulle detta generera i onödiga kostnader, onödigt arbete och framförallt onödigt 

högt lagervärde.  

Målet med arbetet har varit att identifiera ett förbättringsförslag på hur Morakniv kan packa 

knivar mot kundorder och på så sätt erhålla kostnadsbesparingar jämfört med dagsläget. För 

att möjliggöra detta avgränsades problemet till kniven ”Companion”, som är en mycket 

populär kniv inom produktsegmentet ”outdoor”.  

Först genomfördes en analys av nuläget med avseende på områden som bl.a. lagersaldo, 

takttid, leveransledtid m.m. Sedan utfördes en analys av det nutida produktflödet för 

”Companion” med hjälp av metoden värdeflödesanalys. Tillsammans med litteraturstudier 

resulterade metoderna i förbättringar som därefter testades i det verkliga produktionsflödet. 

Utifrån detta skedde några små förändringar innan det slutgiltiga förslaget kunde erhållas.  

Arbetet resulterade i ett förslag på ett arbetssätt som innebär förändringar inom både 

material- och informationsflödet. Principen med förslaget är att packa exakt rätt produkter 

vid rätt tid. Detta arbetssätt anses Morakniv kunna anamma för att packa ”Companion” mot 

kundorder och i framtiden anpassa förpackningar efter kundens önskemål. Dessutom sparas 

kostnader i form av minskat lagervärde. Principen med arbetssättet går även att anamma på 

andra knivar, med en viss ev. korrigering på lagernivåer.  



Abstract 

This report includes a production engineering improvement project, which by analyzing and 

improving the product flow brings the benefit to pack the products to customer orders 

(make-to-orders). The project is performed at Morakniv AB, a knife-manufacturing company 

placed in Mora, by the course “Degree project of Bachelor of Science in Mechanical 

Engineering” at Karlstad University during the spring 2019. 

The mission is based on that Morakniv today pack the knives with the principle “make-to-

stock” or more specific for this project, pack the knifes to stock. But in the future, the 

company needs to pack the knives with the principle “make-to-order”, or pack to customer 

order, to satisfy the customer requests about the languages on the packages. If Morakniv 

today would try to fulfill the customer requests, it will lead to unnecessary costs, unnecessary 

work and especially unnecessary high inventory value. The goal with this project is to identify 

a solution how Morakniv can pack their knives to customer orders and in that way reduce 

costs compared to the current situation. 

To enable this, the problem was delimited to the knife “Companion”, which is a very popular 

knife within the segment “outdoor”. The current situation was analyzed with respect to stock 

level, delivery lead-time etc. Furthermore, an analysis of the product flow for “Companion” 

was performed with the method “Value stream mapping” (VSM). These two methods, 

together with reading the literature, resulted in improvements that were tested in the 

production flow. And after that, the final solution could be obtained. 

This work resulted in a suggestion for a working method changing the material- and 

information flow. The principle of the working method is to pack the right products in the 

right time. Morakniv can embrace this method to be able to pack “Companion” to customer 

orders and in the future be able to customize the packages to the customer wishes. Morakniv 

also saves costs through reduced stock value. The principle of this method can be applied on 

other articles (knives) too, but with some corrections at stock levels.  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet samt dess syfte och mål. Dessutom 

presenteras frågeställningen och arbetets avgränsningar beskrivs även. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning och frågeställning 

Hur tillverkningsindustrin producerar och lagerhåller sina produkter och komponenter 

varierar mellan olika företag. Gemensamt för många företag är dock att för stora lager vill 

undvikas. Petersson et al. [1] menar att det finns nackdelar med för stora lager, att det tar 

upp plats, att det kostar pengar, att det döljer problem eller att produkter/komponenter blir 

obrukbara för att dessa t.ex. oxiderat. Många av dagens företag vill ständigt förbättras och ett 

steg i denna riktning kan vara att minska lagerstorlekarna. Detta kan åstadkommas bl.a. 

genom att anpassa informations- och materialflödet efter mot vad tillverkningen sker, om 

tillverkningen sker mot lager eller mot kundorder. 

Morakniv AB har sedan 1891 tillverkat knivar i fabriken i byn Östnor i Mora [2]. Företaget 

tillverkar allt från olika sorters byggknivar, outdoor-knivar, köksknivar till fiske-knivar etc. 

och skickar idag knivar av hög kvalitet till över 55 olika länder i hela världen [2]. Morakniv 

vill ständigt förbättras och har identifierat ett problem i slutskedet av produktionsprocessen, 

då kniven är färdig och ska packas. Idag packar Morakniv knivar mot färdigvarulager, d.v.s. 

att fler färdigpackade knivar i olika förpackningsalternativ finns på lager, redo att levereras 

till kunden. Morakniv vet att det i framtiden kommer att ställas krav på olika språk på 

förpackningarna beroende på vilket land kunden kommer ifrån, antalet varianter av 

förpackningar kommer att utökas. Därför vill Morakniv kunna packa knivarna mot 

kundorder och på så sätt vara mer flexibla med att anpassa förpackningen efter vad kunden 

vill ha. På så sätt inte behöva ha färdigpackade knivar i alla möjliga sorters förpackningar på 

lager. Att genom dagens arbetssätt försöka anpassa förpackningen efter kundens önskemål 

skulle leda till att Morakniv har fel färdigpackade knivar på lager jämfört med kundens 

önskemål, vilket är onödigt arbete och framförallt kostsamt. Frågeställningarna till 

problemet lyder enligt följande: 

• Hur kan Morakniv anpassa slutskedet i produktionsprocessen för att kunna packa 

knivar mot kundorder istället för mot färdigvarulager?  

• Vilken kostnadsbesparing kan erhållas genom förändringen?  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att identifiera ett alternativ för hur Morakniv ska kunna packa knivar 

mot kundorder och på så sätt reducera kostnader jämfört med i dagsläget då Morakniv 

packar knivar mot färdigvarulager. Detta för att i framtiden enklare kunna anpassa 

förpackningen efter kundens önskemål med språk och på så sätt undvika att ha flera 

färdigpackade knivar i olika förpackningsalternativ på lager. 

1.3 Mål  

Målet med arbetet är att ta fram ett förbättringsförslag på problemet och genomföra pilot på 

förslaget så att knivar kan lagerhållas och packas inom fem, tio eller 15 dagar mot kundorder. 

Dessutom ska Morakniv erhålla denna rapport med tillhörande bilagor och dokument för att 

i framtiden kunna implementera denna förbättring i produktionen. 
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1.4 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts tillverkar Morakniv många olika knivsorter och eftersom att detta 

examensarbete är på 22,5 högskolepoäng, motsvarande 600 arbetstimmar, finns inte tid att 

identifiera förbättringsförslag på alla knivsorter. Därför avgränsas arbetet till den kända 

komponenten ”Companion” som har nio olika färgalternativ samt tre alt. fyra olika 

förpackningsalternativ. ”Companion” ingår i produktsegmentet ”outdoor” och är en mycket 

populär kniv för just friluftsmänniskor och även hantverkare. Figur 1 nedan visualiserar 

”Companion”. Ett förtydligande är dessutom att problemet sedan tidigare är avgränsat till 

just produktpackningen av knivarna, samt lagerhållning innan resp. efter packning. Arbetet 

innefattar därför inte hela tillverkningskedjan.  

 

Figur 1. ”Companion” [3] med tillåtelse.  
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2 Teori 

Kapitlet beskriver den teori som ligger till grund för projektets genomförande och resultat. 

Först ges en kort presentation av Lean Production och därefter presenteras huvudprincipen 

Just-in-time. Dessutom beskrivs kundorderpunkt, beställningspunkt samt produkthantering 

och slutligen presenteras teorin kring värdeflödesanalyser. 

2.1 Lean Production 

Lean Production är på svenska översatt till ”resurssnål produktion” och är också känt som 

The Toyota Production System eller TPS [4]. TPS, som kommer från Japan, är idag en av 

flera stora tillverkningstrender och har varit dominerande i mer än tio år [4]. Liker [4] 

beskriver att många av företagen som försökt att bli ”lean” har fokuserat för mycket på 

verktygen som presenterats utan att se helheten och långsiktigheten. Det som får Lean att 

leva är människorna genom att arbeta, kommunicera, lösa problem och utvecklas 

tillsammans [4]. Dessutom menar Liker [4] att för att bli en ”lean” verksamhet krävs att både 

kundvärdet och värdeflödet definieras samt att värdeflödet ”flyter jämnt”. Slutligen beskriver 

Liker [4] att tillverkningen ska ske mot kundorder och strävan mot högsta kvalitet ska vara 

ett faktum.  

2.1.1 Historien bakom Lean Production 

Första stegen mot Lean började redan i USA när Henry Ford byggde den första Forden 1896 

genom introducera det löpande bandet och under åren gå från flödestillverkning till 

massproduktion [1]. För Japan startade det hela vid 1800-talets slut då Sakichi Toyoda 

startade en vävfabrik för att tillverka automatiserade vävstolar. Sakichis son, Kiichiro Toyoda 

startade upp en del i verksamheten för att bygga bilar [1]. Namnet Toyota kommer av syftet 

att skilja företaget från familjen Toyoda [1]. Taiichi Ohno, Toyotas dåvarande fabrikschef, 

grundade, i slutet av 1940-talet, TPS och utifrån det utvecklades bland annat flödesprincipen 

JIT och första flödesgrupperna [1]. Den oljekris som pågick i början av 1970-talet var det som 

fick kunskapen om TPS´s fördelar att spridas i Japan, detta p.g.a. Toyotas höga vinster efter 

krisen till skillnad från andra företag [1]. 
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2.1.2 14 principer för The Toyota Way 

Liker presenterar 14 principer som är uppdelade i fyra större avdelningar och listas nedan        

[4, ss. 61-66]. 

Avdelning I: Långsiktigt tänkande 

1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Avdelning II: Rätt process ger rätt resultat 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

5. Bygg upp en kultur där processen stoppas för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början.  

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

Avdelning III: Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 

samarbetspartners 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och 

lär ut den till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 

Avdelning IV: Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet 

inom organisationen. 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 

ständigt förbättra (kaizen). 
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2.1.3 Åtta slöserier enligt TPS 

Värdet i en process är det som kunden (både extern och intern) vill få ut av processen, d.v.s. 

det som är värdehöjande och tillför kunden någon nytta [4]. Det som är icke värdehöjande är 

slöseri, muda på japanska, och målet inom TPS är att minimera slöserier [4]. Nedan 

presenteras åtta slöserier enligt TPS [4, ss 50-51], dessutom följer exempel på vad varje 

slöseri innebär:  

1. Överproduktion – Produktion av komponenter som ingen beställt leder till 

överlager. 

2. Väntan – Operatörer som väntar på att en automatisk maskin ska bli färdig. 

Eller produkter/komponenter som väntar på att nästkommande operation ska 

bli tillgänglig. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar – Förflyttning av produkter eller 

material långa vägar. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning – Bearbetning av komponenter som 

egentligen är onödiga moment.  

5. Överlager – Onödiga mängder produkter i arbete (PIA) eller färdiga 

produkter.  

6. Onödiga arbetsmoment – Onödiga rörelser eller arbetsmoment av anställda, 

som t.ex. att sträcka sig efter komponenter. 

7. Defekter (benämns även som ”omarbete”) – Produktion eller reparation av 

defekta komponenter. 

8. Outnyttjad kreativitet hos anställda – Genom att inte lyssna på 

verksamhetens anställda gås miste om idéer eller kompetens. 

För att läsa mer om vad dessa slöserier innebär och resulterar i hänvisas till boken The 

Toyota Way – Lean för världsklass skriven av J.K Liker som återkommer som referens [4] i 

rapporten. 
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2.2 Just-in-time (JIT) 

Petersson et al. [1] menar att det inom TPS finns två grundprinciper, utjämning resp. 

standardisering och två huvudprinciper, Jidoka resp. Just-in-time (JIT). JIT kan översättas 

till ”rätt produkt i rätt antal vid rätt tidpunkt” [1, s. 99]. Om alla aktiviteter och produkter kan 

utföras samt levereras i exakt rätt tid, så kan väntetid undvikas och på så sätt kan flödet bli 

förutsägbart [1]. Detta medför att effektivisering kan bli möjlig genom att t.ex. minska olika 

former av lager [1]. Om kundens efterfrågan förändras för en verksamhet som implementerat 

JIT uppstår inga problem eftersom att produkterna inte producerats ännu [4]. Med andra 

ord, om efterfrågan förändras i en verksamhet som inte följer principen, skulle detta leda till 

en del komplikationer som t.ex. produkter som inte blir sålda, felaktiga produkter i lager, 

omarbete etc.  

2.2.1 Dragande system 

Petersson et al. [1] skriver att om JIT ska fungera krävs att verksamheten inför dragande 

system, som är en av principerna under JIT och innefattar att aktiviteter eller processer 

startas när den nästkommande processen eller aktiviteten signalerar ett behov, inte tidigare. 

Dragande system kan tillämpas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som finns [1]. 

Beroende på om tillverkning ska ske mot kundorder eller mot färdigvarulager finns riktlinjer 

för hur dragande system bör tillämpas [1]. Liker [4] säger att den bästa formen av dragande 

system är ”enstycksflödet”. D.v.s. att det mest resurssnåla system som kan tänkas är att ta in 

en kundorder, tillverka endast en produkt för den ordern i en cell för tillverkning med 

enstycksflöde, en helt kundorderstyrd produktion utan något lager [4]. Dock fungerar det 

inte så lätt i verkligheten eftersom det finns naturliga avbrott i flödet och på så sätt är det 

nödvändigt att bygga upp vissa lager [4]. 

2.2.2 Kanban 

Kanban är det som utlöser den ”dragande” signalen som sedan sprids bakåt i 

produktionskedjan [4]. Kanban betyder en hel del olika saker som tecken, skylt, kort m.m. 

[4]. Den klassiska betydelsen är dock ”en sorts signal” [4]. T.ex. när ett visst antal 

komponenter tagits ur lagret går en signal – en kanban – tillbaka till föregående aktivitet att 

tillverka en ny batch för att fylla på lagret [4]. Kanban får verksamhetens lager att minska 

samtidigt som tiden då verksamheten har rätt komponenter i lager ökar. Kanban-kort är 

vanliga, dessutom är elektroniska kanban också ett alternativ [4]. 
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2.3 Kundorderpunkt 

I verksamheter som arbetar mot unika kundorder skulle det vara orimligt att ha 

färdigvarulager för var och en av produktvarianterna då det är vanligt att antalet produkter 

och dess varianter är stort [1]. Detta skulle i så fall kunna leda till ett onödigt stort 

färdigvarulager där många av alla färdigpackade produkterna och dess varianter inte 

utnyttjas [1]. Istället kan en implementering av dragande system vara nödvändig [1]. Signalen 

för den externa kundens behov går då direkt till den process där produkten variantbestäms, 

med andra ord där produkten anpassas efter kundens önskemål och denna punkt kallas för 

kundorderpunkten [1].  

2.4 Beställningspunkt 

Oskarsson et al. [5] beskriver beställningspunktsystemet enligt att när lagernivån sjunkit till 

en bestämd nivå, beställningspunkten (BP), ska en ”signal” gå till leverantören, intern eller 

extern, att mer material behövs. Beställningspunktsystemet illustreras i figur 2 där Q är den 

orderkvantitet av material som ska levereras in till lagret, LT är ledtiden för att tillverka 

materialet, SL är säkerhetslagernivån och DLT är förbrukningen av material under ledtiden 

[5]. Beställningspunktssystemet kan med andra ord beskrivas som en liknande kanbansignal. 

En signal att leverera fler knivar uppstår när lagernivån når en viss punkt, d.v.s. då det finns 

ett behov. 

 

Figur 2. Beställningspunktsystemet [5] med tillåtelse. 
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2.5 Produkthantering 

Det finns många olika sätt att hantera produkter på i samband med lagring av dessa [5]. 

Leveranssäkerheten påverkas bl.a. av att plocka fel produkter och dessutom blir ledtiden 

längre om hanteringen av produkterna är ineffektiv [5]. Detta genererar i kostnader och 

genom att använda lämpliga principer för bl.a. produkternas placering och i vilken ordning 

dessa ska plockas reduceras dessa kostnader [5].  

2.5.1 Lagring 

Efter att produkterna ankommit till lagret flyttas dessa in till aktuell lagerplats, det är även 

vanligt att samma artikel har fler än en plats [5]. Oskarsson et al. [5] menar att dessa olika 

platser benämns plockplats och buffertplats. Plockplats beskrivs som den lättåtkomliga 

platsen som medför en effektiv plockning, medan buffertplatsen är därifrån påfyllningen av 

plockplatsen sker och är placerad mer avsides än plockplatsen [5]. Det finns olika 

kombinationer kring buffertplatsens placering [5]. En förekommande kombination är 

närliggande buffert och innebär att buffertplatsen finns i anslutning till plockplatsen, dock 

inte direkt åtkomlig för plockaren [5]. Andra kombinationer är plockzonsbuffert som innebär 

att den nedersta raden är buffertplats av ergonomiska skäl, eller avsidesliggande buffert som 

kräver speciell personal eftersom buffertplatsen ligger långt bort och plockaren inte har tid 

eller möjlighet att plocka artiklar från bufferten [5]. Dessutom finns gemensamma buffert- 

och plockplatser och innebär att plockplatsen görs större så att bufferten får plats vid 

plockplatsen [5]. 

Oskarsson et al. [5] menar även att det finns system för placeringen av produkterna i lagret. 

Fastplatssystem innebär att varje artikel har en bestämd plats i lagret, både plockplatsen och 

buffertplatsen [5]. Detta medför liten administration i systemet, dock medför det även att 

stor lageryta behövs då det måste finnas platser tillgängliga för maximalt lager [5]. Flytande 

placeringssystem innebär att produkterna placeras på en ledig plats i lagret [5]. Detta 

innebär att platsen och artikelnumret måste levereras in i systemet och att plockplatsen inte 

behöver fyllas på, istället placeras plockpallen på ett nytt ställe vid omlagring [5]. En 

kombination av dessa två kallas, enligt Oskarsson et al. [5], för blandsystem, det vanligaste 

systemet då lagren inte är automatiserade och detta system innebär att plockplatserna har 

fasta ställen medan buffertplatserna är flytande. Administrationen är enkel och lagervolymen 

utnyttjas av bufferten [5]. 
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2.5.2 Utplockning 

Det finns tre huvudprinciper för hur produkterna plockas ut från lagret [5]. Den ena 

principen är orderplockning och innebär att plockaren plockar färdigt hela ordern direkt ner 

i transportemballaget [5]. Fördelen med denna princip är att tidskrävande och dyrbart 

sorterings- och ompackningsarbete undviks [5]. Beroende på antal orderrader m.m. kan 

effektiviteten öka genom att plocka flera order samtidigt [5]. Samplockningen bör dock 

balanseras för att undvika sorteringsarbete efteråt [5]. 

En annan princip är zonplockning som innebär att ordern delas upp i zoner i lagret och i 

varje zon finns separata plockare med varsin delorder och när varje delorder är klar slås 

dessa ihop till den totala ordern [5]. Att sammanställa alla dessa olika delorder kräver dock 

extra arbete [5]. Däremot kan zonplockning eliminera problemet med köer ifall lagret består 

av smala gångar [5].  

Sista principen benämns artikelplockning och innebär att utplockningen av produkter sker 

artikelvis [5]. Fördelningen av artiklarna till olika kundorder sker då vid ett senare tillfälle 

och kan kräva avancerade metoder för hur fördelningen ska gå till [5]. 

2.6 Värdeflödesanalys 

För att gå från en fokusering på att bara förbättra enskilda processer till att förbättra 

helheten i en verksamhet är värdeflödesanalys ett bra hjälpmedel genom att identifiera hur 

verksamheten ska förbättras på flödesnivå [1]. Metoden utförs genom att först analysera och 

kartlägga det nutida flödet för produkten eller produkterna, därefter identifiera förbättringar 

genom Lean-principerna och utifrån det rita en ny karta över det önskade framtida tillståndet 

[1]. Slutligen, för att implementera det nya tillståndet, skapa en handlingsplan för hur detta 

ska genomföras [1]. 

Petersson et al. [1] menar att då det ofta finns flera flöden i en verksamhet samt för att kunna 

genomföra kartläggningen med möjliga resurser så följs endast flödet för en utvald 

produktfamilj. Kartläggningen utförs genom att gå längs flödet, på så sätt kan alla processer 

som produkterna passerar identifieras och även alla buffertar, förråd och färdigvarulager [1]. 

Dessutom identifieras fakta om processernas egenskaper, t.ex. cykeltid, ställtid, skiftform, 

tillgänglighet och kvalitetsutfall [1]. 
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Under varje lager antecknas den tiden det aktuella lagersaldot räcker utifrån kundens 

efterfrågan och summan av dessa tider ger produktens ledtid i produktionen [1]. Under varje 

process antecknas den verkliga processtiden, d.v.s. den tiden det tar att tillverka en produkt 

med hänsyn på tillgänglighet och kvalitetsutfall. Summan av dessa tider ger då den 

värdehöjande tiden, den tiden som tillför någon nytta för kunden [1]. Det kan vara t.ex. att 

skruva i en skruv på produkten eller att ytbehandla produkten [4]. Medan den tiden som är 

icke-värdehöjande, slöserier, kallas enligt Liker [4] för muda och är all den tid som inte tillför 

något värde för kunden. Det kan vara t.ex. tiden då en produkt ligger på lager eller tiden då 

en produkt väntar på att behandlas av nästa operation.  

Fakta om hur ofta samt på vilket sätt beställningar sker från kund och till leverantörer 

antecknas även [1]. Dessutom beskrivs hur informationsflödet ser ut, t.ex. hur alla olika 

processer planeras, styrs samt hur annan information förmedlas [1]. Efter kartläggningen av 

nuläget utformas ett önskat framtida tillstånd för att ge en bild av vad förbättringsarbetet ska 

leda till, en framtida värdeflödeskarta [1]. Förbättringen syftar på att, med hjälp av lean-

principerna, uppnå bestämda mål genom arbetssätt på flödesnivå [1].  

Det sista steget i metoden är att skapa en handlingsplan som beskriver vad som ska 

genomföras, vem som är ansvarig för förändringsarbetet samt när arbetet ska vara klart [1]. 

Det är viktigt att bryta ner arbetet i konkreta arbetsuppgifter och möjligtvis dela in kartan 

över det framtida tillståndet i olika block, blocken innehåller delar som hänger ihop i ett 

förbättringsperspektiv [1].   
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3 Företagsbeskrivning  

Nedan följer en beskrivning av Moraknivs historia, hur tillverkningen går till idag och 

beskrivning av huvudkomponenten i detta projekt. Referens till hela kapitel 3.1 och 3.2 är 

Moraknivs egen hemsida som återkommer som referens [2] i rapporten. Referens till hela 

kapitel 3.3 är egna observationer och erfarenheter då författaren till denna rapport arbetat på 

företaget. Säkerställning av beskrivningen i kapitel 3.3 har skett. 

3.1 Morakniv AB - historia 

Morakniv AB ligger i byn Östnor i Mora, Dalarna där det finns en 400 år lång tradition av 

knivtillverkning. Resan för Morakniv började dock år 1891 vid Frost-Eriks åkdonsfabrik. 1912 

grundade sedan Krång-Johan Eriksson, även kallad KJ Eriksson, en egen tillverkning av 

knivar i Östnor. Det var den knivfabriken som ungefär hundra år senare skulle bli en del av 

Morakniv. Dessutom, år 1955, började Bud-Carl Anderssons knivfabrik tillverka isborrar som 

snart blev världskända p.g.a. extremt vassa isborrsskär. Det är även just skärpan på kniven 

som Morakniv är känd för. KJ värvade år 1961 Bud-Carl Anderssons tillverkning in i sitt egna 

företag. 

I början av 1960-talet valde konkurrenten FM Mattsson att lägga ner knivtillverkningen och 

satsa fullt ut på tillverkningen av kranar. P.g.a. detta fanns en hel del maskiner, verktyg och 

komponenter som KJ gärna ville ta över. Frosts knivfabrik blev 1988 dotterbolag till KJ 

Eriksson. 2005 sker den slutgiltiga sammanslagningen av KJ Eriksson och Frosts, dock bytte 

företaget namn till ”Mora of Sweden”. I samband med hopslagningen blev det desto viktigare 

att ha ett enat starkt varumärke, nämligen Morakniv. Dessutom registrerades varumärkena 

Frosts Mora (knivar) och Mora ICE (isborrar). År 2013 upphörde dock tillverkningen av hela 

isborrar medan produktionen av skären till isborrarna fortsätter än idag. Det är en viktig del i 

företagets utveckling att heta det verksamheten tillverkar. Därför heter företaget, från och 

med första januari 2016,”Morakniv AB”.  
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3.2 Tillverkningen idag 

Morakniv står själva för alla steg i produktionen. Tillverkningsprocessen startar vid 

stansningen där knivbladen stansas ut. Beroende på konstruktion används kolstål, rostfritt 

stål eller laminatstål. På en timme har 7000 knivblad stansats ut med presskraften 120 ton 

och därefter transporteras bladen vidare till härdningen. Härdningsprocessen är en 

företagshemlighet då det är just denna process som ger knivarna dess unika kvaliteter, d.v.s. 

skärpan, styrkan och flexibiliteten.  

Sedan är det dags för slipning av bladen. På ett år har fler än 3 miljoner knivar slipats och 

över 90% av dessa slipas i en robotcell, resterande procent slipas manuellt. Den blanka ytan 

på bladen erhålls i poleringen där varje blad först får en grovpolering och slutligen en 

glansning. Polermaskinerna polerar fler än 10000 knivar per dag. Efter detta är bladen 

extremt vassa och därför krävs stor försiktighet i den fortsatta hanteringen. 

För att tillverka skaften på bladen används både manuella och automatiska formsprutor. 

Dessutom tillverkar Morakniv flera knivar med träskaft, vilka monteras för hand och har 

gjort sedan starten 1891. Det är bland annat slöjdknivar, hovknivar och populära köksknivar i 

serien Classic 1891 som får sitt skaft vid träskaftningen. Ungefär 10% av den totala 

tillverkningen kommer från träskaftade knivar. Knivslidorna som skyddar användaren från 

det vassa bladet formsprutas automatiskt. 

Efter skaftningen är knivarna redo att packas. Förpackningarna är allt från butiks- och 

presentförpackningar i en-styck, till multipel-pack och displayförpackningar. Efter att 

knivarna packats placeras dessa på lager i väntan på leverans till kund. Figur 3 illustrerar 

processtegen i Moraknivs produktion. 

 

Figur 3. Processteg i produktionen. 
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3.3 Huvudkomponenten 

Nedan beskrivs projektets huvudkomponent ”Companion”, dess förpackningsalternativ samt 

nödvändiga begrepp som fortsättningsvis kommer att användas i rapporten. Referenser till 

detta är egna observationer, erfarenheter samt enklare säkerställning med anställda på 

Morakniv. 

I dagsläget finns ”Companion” i nio olika färgalternativ: Blå, Orange, Grön, Magenta/Cerise, 

Svart, Navy Blue, Desert, Anthracite och MG (military green). Hela kniven består av ett skaft, 

ett knivblad och en knivslida som skyddar användaren från det vassa bladet.  

”Companion” anländer, från den automatiserade formsprutan som skaftar kniven, i en 

förpackning som benämns ”brätte” och har plats för 15 stycken knivar (5x3), se figur 4. 

 

Figur 4. ”Companion” färgmix i brätte [3] med tillåtelse. 



21  

Formsprutan tillverkar en order med en färg i taget, t.ex. orange, därför innehåller alla 

brätten i denna order orange färg på knivarna enligt figur 5 nedan. Knivarna lagerhålls 

artikelvis i dessa brätten på komponentlagret i pallar som har plats för totalt 1440 st. knivar 

per pall. Oavsett på vilket av följande tre alternativ knivarna ska packas så förser 

komponentlagret packningen med dessa knivar. 

Första förpackningsalternativet är en 15-pack displayförpackning där brättet, innehållande 15 

st. lika färgade knivar, placeras i en ytterförpackning/displayförpackningen enligt figur 5. 

Detta gäller för alla nio färgalternativ och kommer fortsättningsvis benämnas ”15-pack 

display, en-färg”.  

 

Figur 5. ”Companion” 15-pack brätte i ytterkartong. 
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Andra förpackningsalternativet är samma brätte och samma displayförpackning, dock med 

en färgmix av knivarna. Knivarna mixas för hand och färgmix levereras antingen med 

färgerna: Orange, Svart, Blå, Grön och Cerise/Magenta. Denna benämns fortsättningsvis ”15-

pack display, färgmix” enligt figur 4 tidigare. Eller med färgerna: Svart, MG, Navy Blue, 

Anthracite och Desert. Då benämns den ”15-pack display, färgmix adventure” enligt figur 6. 

 

Figur 6. ”Companion” färgmix adventure i brätte, [3] med tillåtelse. 

När förpackningsalternativen enligt ovan är färdigpackade, placeras displayförpackningarna i 

en standardpall som klarar 1620 st. knivar/pall och levereras sedan på färdigvarulagret. 
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Tredje förpackningsalternativet är en ”pin-pac” blisterförpackning som packas med hjälp av 

en maskin. Vid packning tas kniven manuellt ur brättet och placeras sedan i blister som med 

hjälp av maskinen svetsas ihop. Blisterförpackningen innehåller bara en kniv och kommer 

fortsättningsvis att benämnas ”blister”. Figur 7 visualiserar ”Companion” i blister. Efter att 

kniven förpackats i blister, packas den i en 5-pack ytterkartong, enligt figur 8 och placeras 

därefter i en standardpall innehållande maximalt 600 st. knivar och levereras slutligen till 

färdigvarulagret. 

 

Figur 7. ”Companion” i blister. 
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Figur 8. Blister i ytterkartong. 

Fortsatt benämning kommer vara ”komponent” för kniven som är färdigtillverkad (ej 

packad). När kniven är färdigtillverkad och packad kommer den att benämnas 

”färdigpackad”. ”Komponentlager” är det lager där den färdigtillverkade kniven lagerhålls 

innan den ska packas. ”Färdigvarulager” (FVL) är det lager där kniven är färdigpackad och 

redo att levereras till kund.  
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4 Metod och genomförande 

Följande kapitel beskriver alla metoder som användes i projektet samt genomförandet av 

dessa metoder. Först beskrivs nulägesanalysens- samt värdeflödesanalysens utförande och 

slutligen presenteras genomförandet av pilot.  

4.1 Nulägesanalys 

En nulägesanalys genomfördes för att förstå bakgrunden till problemet och förstå hur 

dagsläget ser ut hos Morakniv. Dessutom för att identifiera förbättringar samt för att 

slutligen kunna jämföra förbättringsförslaget med nuläget och säkerställa en förbättring. 

Petersson et al. [1, s.201] menar att en nulägesanalys är “viktig för att skapa förutsättningar 

för att åtgärderna som vidtas är förbättringar och inte bara förändringar”.  

 

4.1.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är den data som författaren själv samlat in medan sekundärdata är den data som 

redan existerar [6]. Sekundärdata till nulägesanalysen och värdeflödesanalysen samlades in 

hjälp av Moraknivs affärssystem. Primärdata till nulägesanalysen samlades in genom tidigare 

erfarenheter och observationer då författaren till denna rapport arbetat på företaget. 

Säkerställning av dessa data utfördes genom enklare avstämningar med anställda på 

Morakniv. Ingen intervjumetod användes för säkerställning av data. 

 

4.1.2 Takttid enligt prognos 

Takttid innebär hur ofta en produkt behöver lämna en aktivitet eller process för att uppfylla 

kundbehovet [1]. Dessutom kan takttiden representera hur många produkter kunden behöver 

varje vecka, dag, timme, minut o.s.v. Affärssystemet användes för att studera prognoser på 

den årliga försäljningen. Denna siffra dividerades sedan på 220 dagar (antal arbetsdagar på 

ett år) för att erhålla ett uppskattat värde på det dagliga kundbehovet i enheten antal knivar 

per dag, se ekvation 1. Prognoserna förväntas stämma bra överens med verkligheten då 

marknadsavdelningen kommunicerar med kunderna angående dessa. 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠 𝑝å 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

220 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
                                                                                Ekvation 1 
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4.1.3 Lagersaldo 

Lagersaldot representerar hur många produkter som finns på lager. Saldot för olika färg- 

resp. förpackningsalternativ på ”Companion” varierar från dag till dag beroende på hur 

mycket som tillverkats samt hur mycket som lämnar lagret. Av denna anledning togs beslutet 

att använda medelvärden för det dagliga lagersaldot från januari 2019 i analysen. Dessa 

värden erhölls utifrån affärssystemet. Analysen innebar både lagersaldot på färdigvarulagret 

och lagersaldot på komponentlagret för färg- och förpackningsalternativen. 

4.1.4 EOK – ekonomisk orderkvantitet 

EOK (eng. EOQ), ekonomisk orderkvantitet, innebär den orderkvantitet som ger den lägsta 

totalkostnaden och beräknas utifrån Wilsonformeln [5]. Denna orderkvantitet är beräknad 

sedan tidigare och erhölls från affärssystemet. Analysen innebar den mest ekonomiska 

orderkvantiteten för att både tillverka komponenten och för att packa denna i 15-pack display 

samt blisterförpackning. 

4.1.5 Teoretisk maxnivå på lagersaldo 

Eftersom att lagersaldot varierar och medelvärdet egentligen inte är ett exakt värde så togs 

beslutet att även analysera hur stort lagersaldot teoretiskt kan bli. Detta för att ytterligare 

förstå nuläget samt för att enklare kunna visualisera förändringen mellan nuläget och det 

framtida förbättringsförslaget. Utifrån teorin om beställningspunkt (se kapitel 2.4) 

identifierades maxnivån på saldot till att vara summan av beställningspunkten (BP) och den 

orderkvantitet (Q) som tillverkas. Båda dessa värden fanns att erhålla från affärssystemet. 

Dessa summerades ihop till den teoretiska maxnivån på lagersaldot enligt ekvation 2 nedan. 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑥𝑛𝑖𝑣å 𝑝å 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 + 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡                Ekvation 2 
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4.1.6 Lagerplatser 

Antal lagerplatser som används för olika färg- resp. förpackningsalternativ på ”Companion” 

beror på det tillfälliga lagersaldot samt om pallarna är fulla eller inte. Eftersom att 

lagersaldot som analyserades i detta arbete representerar ett medelvärde, togs beslutet att 

beräkna antalet lagerplatser som används utifrån detta medelvärde, då med antagandet att 

pallarna är fulla. Som tidigare nämnt innehåller pallarna på komponentlagret 1440 st. knivar 

medan pallarna på färdigvarulagret innehåller 600 st. knivar (blister) eller 1620 st. knivar 

(15-pack display). Antal lagerplatser som krävs utifrån lagersaldot beräknades därför genom 

att dividera lagersaldot på 600 st. knivar, 1440 st. knivar eller 1620 st. knivar beroende på 

lager. Detta genomfördes för alla färg- samt förpackningsalternativ på ”Companion” och 

beslutet togs att summera ihop dessa till ett totalt värde på respektive lager. Beräkningen 

utfördes enligt ekvationerna 3 och 4 nedan: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑝å 𝐹𝑉𝐿 = ∑ (
𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟

600
+

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 15𝑝𝑎𝑐𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦

1620
)         Ekvation 3 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑝å 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  ∑ (
𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 15𝑝𝑎𝑐𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

1440
)                 Ekvation 4 

Det genomfördes även samma beräkningar på det totala antalet platser som skulle krävas 

ifall lagersaldot når den teoretiska maxnivån. Dessutom genomfördes en analys av 

lagerplatsernas placering. Analysens syfte var att identifiera om lagerplatserna är 

lättåtkomliga eller inte, samt var respektive plats är placerad. 

4.1.7 Leveransledtid 

Tiden från att kunden lagt en order till att produkten levereras till kunden benämns med 

”leveransledtid” [5]. Leveransledtiden presenteras i antal dagar och värdet erhölls genom 

analys av affärssystemet. 

4.1.8 Räcktid 

Petersson et al. [1, s 349] beskriver räcktid som ”den tid som ett förråd, en buffert eller ett 

färdigvarulager räcker baserat på kundens förbrukningstakt”. I detta projekt beräknades 

räcktiden för varje färg- och förpackningsalternativ genom att dividera lagersaldot med 

takttiden enligt ekvation 5 nedan. 

𝑅ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜

𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑
                                                                                                                       Ekvation 5 
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4.2 Värdeflödesanalysens utförande 

Vanligtvis genomförs värdeflödesanalyser i tre grova steg: kartläggning av nuläget, utforma 

önskat framtida tillstånd samt skapa handlingsplan [1]. I detta projekt genomfördes dock 

bara kartläggningen av nuläget samt kartläggningen av det framtida önskade tillståndet. 

Däremellan identifierades förbättringar med avseende på både teorin och den nutida 

värdeflödeskartan samt nulägesanalysen. Flödet över hela tillverkningsprocessen visualiseras 

inte, enbart den del som är relevant för detta projekt. 
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Den nutida kartläggningen utfördes genom att analysera flödet för ”Companion”. Både 

nulägeskartläggningen och den framtida kartläggningen upprättades med hjälp av symboler 

för materialflödet enligt figur 9 och symboler för informationsflödet enligt figur 10. Alla 

symboler är egenkonstruerade med inspiration från litteraturen [1]. 

 

 

Figur 9. Symboler för materialflödet i kartläggningarna. 

 

Figur 10. Symboler för informationsflödet i kartläggningarna. 
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Lagersaldo, räcktid och takttid fylldes i med hjälp av sekundärdata från nulägesanalysen. 

Takttiden beräknades även om till antal sekunder per kniv för att sedan kontrollera att 

processerna klarar att producera enligt kundens behov. Moraknivs affärssystem användes för 

att erhålla redan beräknade värden på cykeltid (C/T), ställtid (S/T), kvalitetsutfall (Q) samt 

skiftform (SKIFT). Dessutom användes ett styrsystem som hela tiden uppdaterar 

tillgängligheten på processerna för att ta reda på just tillgängligheten (U/T). Den verkliga 

processtiden för varje process beräknades enligt ekvation 6 nedan och dessa summerades till 

den värdeskapande tiden. Räcktiden för lagren summerades till ledtiden i produktionen (den 

del av produktionen som analyserats). Den framtida kartläggningen genomfördes efter att 

nuläget analyserats, efter att teorin studerats samt efter att förbättringar identifierats och 

testats i produktionen i form av en pilot. 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

=
𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ×  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
                                                        Ekvation 6 

4.3 Genomförande av pilot  

Utifrån nulägesanalysen, värdeflödesanalysen och den teori som presenterats identifierades 

ett förslag i form av förbättringar på hur Morakniv kan packa mot kundorder. För att testa 

och erhålla en uppfattning av hur förbättringsförslaget ter sig i verkligheten genomfördes en 

pilot under tio arbetsdagar. Syftet med utförandet var att synliggöra eventuella brister i 

förslaget och på så sätt kunna åtgärda dessa innan det slutgiltiga förslaget presenteras och 

implementeras i produktionen. Först utfördes en noggrann planering av piloten, nödvändiga 

förberedelser genomfördes och berörda personer informerades. Därefter utfördes piloten och 

under tiden analyserades resultatet. En av alla åtta slöserier inom TPS syftar på att eliminera 

outnyttjad kreativitet [4]. Därav togs beslutet att, efter piloten, stämma av med berörda 

medarbete för att ta del av alla åsikter och tankar kring genomförandet. Både fördelar och 

nackdelar togs upp och förslag på åtgärder samt ytterligare förbättringar identifierades 

tillsammans med medarbetarna. På så sätt tog arbetssättet ett steg närmare att kunna 

implementeras i verkligheten. Genom piloten erhölls även tydligare värden på antal 

lagerplatser och medelvärde på lagersaldo som används i det framtida förslaget. Dessa i sin 

tur användes sedan för att jämföra nuläget med förslaget och säkerställa en förbättring. 

Jämförelsen presenteras i kapitel 5.4.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet som erhållits utifrån den teori och metoder 

som användes i arbetet. Först presenteras nulägesanalysens- och värdeflödesanalysens 

resultat. Därefter presenteras en enklare utvärdering av piloten och slutligen redovisas 

förbättringsförslaget samt en tydligare jämförelse av förändringarna som sker. 

5.1 Nuläget 

Nedan presenteras resultatet av nulägesanalysen för att förstå bakgrunden till problemet 

samt för att förstå grunden till det framtida förbättringsförslaget.  

5.1.1 Nutida värdeflödeskartan 

Figur 11 nedan presenterar värdeflödeskartan över nuläget. För större figur hänvisas till 

bilaga B. 

 

Figur 11. Värdeflödeskartan över nuläget. 
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Produktionsplaneringen erhåller dagliga order samt månadsprognoser från den externa 

kunden och levererar veckoorder till den interna tillverkningen av knivblad. Takttiden 

representerar antalet knivar som, varje dag, totalt behöver tillverkas vid varje process. För 

visualisering av takttiden för respektive färgalternativ hänvisas till kapitel 5.1.2. Dessutom 

visualiserar takttiden i värdeflödeskartan hur lång tid den verkliga processtiden för 

respektive process får ta för att klara det dagliga kundbehovet. 

Moraknivs produktionssystem är likt ett tryckande system där processerna trycker fram 

komponenter till lagren. Detta genom principen att produktionsplaneringen skickar 

tillverkningsorder till processerna både när det behövs och i förebyggande syfte för att fylla 

på lagren. Om den externa kundens önskade knivar finns på färdigvarulagret tas dessa 

därifrån och levereras till kunden. När färdigvarulagernivån börjar minska, når 

beställningspunkten eller om kundens önskade antal knivar inte finns på lagret, skickar 

produktionsplaneringen en order på att packa fler knivar. Beställningspunktsystemet 

fungerar som en elektronisk kanbansignal men denna följs inte helt, tillverkning kan ske 

innan beställningspunkten nås och kan dessutom ske oavsett om kunden beställt knivar eller 

inte. Detta för att fylla på lagret i förebyggande syfte. När knivarna packats och fysiskt 

placeras på lagerplatserna på färdigvarulagret, levereras dessa även in på aktuell lagerplats i 

affärssystemet via artikelnummer. 

Vid komponentlagret gäller samma som för färdigvarulagret. När lagernivån minskar, når 

beställningspunkten eller om den interna kunden (i detta fall packningen) behöver fler 

knivar, skickas en tillverkningsorder, till den automatiserade formsprutan, på att tillverka 

fler knivar. Även här levereras knivarna in på aktuell lagerplats via artikelnummer fysiskt och 

i systemet. Antalet knivar som både tillverkas och packas beror inte på vad kunden vill ha, det 

beror på den orderkvantitet som är mest ekonomisk (EOK). 

Längst ner på kartan visualiseras räcktiden för respektive lager samt den verkliga 

processtiden för respektive process. Båda lagren visualiserar den totala summan av alla färg- 

och förpackningsalternativ för respektive lager. Observera även att lagren visar både 

maxsaldot som teoretiskt kan uppnås, se kapitel 5.1.6, samt medelvärdet på lagersaldot, se 

kapitel 5.1.3. För mer detaljerad visualisering på räcktiden för respektive färgalternativ 

hänvisas till kapitel 5.1.4.  

Genom att analysera kartan identifieras att alla processer idag klarar takttiden utifrån 

prognosen. En annan identifiering som genomförts är att lagersaldot är onödigt högt jämfört 

med kundens efterfrågan (takttiden), vilket resulterar i den höga ledtiden.  
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5.1.2 Takttid enligt prognos 

Takttiden utgår från prognoser på vad som förväntas att säljas under år 2019 och i figurerna 

nedan presenteras denna takttid. Figur 12 visar takttiden för hur många knivar av 15-pack 

display en-färg som behöver plockas från färdigvarulagret och levereras till kunden. Vid 

analys av denna figur konstateras att knivarna som det förväntas säljas mest av är Orange, 

Svart och MG. Knivarna som är minst populära är framförallt Navy Blue, Desert och 

Anthracite. För exakta värden på takttiden för alla förpacknings- och färgalternativ hänvisas 

till bilaga A. 

 

Figur 12. Takttid för 15-pack display en-färg på färdigvarulager. 
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I figur 13 visualiseras takttiden för hur många knivar av 15-pack display färgmix som behöver 

plockas från färdigvarulagret och levereras till kunden. Inga större slutsatser kring detta kan 

dras mer än att ordinarie färgmix är mer populär än färgmix adventure.  

 

Figur 13. Takttiden för 15-pack display färgmix på färdigvarulager. 

Figur 14 presenterar takttiden för hur många knivar i blisterförpackning en-färg som behöver 

plockas från färdigvarulager och levereras till kunden. Återigen är det Orange, Svart och MG 

som är mest populära. 

 

Figur 14. Takttiden för blister en-färg på färdigvarulager. 
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Genom att summera ihop takttiderna för alla olika förpackningsalternativ på färdigvarulagret 

erhålls den totala efterfrågan på komponenten och därmed takttiden för komponentlagret. 

Figur 15 presenterar den totala efterfrågan för komponenten som plockas från 

komponentlagret för packning, d.v.s. takttiden för 15-pack en-färg på komponentlagret. 

Genom analys av denna figur bekräftas att knivarna som det behöver tillverkas mest av är 

Orange, Svart och MG eftersom att efterfrågan på dessa är högst. Medan knivarna som det 

behöver tillverkas minst av är Navy Blue, Desert och Anthracite då efterfrågan på dessa är 

lägst.  

 

Figur 15. Takttiden för komponenten i 15-pack en-färg på komponentlagret. 
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5.1.3 Lagersaldo 

Värdena på lagersaldot representerar det dagliga medelvärdet under januari 2019. Slutsatsen 

som drogs efter analys av värdeflödeskartan var att lagersaldot är onödigt högt jämfört med 

takttiden. Genom att först analysera takttiden (kapitel 5.1.2) och därefter analysera följande 

fyra figurer bekräftas denna slutsats. D.v.s. att fler av färgalternativen har onödigt högt 

lagersaldo jämfört med vad som behövs utifrån kundens efterfrågan. I figur 16 presenteras 

lagersaldot för 15-pack display en-färg på färdigvarulagret. Bilaga A visar exakta värden på 

lagersaldot för alla färg- och förpackningsalternativ. 

 

Figur 16. Lagersaldo  för 15-pack display en-färg på färdigvarulagret. 
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Figur 17 visar lagersaldot för 15-pack en-färg på komponentlagret och det konstateras 

återigen att lagersaldot för alla färgalternativ på komponentlagret är högre än efterfrågan på 

just dessa alternativ. 

 

Figur 17. Lagersaldo på komponentlagret.  

Figur 18 nedan visar lagersaldot för 15-pack display färgmix på färdigvarulagret. Samma 

slutsats dras här, lagersaldot är högre än kundefterfrågan som presenteras i kapitel 5.1.2. 

Dessutom visar figuren att lagersaldot för ordinarie färgmix är lägre än för färgmix 

adventure, medan takttiden (se kapitel 5.1.2) är högre för ordinarie färgmix jämfört med 

färgmix adventure. 

 

Figur 18. Lagersaldo  för 15-pack display färgmix på färdigvarulagret. 
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Figur 19 visar lagersaldot för blister en-färg på färdigvarulagret. Lagersaldot för framförallt 

Desert, som är ett av alternativen som förväntas säljas minst av enligt kapitel 5.1.2, är 

orimligt stort jämfört med vad som egentligen behövs.  

 

Figur 19. Lagersaldo för blister på färdigvarulagret. 
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5.1.4 Räcktid 

Följande figurer presenterar detaljerat hur länge lagret räcker för respektive färg- och 

förpackningsalternativ. Räcktiden beräknades utifrån lagersaldot och takttiden. I figur 20 

presenteras räcktiden för alla olika färgalternativen i 15-pack display en-färg på 

färdigvarulagret. Vid analys av figuren konstateras att räcktiden för framförallt Navy Blue 

och Anthracite (och ev. Blå) är väldigt lång. Bilaga A visar exakta värden på räcktiden för 

respektive färg- och förpackningsalternativ. 

 

Figur 20. Räcktiden för 15-pack display en-färg på färdigvarulagret. 
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I figur 21 presenteras räcktiden för komponentlagret 15-pack en-färg. Navy Blue, Desert och 

Anthracite är komponenter som sticker ut, räcktiden för dessa är onödigt lång.  

 

Figur 21. Räcktiden för komponentlagret. 
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I figur 22 nedan visualiseras räcktiden för färdigvarulagret på 15-pack display färgmix. 

Ordinarie färgmix har inte en överdriven lång räcktid medan färgmix adventure har en 

relativt lång räcktid.  

 

Figur 22. Räcktiden för 15-pack display färgmix på färdigvarulagret. 

Figur 23 presenterar räcktiden för färdigvarulagret blister en-färg. Där kan ses att framförallt 

färgen Desert har en onödigt lång räcktid. Anthracite och Magenta har också en märkvärt 

lång räcktid. Medan Orange, Svart och MG inte har överdrivet långa räcktider. 

 

Figur 23. Räcktid för blister en-färg på färdigvarulagret. 
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5.1.5 EOK – ekonomisk orderkvantitet 

Följande figurer presenterar den mest ekonomiska orderkvantiteten för att tillverka och 

packa knivarna. Vid analys av dessa fyra figurer nedan erhålls en förståelse för varför värdena 

på lagersaldot och räcktiden är så höga, det tillverkas och packas för många knivar jämfört 

med vad som lämnar lagret. I figur 24 visas EOK för att packa 15-pack display en-färg till 

färdigvarulagret. Bilaga A visar värden på EOK för alla färg- och förpackningsalternativ. 

 

Figur 24. EOK för att packa 15-pack display en-färg och lagra på färdigvarulagret. 
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Figur 25 visar den mest ekonomiska orderkvantiteten för att tillverka knivarna i formsprutan 

och lagra på komponentlagret i 15-pack en-färg. 

 

Figur 25. EOK för att tillverka knivarna och lagra i 15-pack på komponentlagret. 

Figur 26 visualiserar EOK för att packa 15-pack display färgmix och lagra på färdigvarulagret. 

 

Figur 26. EOK för att packa 15-pack färgmix och lagra på färdigvarulagret. 
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I figur 27 visualiseras EOK för att packa knivar i blister till färdigvarulagret.  

 

Figur 27. EOK för att packa knivar i blister en-färg och lagra på färdigvarulagret. 
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5.1.6 Teoretisk maxnivå på lagersaldo 

För att erhålla en förståelse för hur stora lagernivåerna kan bli presenteras den teoretiska 

maxnivån på lagren i kommande figurer. Maxnivån beror på beställningspunkten och den 

orderkvantitet som tillverkas, i detta fall EOK. En analys av dessa figurer nedan visar att en 

del färgalternativ har låg eller ingen beställningspunkt alls, medan andra har hög. Genom att 

jämföra medelvärdet på lagersaldot (kapitel 5.1.3) och den teoretiska maxnivån identifieras 

att lagersaldot på färgalternativet Desert i blisterförpackning är högre än vad det teoretiskt 

kan vara, se figur 31. Anledningen till detta beror på att nulägets beställningspunktsystem 

inte alltid följs genom att knivar tillverkas innan lagernivån når beställningspunkten. Inga 

vidare slutsatser kring detta kan dras mer än att lagersaldot, återigen, är betydligt mycket 

större än vad som behövs. Figur 28 presenterar den teoretiska maxnivån för 15-pack display 

en-färg på färdigvarulagret. I bilaga A visualiseras exakta värden på maxnivån med 

beställningspunkt och orderkvantitet för alla färg- och förpackningsalternativ. 

 

Figur 28. Teoretisk maxnivå för 15-pack display en-färg på färdigvarulagret. 
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Figur 29 nedan presenterar den teoretiska maxnivån på komponentlagret. 

 

Figur 29. Teoretisk maxnivå på komponentlagret. 

Figur 30 visualiserar den teoretiska maxnivån på färdigvarulagret för 15-pack färgmix 

 

Figur 30. Teoretisk maxnivå  för 15-pack färgmix på färdigvarulagret. 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Maxsaldo (st) komponentlager 15-pack en-färg 

Beställningspunkt (st knivar) EOK (st knivar)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Färgmix Färgmix adventure

Maxsaldo (st) färdigvarulager 15-pack display 
färgmix 

Beställningspunkt (st knivar) EOK (st knivar



47  

Figur 31 visualiserar den teoretiska maxnivån på färdigvarulagret för blister en-färg. 

 

Figur 31. Teoretisk maxnivå  för blister en-färg på färdigvarulagret. 
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5.1.7 Lagerplatser 

Tabell 2 nedan visualiserar det totala antalet lagerplatser som används på komponentlagret 

samt på färdigvarulagret utifrån medelvärdet på lagersaldot. För värden på antal platser för 

respektive färg- och förpackningsalternativ hänvisas till bilaga A.  

Tabell 2. Totalt antal lagerplatser som används utifrån medelvärdet på lagersaldo under 

januari 2019 

 Komponentlager Färdigvarulager 
Antal lagerplatser utifrån 
medelvärdet på lagersaldot 

22 st. 27 st. 

 

Det totala antalet lagerplatser som används ifall lagersaldot når maxnivå visualiseras i tabell 

3. För värden på antal platser som krävs för respektive färg- och förpackningsalternativ 

hänvisas till bilaga A. 

Tabell 3. Totalt antal lagerplatser som teoretiskt bör finnas tillgängliga utifrån den möjliga 

maxnivån. 

 Komponentlager Färdigvarulager 
Antal lagerplatser som 
används för maxnivån 

39 st. 40 st. 

 

Morakniv använder sig idag av plockplatser och buffertplatser på både komponentlagret och 

färdigvarulagret. Varje färg- och förpackningsalternativ har en plockplats som är lättåtkomlig 

längst ner i pallstället. Buffertplatserna är närliggande buffertplatser som är placerade högre 

upp i pallstället. Placeringssystemet för båda lagren är blandsystem där plockplatserna är 

fasta medan buffertplatserna är flytande.  

Utplockningen från komponentlagret sker enligt orderplock, ordern plockas färdig i 

transportemballage, eller i detta fall på en vagn, innan nästa order börjar plockas. För 

färdigvarulagret gäller samma, orderplock ner i transportemballage. Dock kan flera order 

plockas samtidigt ifall det är få orderrader. 
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5.1.8 Leveransledtid 

En enklare analys av leveransledtiden genomfördes och resultatet visar att leveransledtiden 

för alla färger och förpackningsalternativ är tio dagar. Denna tid innefattar den tiden som 

kundorder måste behandlas inom och är den styrande tiden för det framtida förslaget. Se 

bilaga A för värden på leveransledtiden för respektive färgalternativ. 

5.2 Pilot 

Förbättringarna testades i produktionen genom en pilot under tio arbetsdagar. Beslutet togs 

att genomföra detta under perioden då en av kunderna lagt order på sammanlagt över 13000 

st. ”Companion” (utöver andra kunder). Genomförandet utfördes till större delen exakt som 

planerat. Lagernivåerna i affärssystemet var i enlighet med förslaget genom att det 

nuvarande lagret ”gömdes” under denna tid och informationsflödet genomfördes enligt 

planerat. Alla planerade tillverknings- och kundorder kunde tillverkas, packas och levereras i 

tid, utom en. Denna fick förbises från testet och plockas från det ”gömda” lagret av anledning 

att knivblad inte fanns tillgängliga. Antalet kundorder levererades dock ändå i tid inom 

leveransledtiden. Genom utvärdering tillsammans med medarbetare identifierades både för- 

resp. nackdelar och på så sätt kunde ytterligare åtgärder införas innan det slutgiltiga 

förbättringsförslaget kunde säkerställas.  

5.3 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslaget innebär förbättringar inom både material- samt informationsflödet och 

beskrivs nedan. Dessa förändringar har tagits fram utifrån den teori, nulägesanalys, 

värdeflödesanalys samt genomförande av pilot som presenterats tidigare i rapporten. Först 

presenteras det förbättrade flödet via en framtida värdeflödeskarta. Därefter presenteras 

förbättringen av lagernivåer och lagerplatser. Slutligen beskrivs förbättringarna i 

informationsflödet mer tydligt av anledningen att dessa är svåra att visualisera i 

värdeflödeskartan.  
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5.3.1 Framtida värdeflödeskartan 

Den framtida värdeflödeskartan visualiserar förbättringar i material- och informationsflödet 

enligt figur 32. För tydligare figur hänvisas till bilaga C. 

 

Figur 32. Framtida värdeflödeskartan 

Produktionsplaneringen erhåller, som tidigare, dagliga order och månadsprognoser från 

kund och levererar order till den interna produktionen av knivblad. Eftersom att packningen 

ska ske mot kundorder och det är förpackningarna (språket) som i framtiden kommer att 

variera mellan olika kunder, sätts kundorderpunkten i detta fall vid packningen av knivarna. 

D.v.s. det är där produkten variantbestäms och det är dit signalen för behovet ska gå. Utifrån 

detta skickar produktionsplaneringen tillverkningsorder till packningen (blister, 15-pack en-

färg eller färgmix) som i sin tur plockar knivarna från komponentlagret.  
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Komponentlagret har en ändrad beställningspunkt som enligt förslaget kommer att följas till 

100 % och på så sätt även ett ändrat teoretiskt maxsaldo, se kapitel 5.3.2. Tillverkningen i den 

automatiserade formsprutan kommer inte att ske mot kundorder men ändå lite mer 

strukturerat jämfört med nuläget. När lagernivån når den nya beställningspunkten går en 

elektronisk kanbansignal, via affärssystemet, till produktionsplaneringen att fler knivar 

behöver tillverkas i den automatiserade formsprutan. Produktionsplaneringen skickar då, 

varken tidigare eller senare, tillverkningsorder till formsprutningen. Orderkvantiteten är nu 

ett bestämt värde med avseende på prognoser samt en del säkerhetslager och beror inte 

längre på EOK. Detta för att undvika onödigt många tillverkade knivar på lager. När 

tillverkningen av knivarna är färdig placeras dessa på komponentlagret som vanligt.  

Packningen, som hämtar knivarna från plockplatserna på komponentlagret, packar och 

levererar sedan in knivarna i affärssystemet. Personalen på färdigvarulagret ser då, via 

systemet, att knivar finns att hämta. Dessa färdigpackade knivar hämtas och ibland finns en 

väntetid för att leverera knivarna till den externa kunden beroende på hur tidigt knivarna 

blivit färdiga samt när kunden kan ta emot dessa. Anledningen till väntetiden beror på 

utjämning av arbetsbelastningen. Eftersom att Morakniv tillverkar och packar många andra 

artiklar finns inte möjligheten att packa alla knivar dagen innan eller samma dag som dessa 

ska levereras, då finns stor risk att knivarna inte hinner levereras inom leveransledtiden. 

Därav utjämning av arbetsbelastningen.  

För att hantera knivarna som kundorder under denna väntetid, finns frigjorda platser på 

färdigvarulagret för detta, se kapitel 5.3.2. Dessa platser symboliseras som ”supermarket” i 

värdeflödeskartan. ”Supermarket” är, i detta projekt, kontrollerade lagerplatser som finns 

tillgängliga för att tillfälligt placera kundorderpackade knivar i väntan på leverans till 

kunden. Detta kan ses som ”tillfälliga lagerplatser”. Om allt sker enligt Moraknivs bestämda 

rutiner är allt som står på dessa platser bokat eller betalt av en kund och ska levereras inom 

närmsta tiden. D.v.s. dessa platser innebär ingen lagring av produkter och på så sätt inget 

bundet kapital. När kunden kan ta emot ordern plockas dessa från ”supermarket” och 

levereras till kunden som vanligt.  
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5.3.2 Lagernivåer och lagerplatser 

Genom att Morakniv packar ”Companion” mot kundorder uppnås framförallt flexibilitet att 

kunna anpassa förpackningarna efter kundens önskemål med språk. Dessutom uppnås 

lönsamhet med avseende på lager, både lagervärde och lagerplatser. Lagernivån för 

”Companion” på färdigvarulagret reduceras helt till noll st. knivar. Detta eftersom att 

leveransledtiden är på tio dagar och att packa både stora samt små kundorder tar enligt 

värdeflödeskartan långt ifrån hela den tiden. På så sätt blir ett antal lagerplatser tomma och 

det är dessa som används som ”supermarket”. Eftersom att tillverkningen av knivarna 

fortfarande sker mot lager och inte mot kundorder så utnyttjas fortsättningsvis 

beställningspunktsystemet för komponentlagret. Efter nulägesanalysen erhölls en förståelse 

för att Morakniv tillverkar betydligt fler knivar än vad som behövs utifrån kundens 

efterfrågan. Därav resulterade förslaget i ändrad beställningspunkt och orderkvantitet för 

komponentlagret till en mer lämplig nivå med avseende på kundefterfrågan. Hänsyn har 

dock fortfarande tagits till ställtider och det antalet knivar som är lämpligt att tillverka 

utifrån Moraknivs situation. På så sätt har både den teoretiska maxnivån och medelvärdet på 

lagersaldot på komponentlagret ändrats till värden som tabell 4 och tabell 5 visualiserar.  

Tabell 4. Framtida teoretisk maxnivå på lagersaldot på komponentlagret 

Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 
Blue 

Desert Anthracite MG 

2879 st 5759 st 2879 st 2879 st 5759 st 2160 st 2160 st 2160 st 5759 st 

 

Tabell 5. Medelvärde på lagersaldot på komponentlagret under genomförande av pilot   

2019-04-08 – 2019-04-23. 

Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 
Blue 

Desert Anthracite MG 

2141 st 4635 st 765 st 2201 st 1394 st 1647 st 1311 st 1594 st 3155 st 

 

Det framtida antalet lagerplatser som kommer att användas då lagren når maxnivån har 

därmed reducerats till totalt 24 st. på komponentlagret och noll st. på färdigvarulagret. 

Medan antal lagerplatser som användes under pilotens genomförande var 18 st. på 

komponentlagret och noll st. på färdigvarulagret, se kapitel 5.4 för tydligare jämförelse. 

Bilaga D visar exakta värden på framtida lagerplatser samt framtida maxnivå med 

beställningspunkt och orderkvantitet.  
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Morakniv har redan anammat principen med plockplatser, buffertplatser samt orderplock av 

artiklar och därav kommer detta fortsättningsvis att utföras på komponentlagret. På 

färdigvarulagret blir det något annorlunda. Från nuläget till det framtida förslaget kommer 

ungefär 30 st. lagerplatser på färdigvarulagret tömmas och bli lediga. Morakniv kommer 

fortfarande att ha kvar färdigvarulagret av anledning att det finns många andra artiklar som 

ännu inte kommer att packas mot kundorder. Dessa lediga lagerplatser medför möjligheten 

att ha ”supermarket” i samma lokal som resterande färdigvaror på färdigvarulagret. 

Placeringssystemet för ”supermarkets” platser är, enligt det framtida förslaget, flytande 

placeringssystem där pallarna med färdigpackade kundorder placeras där plats finns.  

5.3.3 Informationsflödet 

Den största förändringen sker inom informationsflödet och för att förtydliga hur detta 

kommer att gå till beskrivs flödet nedan. 

Produktionsplaneringen erhåller order från kunden via affärssystemet och utför några enkla 

steg i systemet som kopplar samman kundorder med en tillverkningsorder. Denna 

tillverkningsorder skickas till packningen och innehåller då rätt antal knivar som kunden vill 

ha, varken mer eller mindre. Dessutom innehåller tillverkningsordern information om vilken 

kund som vill ha knivarna och till vilken kundorder dessa tillhör. Detta innebär att 

produktionsplaneringen tydligare ser vilka knivar som är kopplade till en kund och vilka som 

packas enbart för att placeras på lager. På så sätt kan planeringen, vid högt tryck, planera om 

en del tillverkningsorder som inte har någon kund som väntar på dessa och istället prioritera 

kundorder. När packningen av knivarna är klar, i samband med inleverans av dessa via 

affärssystemet, skrivs en godsflagga ut från systemet och följer med knivarna i den fortsatta 

hanteringen. Denna godsflagga innehåller information som bl.a. kundnamn, 

kundordernummer samt batchnummer. Detta för att personalen på färdigvarulagret ska veta 

till vilken kund knivarna ska levereras, när dessa ska levereras samt var dessa placerats på 

”supermarket”. Denna information erhålls automatiskt genom att när färdigpackade knivar 

levereras in via affärssystemet skapas nu en ”batch” för den specifika kundordern och på så 

sätt kan affärssystemet hantera produkterna som kundorder istället för som artikel. Vilket är 

en viktig fördel eftersom att knivarna är packade för specifika kunder och inte längre 

hanteras artikelvis. Detta medför även fördelen att kunna ha ”supermarkets” platser 

utspridda över lagret, dessa behöver inte finnas inom specifika områden eller liknande. Det 

räcker att söka via batchnumret i systemet för att hitta produkterna för den specifika kunden. 

På så sätt sker inleverans och utplockning via batchnumret för kundorderpackade knivar. För 

lagerhållna knivar sker inleverans och utplockning via artikelnumret som tidigare. 
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5.4 Förändring 

Tabell 6 nedan visualiserar en jämförelse mellan nuläget och det framtida läget för att erhålla 

en förståelse för vad som förändras samt hur stor förändringen blir.  

Tabell 6. Förändringen som sker mellan nuläget och det framtida förslaget. 

 FÖRE EFTER FÖRBÄTTRING % 
Värdeskapande tid  

[s] 
 

15,6 – 38,7 
 

15,6 – 38,7 
 

0 % 

Ledtid [dagar] 

• teoretisk maxnivå 

• (medelvärde) 

 
41,5 – 56,5 
(20,5 - 30,5) 

 
18,3 

(10,7) 

 
56 – 67 %  

(47 – 65 %) 

Lagersaldo FVL [st.] 

• teoretisk maxnivå 

• (medelvärde)  

 
40410 

(19115) 

 
0 

(0) 

 
100 % 

(100 %) 

Lagersaldo komponentlager [st.] 

• teoretisk maxnivå 

• (medelvärde) 

 
48740 

(25598) 

 
32394 

(18844) 

 
33 % 

(26 %) 

Antal lagerplatser FVL [st.] 

• teoretisk maxnivå 

• (medelvärde) 

 
40 

(27) 

 
0 

(0) 

 
100 % 

(100 %) 

Antal lagerplatser 
komponentlager [st.] 

• teoretisk maxnivå 

• (medelvärde) 

 
 

39 
(22) 

 
 

24 
(18) 

 
 

38 % 
(18 %) 

Tillåter kundanpassning av 
förpackningar 

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

Medellagervärde inom ”outdoor” 
på FVL [kr] 

(20 av ca 150 artiklar) 

 
 

Visas ej 

 
 

Visas ej 

 
 

14,4 % 

Medellagervärde inom ”outdoor” 
på komponentlagret [kr] 

(9 av ca 80 artiklar) 

 
 

Visas ej 

 
 

Visas ej 

 
 

28,6 % 

Leverera knivar inom 
leveransledtiden 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ingen förändring 

 

Den största fördelen med förslaget är framförallt flexibiliteten att kunna anpassa 

förpackningarna efter kundens önskemål utan att leveransledtiden överskrids. Dessutom 

erhålls vinst i form av minskat lagervärde.  
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6 Diskussion 

Nedan diskuteras projektets valda metoder, dess resultat och ifall resultatet blivit annorlunda 

vid val av andra metoder.  

Nulägesanalysen genomfördes med avseende på områden som innebar en förståelse för 

problemet, möjlighet att identifiera förbättringar samt möjlighet att jämföra förbättringen 

med nuläget. Syftet med hela arbetet var att identifiera ett förslag på hur Morakniv kan packa 

knivar mot kundorder och vilka kostnadsbesparingar detta kommer generera i jämfört med 

idag. För möjligheten att säkerställa att förbättringsförslaget medför just en förbättring och 

inte bara en förändring krävdes att nulägesanalysen innefattade områden som påverkas av 

förändringen. Att analysera andra områden hade inte gett samma tydliga resultat. Eftersom 

att data fanns att erhålla genom att studera affärssystemet var analysen enkel att genomföra.  

Resultatet av nulägesanalysen visades vara ett tydligt resultat av att Morakniv idag tillverkar 

och packar mer än vad som egentligen behövs. Enligt teorin om Lean Production, JIT och 

dragande system erhålls en förståelse för att dagens arbetssätt inte är optimalt för att packa 

mot kundorder. Däremot är det inte ovanligt att lagernivåer, räcktid o.s.v. ser ut som i 

dagsläget eftersom att Morakniv tillverkar efter EOK. Beställningspunktsystemet används 

men företaget följer inte alltid detta fullt ut, knivar tillverkas även fast det inte finns ett 

behov. Därav dessa höga lagernivåer som visas för många av alternativen.  

En första tanke kring nulägesanalysen kan vara att det är mindre bra att studera ett 

medelvärde på lagersaldot samt beräkna antalet lagerplatser istället för exakta värden på 

dessa. Eftersom att lagersaldot varierar beroende på om analysen sker direkt efter att lagret 

har fyllts på, med antalet enligt EOK, eller direkt innan lagret ska fyllas på varierar resultatet 

ganska mycket och därav ansågs ett medelvärde vara det bästa för just detta arbete. På så sätt 

kan inte ett tillfälligt värde på antal lagerplatser användas eftersom dessa två förmodligen 

inte kommer att stämma överens med varandra. Eftersom att lagersaldot är ett medelvärde 

så stämmer inte riktigt räcktiden med verkligheten heller av samma anledning som 

lagersaldot, det varierar beroende på tidpunkt. Däremot ger det en bra bild i analysen för att 

förstå hur nuläget ser ut och för att jämföra förbättringsförslaget med nuläget. Teorin kring 

Lean Production syftar på att det är helheten som ska förbättras och inte att enbart fokusera 

på verktygen som presenteras, därav anses ett medelvärde på lagersaldot vara ett bra värde 

att använda i analysen för att erhålla en bra förståelse av nuläget i helhet. Att analysera 

leveransledtiden anses som en självklarhet eftersom att denna tid styr förbättringsförslaget 

för att knivarna ska hinna levereras till kunden. 
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Ett positivt analysresultat är att Morakniv idag använder bestämda system vid lagring och 

plockning av produkter. Plockplatser och buffertplatser är som teorin bekräftat en fördel med 

avseende på effektivitet och kostnad. Beroende på bl.a. resurser och hur lagerområden är 

utformade finns lämpliga alternativ för både lagring och plockning. Vilket av alternativen 

som är det bästa beror på vad som är mest lämpligt för företaget. Efter analys av flödet 

beslutades att inga större förändringar kring detta skulle genomföras eftersom att det 

nuvarande alternativet anses som det bästa för Morakniv. 

Att analysera flödet genom metoden värdeflödesanalys är en fördel för att dels erhålla en 

visualisering av hur flödet fungerar, dels för att tydligt förstå att ledtiden för en produkt ofta 

består av slöserier. Dessutom för att förstå det är genom att förbättra helheten och icke 

värdeskapande delar i flödet som ger det största resultatet och inte genom att förbättra 

processegenskaper. T.ex. som i detta fall, då verksamheten har som mål att kunna ”packa 

mot kundorder”, bör inte fokus läggas på att förbättra processegenskaper som cykeltid och 

tillgänglighet för processen ”packning”. Genom att förbättra detta skulle ledtiden minskar 

med bara några sekunder eller i bästa fall minuter. Att däremot se över och minska 

lagernivåerna, både mellan processerna och på färdigvarulagret, så minskar ledtiden med 

dagar, vilket värdeflödesanalysen visar tydligt. Givetvis bör ändå processegenskaperna ses 

över för att kontrollera att packningen kan ske mot kundorder, eller ifall det behövs ett visst 

lager då kundens takttid inte kan uppnås. Det är helheten som ska förbättras enligt teorin om 

Lean Production och Värdeflödesanalys. 

Data till värdeflödesanalysen erhölls till största delen utifrån tidigare värden (sekundärdata) 

och antogs vara tillförlitliga. Återigen, eftersom det är helheten som ska förbättras spelar det, 

i detta fall, ingen roll ifall cykeltider eller ställtider varierar med någon sekund. I andra fall, 

då cykeltid eller ställtid har en större betydelse, t.ex. då syftet är att förbättra dessa, 

rekommenderas att använda lämpliga metoder för att mäta dessa tider och på så sätt erhålla 

och använda primärdata i analyser. Detsamma gäller med lagersaldot, resultatet skulle inte 

bli annorlunda om lagersaldot varierar med några stycken knivar, inventering sker 

regelbundet så inga större skillnader bör finnas. Oavsett om värdena på lagersaldot skiljer sig 

något från verkligheten skulle analysen fortfarande tyda på att lagersaldot är för stort jämfört 

med efterfrågan. Resultatet av den nutida värdeflödeskartan bekräftar resultatet av 

nulägesanalysen, anledningen till att lagersaldot är högt beror på att produkter trycks fram 

genom tillverkningsprocessen, oavsett om behov finns eller inte. Detta är motsatsen till 

teorin kring Lean, efterfrågan ska låtas styra istället för att tillverka i förebyggande syfte.  
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En viktig observation av metoden värdeflödesanalys är framförallt att denna inte tar hänsyn 

till att andra artiklar tillverkas och packas. Att enbart analysera värdeflödeskartan för 

”Companion” tyder på att Morakniv hinner packa just ”Companion” mot kundorder med den 

bemanning och tillgänglighet som används idag. Däremot tar inte metoden hänsyn till att 

med samma bemanning och tillgänglighet ska även andra artiklar också tillverkas och packas. 

Dessutom består takttiden av prognoser för året som är fördelade på alla arbetsdagar. 

Metoden tar ingen hänsyn till att under vissa perioder är efterfrågan högre medan under 

andra perioder är efterfrågan lägre. Att istället dela in året i perioder beroende på efterfrågan 

och analysera värdeflödet för dessa specifika perioder skulle generera i en bättre 

tillförlitlighet av metoden och förbättringen. Detta är idag inte möjligt eftersom att 

prognoserna innefattar den totala årliga efterfrågan och inte beskriver specifikt när på året 

kunderna kommer att beställa.  

Att däremot planera och genomföra pilot på förbättringsförslaget resulterade i en 

säkerställning av att förslaget går att implementera i verkligheten och inte bara teoretiskt. 

Anledningen till att testa förslaget under perioden en kund lagt en stor order på just 

”Companion” grundas i att erhålla en förståelse för hur förslaget fungerar i ett möjligt värsta 

tänkbara läge. Att testa under en period när enbart några få ”Companion” ska tillverkas och 

packas skulle inte generera samma tillförlitlighet av förslaget eftersom att antalet knivar som 

ska levereras varierar mellan olika perioder.  

Eftersom att en kundorder fick förbises och plockas från det glömda färdigvarulagret erhölls 

förståelse för att det inte är möjligt att ställa om till detta arbetssätt tvärt. Omställningen bör 

genomföras succesivt för att alla tidigare operationer ska hinna med i förändringen. Om 

piloten inte genomförts hade detta problem kunnat uppstå efter att förändringen redan 

implementerats i produktionen. Vilket i sig hade kunnat resultera i försening av leverans till 

kunderna. Detta är ett bevis på att genomförande av pilot är en viktig metod innan 

implementering sker och framförallt att testa så verklighetsspecifikt som möjligt för att 

erhålla förståelse för hur förslaget ter sig i verkligheten. Någon annan metod hade inte 

genererat i samma resultat och hade definitivt inte bidragit till en bättre förståelse för hur 

förslaget fungerar i verkligheten. Några av alla förbättringar och åtgärder i förslaget uppstod 

efter genomförandet av pilot. 
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Den framtida värdeflödeskartans resultat grundas i den teori och resultat av nuläget som 

presenterats tidigare i rapporten. Givetvis finns det andra lösningar på problemet men detta 

är en fungerande lösning för Morakniv i dagsläget. Principen med material- och 

informationsflödet enligt förbättringsförslaget kommer att kunna ske lika oberoende av 

storleken på kundefterfrågan. Att koppla samman kundorder med en tillverkningsorder i 

affärssystemet och på så sätt få med nödvändig information, kommer att behöva genomföras 

oavsett storlek på kundordern. ”Kanban-signalen” eller signalen för behov kommer att kunna 

ske i systemet oavsett orderkvantitet. Utifrån teorin om kundorderpunkt är det till 

packningen av knivarna behovet ska gå eftersom att det är där produkten variantbestäms 

(förpackningarna varierar mellan kunderna). Skulle även tillverkningen ske mot kundorder 

bör kundorderpunkten ändras till en tidigare process i flödet, där produkten variantbestäms. 

Dessutom är det framtida beställningspunktsystemet för komponentlagret anpassat efter det 

nutida kundbehovet och skulle detta behov ändras avsevärt bör orderkvantiteterna och 

beställningspunkten ändras. Det är frivilligt att ändra dessa värden oavsett kundefterfrågan 

då detta enbart är ett förslag som, enligt piloten, fungerar för Morakniv. Beroende på om nya 

produkter implementeras och beläggningen för just ”Companion” minskar, så kan dessa 

värden behöva ändras för att hinna tillverka alla knivar. Dessutom, om takttiden ökar och 

processerna inte klarar av att packa alla knivar inom denna tid, kan även processegenskaper 

som tillgänglighet, kvalitetsutfall eller cykeltid behöva förbättras. 

Förändringen som sker är framförallt flexibiliteten att kunna anpassa förpackningarna efter 

kundens önskemål utan onödigt arbete eller onödiga kostnader. Dessutom sker besparingar i 

form av minskat lagervärde på både komponentlagret och färdigvarulagret. Utifrån teorin om 

bl.a. värdeflödesanalys erhålls en förståelse för att detta är ett bra framtida arbetssätt 

eftersom att icke värdeskapande delar i flödet förbättras. Ytterligare åtgärder och framtida 

arbete för att uppnå ännu mer lönsamhet genom förslaget presenteras i kapitel 8. 
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7 Slutsats 

Det föreslagna förbättringsförslaget svarar på projektets frågeställning utifrån den teori som 

presenterats i rapporten. Med grund i teorin, nulägesanalysen, värdeflödesanalysen och 

genomförandet av pilot resulterade projektet i ett förslag som innebär förändringar inom 

både material- och informationsflödet. Detta förslag är en genomförbar lösning för hur 

Morakniv kan packa knivar mot kundorder och på så sätt erhålla flexibiliteten att anpassa 

förpackningarna efter kundens önskemål. Dessutom reduceras lagerkostnader jämfört med 

dagsläget. Målet med att identifiera ett förbättringsförslag, testa detta genom en pilot och 

kontrollera att knivar kan lagerhållas och packas inom leveransledtiden är uppfyllt.  
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8 Framtida arbete 

Följande kapitel presenterar förslag på arbete eller åtgärder som Morakniv kan ta hänsyn till 

för att i framtiden kunna implementera detta arbetssätt mer lönsamt i produktionen. 

Förslagen presenteras utan inbördes ordning, Morakniv väljer själv vilket eller vilka av dessa 

som prioriteras först. 

SMED 

Vid användandet av den kända Lean-metoden SMED (Single-digit Minute Exchange of Die)  

reduceras ställtider. När ställtider reduceras erhålls möjligheten att mer lönsamt kunna 

tillverka mindre orderkvantiteter. Kundorder hos Morakniv har förmågan att vara både låga 

och höga i orderkvantitet och för att mer lönsamt kunna anpassa tillverkning efter kundorder 

krävs att ställtiderna reduceras. Genom att reducera ställtiderna blir den totala maskintiden 

för att tillverka en produkt kortare, den sammanlagda tiden för att tillverka en hel order blir 

kortare och på så sätt finns tid över för att t.ex. genomföra fler omställningar eller tillverka 

nya produkter. Detta bör genomföras för både packningen och tillverkningen av knivarna för 

att mer lönsamt kunna anpassa orderkvantiteter efter kundens behov. 

Tillverkning mot kundorder – utjämning  

En ytterligare förbättring för Morakniv är att även skafta knivarna mot kundorder, d.v.s. att 

tillverkningen i den automatiserade formsprutan sker mot kundorder. Syftet med detta är att 

kunna eliminera fler slöserier som överlager, onödiga transporter, väntan m.m. Att 

tillverkningen också sker enligt principen ”Just-in-time” och att ett bättre flöde av 

produkterna erhålls. Om tillverkning också sker mot kundorder finns möjligheten att kunna 

packa knivarna redan vid formsprutan, d.v.s. att operationerna packning 15-pack en-färg och 

färgmix slås ihop med formsprutningen. Dock bör vidare analyser kring utjämning av 

arbetsflödet genomföras för att studera om det blir lönsammare att packa redan vid 

formsprutan eller inte. D.v.s. att kontrollera att tidigare processer tar ungefär lika lång tid 

som operationen tillverkning/packning så att produkter inte behöver vänta på att nästa 

process ska bli färdig. Oavsett var packningen sker så är det ändå en fördel att kunna tillverka 

knivarna mot kundorder.  
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Struktur på ”supermarket” 

Enligt förbättringsförslaget behövs ingen vidare struktur för ”supermarkets” lagerplatser. 

Dessa finns där ledig plats finns. Detta eftersom att många andra artiklar fortfarande packas 

mot lager och därav vill märkbara skillnader i arbetsutförandet minimeras. Givetvis är det 

möjligt att ha struktur för dessa lagerplatser beroende på vilket utplockningssystem som 

används samt ifall lagerområdet förändras. I framtiden, när fler knivar packas mot 

kundorder kan viss struktur på ”supermarket” med fördel användas. T.ex. att dessa lediga 

platser placeras närliggande varandra, inom ett avsett område, för att sedan kunna minimera 

hela lagerområdet då lagernivåerna minskar. På så sätt kan lagerhållningskostnader och 

liknande minimeras.  

Mindre pallplatser på ”supermarket” 

En framtida åtgärd är att göra några av dessa tillfälliga lagerplatser på ”supermarket” mindre 

till storlek eftersom att kundorder som har orderkvantiteter på t.ex. 15, 30 eller 40 st. knivar 

inte behöver ta upp hela pallplatser som egentligen klarar 600 st. eller 1620 st. knivar. 

Genom att några av platsernas storlek halveras blir ”supermarket” tillgängligt för fler 

kundorder samtidigt eller så medför det möjligheten att lagerområdet minimeras. T.ex. så 

kan halvpallar användas eller om möjligt t.ex. lådor och liknande lösningar.   
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Tackord 

Ett stort tack till Johan Lind, Morakniv, för uppdragsgivning och utmärkt handledning. 

Tack för all hjälp med affärssystemet och möjlighet att genomföra piloten. Tack för gott 

tålamod, bra svar på många frågor och för givande diskussioner kring förbättringsförslaget. 

Stort tack till Mats Östling, Morakniv, för uppdragsgivning, viss handledning och för 

givande diskussioner kring projektet. Både Johan och Mats har lagt grunden för detta arbete 

och gjort det möjligt att genomföra. Tack till Bengt Bogg, Morakniv, för det omständliga 

arbetet med godsflaggorna och till övriga anställda på Morakniv för utmärkt samarbete 

vid möten, frågor och genomförande av pilot. Framförallt produktionsplaneringen och 

personalen på färdigvarulagret som fått stå ut med en del ändringar och viss oreda under 

denna tid. Slutligen ett stort tack till Anders Wickberg, Karlstads Universitet, för 

handledning och bra rådgivning.   
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Bilaga A sida 1 

Bilaga A – Nulägesanalys 

Lagersaldo, medelvärde 2019-01-01 –  

2019-01-31 

15-pack display, en färg, medelvärde 2019-01, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Färdiglager 

(st. knivar) 

1218,81 5120,48 516,23 520,19 1336,48 650,29 108,74 707,84 3981,52 

 

15-pack, en färg, medelvärde 2019-01, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Komponent- 

lager (st. 

knivar) 

1856,03 5108,71 831 2164,23 3239,29 1881,68 3419,19 2803,94 4294,00 

 

15-pack display, färgmix, medelvärde 2019-01, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr 12884 13089 

Färdiglager (st.) 1117,10 1135,65 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, medelvärde 2019-01, 

färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Färdiglager 

(st. knivar) 

110,48 225,23 128,39 106,48 346,74 92,32 974,26 47,16 672,00 
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Leveransledtid 

Antal dagar från att kunden lagt order till att den levereras till kunden. 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Leveransledtid 

(dgr.) 

Färdiglager 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr 12884 13089 

Leveransledtid 

(dgr.) 

Färdiglager 

10 10 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Leveransledtid 

(dgr.) 

Färdiglager 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Takttid enligt prognos (st./dag) 

Utgår från tänkt försäljningsprognos 2019 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Prognos (st.) 14342 95241 14490 11660 34335 2918 4318 5567 100589 

Takttid (st./dag) 

(prognos/220dgr) 

66 433 66 53 157 14 20 26 458 

 

15-pack, en färg, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Prognos (st.) 23800 109897 24744 20772 56524 7716 10338 9048 122958 

Takttid (st./dag) 

(prognos/220dgr) 

109 500 113 95 257 36 47 42 559 

 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr 12884 13089 

Prognos (st.) 40630 15549 

Takttid (st./dag) 

(prognos/220dgr) 

185 71 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Prognos (st.) 1327 6523 2127 989 10948 1679 2845 363 19257 

Takttid (st./dag) 

(prognos/220dgr) 

7 30 10 5 50 8 13 2 88 
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EOK 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

EOK (st.) 

Färdiglager 

915 6225 885 840 1560 1620 1620 1620 6945 

 

15-pack, en färg, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

EOK (st.) 

Komp.lager 

3300 7560 3195 3180 4965 4320 4320 4320 6480 

 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr 12884 13089 

EOK (st.) 

Färdiglager 

1725 1620 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

EOK (st.) 

Färdiglager 

200 445 200 225 465 200 200 200 515 
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Hur länge räcker lagret? (Räcktid) 

15-pack display, en färg, färdigvarulager, utifrån takt (prognos) 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Lagersaldo, 

medelvärde 

2019-01 

1218,81 5120,48 516,23 520,19 1336,48 650,29 108,74 707,84 3981,52 

Takt 

(st./dag) 

66 433 66 53 157 14 20 26 458 

Räcktid 

(dagar) 

18,4 11,8 7,8 9,8 8,5 46,4 5,4 27,2 8,7 

15-pack, en färg, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Lagersaldo, 

medelvärde 

2019-01 (st) 

1856,03 5108,71 831 2164,23 3239,29 1881,68 3419,19 2803,94 4294,0 

Takt 

(st./dag) 

109 500 113 95 257 36 47 42 559 

Räcktid 

(dgr.) 

17,0 10,2 7,4 22,7 12,6 52,3 72,7 66,7 7,7 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr 12884 13089 

Lagersaldo, medelvärde 

2019-01 (st.) 

1117,10 1135,65 

Takt (st./dag) 185 71 

Räcktid (dgr.) 6,0 16,0 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Lagersaldo, 

medelvärde 

2019-01 (st.) 

110,48 225,23 128,39 106,48 346,74 92,32 974,26 47,16 672,0 

Takt (st./dag) 7 30 10 5 50 8 13 2 88 

Räcktid 

(dgr.) 

15,8 7,5 12,8 21,3 7,0 11,5 75 23,6 7,6 
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Maxsaldo 

Det teoretiska maxsaldot som kan finnas på lagren 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Beställningspunkt 

(st. knivar) 

350 4340 340 0 570 30 40 30 6945 

EOK (st. knivar) 915 6225 885 840 1560 1620 1620 1620 4120 

Maxsaldo  

(st. knivar) 

1265 10565 1225 840 2130 1650 1660 1650 11065 

 

15-pack display, en färg, komponentlager  

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Beställningspunkt 

(st. knivar) 

280 2740 280 190 770 280 0 180 2380 

EOK (st. knivar) 3300 7560 3195 3180 4965 4320 4320 4320 6480 

Maxsaldo  

(st. knivar) 

3580 10300 3475 3370 5735 4600 4320 4500 8860 

 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr. 12884 13089 

Beställningspunkt  

(st. knivar) 

830 425 

EOK (st. knivar 1725 1620 

Maxsaldo (st. knivar) 2555 2045 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Beställningspunkt 

(st. knivar) 

30 445 30 30 270 80 70 0 450 

EOK (st. knivar) 200 150 200 225 465 200 200 200 515 

Maxsaldo  

(st. knivar) 

230 595 230 255 735 280 270 200 965 
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Antal lagerplatser utifrån lagersaldo 2019-01 
15-pack display, en färg, antal platser som krävs utifrån medelvärdet 

på lagersaldot jan 2019, färdigvarulager 1620 st. knivar / pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

1218,81 5120,48 516,23 520,19 1336,48 650,29 108,74 707,84 3981,52 

Färdiglager 

(st. platser) 

1 4 1 1 1 1 1 1 3 

 

15-pack, en färg, antal platser som krävs utifrån medelvärdet på 

lagersaldot jan 2019, komponentlager 1440 st. knivar / pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

1856,03 5108,71 831,0 2164,23 3239,29 1881,68 3419,19 2803,94 4294,0 

Komponent 

-lager  

(st. platser) 

2 4 1 2 3 2 3 2 3 

 

15-pack display, färgmix, antal platser som krävs utifrån medelvärdet 

på lagersaldot jan 2019, färdigvarulager 1620 st. knivar / pall 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr. 12884 13089 

Lagersaldo (st. knivar) 1117,10 1135,65 

Färdiglager (st. platser) 1 1 
 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, antal platser som krävs utifrån 

medelvärdet på lagersaldot jan 2019, färdigvarulager 600 st. knivar / 

pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

110,48 225,23 128,39 106,48 346,74 92,32 974,26 47,16 672,0 

Färdiglager 

(st. platser) 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 
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Antal lagerplatser utifrån maxsaldo 
15-pack display, en färg, antal platser som krävs utifrån värdet på 

maxsaldo, färdigvarulager 1620 st. knivar / pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

1265 10565 1225 840 2130 1650 1660 1650 11065 

Färdiglager 

(st. platser) 

1 7 1 1 2 2 2 2 7 

 

15-pack, en färg, antal platser som krävs utifrån värdet på maxsaldo, 

komponentlager 1440 st. knivar / pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

3580 10300 3475 3370 5735 4600 4320 4500 8860 

Komponent 

lager  

(st. platser) 

3 8 3 3 4 4 3 4 7 

 

15-pack display, färgmix, antal platser som krävs utifrån värdet på 

maxsaldo, färdigvarulager 1620 st. knivar / pall 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr. 12884 13089 

Lagersaldo (st. knivar) 2555 2045 

Färdiglager (st. platser) 2 2 
 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, antal platser som krävs utifrån värdet 

på maxsaldo, färdigvarulager 600 st. knivar / pall 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Lagersaldo 

(st. knivar) 

230 595 230 255 735 280 270 200 965 

Färdiglager 

(st. platser) 

1 1 1 1 2 1 1 1 2 
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Bilaga B – Nutida värdeflödeskartan 
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Bilaga C – Framtida värdeflödeskartan 
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Bilaga D – Framtida läget 

Teoretisk maxnivå på lagersaldot 

Maxsaldo på komponentlager 15-pack en-färg 

 

Totalt FVL: 0 st. 

Totalt komponentlager: 32394 st.  

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Beställnings-

punkt  

(st. knivar) 

1439 2879 1439 1439 2879 720 720 720 2879 

Order-

kvantitet  

(st. knivar) 

1440 2880 1440 1440 2880 1440 1440 1440 2880 

Maxsaldo 

(st. knivar) 

2879 5759 2879 2879 5759 2160 2160 2160 5759 
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Antal lagerplatser under pilot (2019-04-08-

2019-04-23) 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Färdiglager 

(st. platser) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-pack, en färg, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Komponent-

lager (st. 

platser) 

2 4 1 2 1 2 1 2 3 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr. 12884 13089 

Färdiglager (st. platser) 0 0 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Färdiglager 

(st. platser) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totalt FVL: 0 st. 

Totalt Komponentlager: 18 st.  
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Antal lagerplatser utifrån teoretisk maxnivå 

15-pack display, en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12159 11824 12158 12157 12141 13164 13166 13165 11827 

Färdiglager 

(st. platser) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

15-pack, en färg, komponentlager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12078 12083 12076 12079 12077 13095 13099 13097 13093 

Komponent-

lager (st. 

platser) 

2 4 2 2 4 2 2 2 4 

 

15-pack display, färgmix, färdigvarulager 

Companion Färgmix Färgmix adventure 

Artikel-nr. 12884 13089 

Färdiglager (st. platser) 0 0 

 

1-styck Pin-pac (blister), en färg, färdigvarulager 

Companion Blå Orange Grön Magenta Svart Navy 

Blue 

Desert Anthracite MG 

Artikel-nr. 12093 12090 12091 12094 12092 13214 13216 13215 12215 

Färdiglager 

(st. platser) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totalt FVL: 0 st. 

Totalt Komponentlager: 24 st. 
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