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Abstract 
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Abstract 

ORWAK AB is a market leading manufacturer of compaction and baling solutions for solid 
waste materials like corrugated cardboard, plastics and paper. The company strives for 
continuous development of their processes and operations with the goal to achieve better 
efficiency to be able to supply their customers with new innovations and high-quality 
products. Their vision is “Turning Waste Into Value” 

The purpose of this study has been to identify losses related to the company’s internal supply 
and management of materials. The study has been limited to a single production line which 
was chosen together with the company because of its good attributes for generalization. It was 
also necessary as the consequence of the limited time span. In addition, the purpose of the 
study has been to develop an action proposal on how to solve the identified losses. To be able 
to identify the losses the study has processed a numerous of logistics and production theories 
to constitute an understanding of how an efficient supply of materials can be achieved. 

The empirical research was constructed by the help of observations, interviews, conversations 
and different time studies. The time studies that was conducted yielded data about how 
different activities related to each other in frequency and time. The activities were classified 
into different categories to determine which activities that was adding value, and which were 
not. This made it possible to determine the total loss of the studied production line. As a total, 
17% of the documented activates was categorized as losses.   

The analysis connects the identified losses with different aspects of applicable theory to 
identify and solve them. These connections then create the foundation for the action proposal 
that has been presented. The result of the action proposal was to implement a more specific 
standard about how production and warehouse related activities should function, reform the 
current tool and material racks in production and remove unnecessary pallets, equipment and 
tools which is not of use. A new production line layout which improves the flow and handling 
of material for the operators as well as reduces the losses identified to supply of material. The 
action proposal also presents a suggestion to implement a new module to the company’s 
current ERP-system to solve the lack of information flow between the warehouse and 
production regarding material levels, locations and material call offs. 
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Sammanfattning 

ORWAK AB är en marknadsledande leverantör av komprimerande avfallsutrustning i form av 
avfallskomprimatorer, balpressar och rullkrossar. Företaget vill ständigt utveckla sina 
processer för att kunna uppnå högre kvalitet och effektivitet inom verksamheten för att kunna 
leverera högkvalitativa produkter till sina kunder.  

Syftet med arbetet har varit att identifiera förluster kopplade till företagets 
materialförsörjning samt materialhantering till en lina som valdes ut tillsammans med 
företaget. Vidare har syftet varit att ta fram ett åtgärdsförslag för att reducera de identifierade 
förlusterna. För att kunna identifiera förlusterna i företaget har rapporten arbetat med 
litteraturstudier inom olika logistik och produktionsteorier för att skapa en uppfattning om 
hur en effektiv materialförsörjning och hantering kan se ut. På grund av kort tidsspann 
avgränsas arbetet till en specifik lina som har goda förutsättningar för generalisering.  

Arbetets empiriinsamling har skett via observationer, intervjuer och samtal samt via 
tidsstudier. Tidsstudierna som har använts är processflödesscheman och en frekvensstudie. 
Förlusterna har identifierats och redovisats i rapportens analysdel. Inom materialhanteringen 
uppkom 17 % av linans aktiviteter som förluster.  

I analysen kopplas de identifierade förlusterna till teori och hur företaget kan arbeta med 
metoder och teoretiska verktyg för att lösa förlusterna. Dessa faktorer grundade sedan det 
åtgärdsförslag som rapporten presenterar. Resultatet av åtgärdsförslaget blev att utforma en 
mer specifik standard på hur montering- och truckpersonal ska arbeta. Forma 
välorganiserade verktyg- och materialställ och ta bort pallar, utrustning och verktyg som inte 
används. En ny produktionslayout har även framställts som ska underlätta flödet och 
reducera materialhanteringen. Åtgärdsförslaget redovisar också förslag på att utveckla 
företagets affärssystem för att lösa de förluster som har uppkommit på grund av bristande 
tillgänglighet på information om materialnivåer samt dess materialstyrningsfunktioner. 
Rekommendationen och vidare utvecklingen som rapporten redovisar om är att göra en mer 
djupgående undersökning på hur företaget kan utveckla sitt affärssystem samt att jobba mer 
med ständiga förbättringar som involverar hela företagets verksamhet.   
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver arbetets bakgrund till studien och dess problembeskrivning. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens avgränsningar. 
Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Globalisering och möjligheten att kunna handla och sälja produkter och tjänster över hela 
världen har lett till att logistik har blivit ett av de mest fundamentala och betydande verktygen 
för att kunna konkurrera på en global nivå [1]. Ett tillverkande företag är ständigt pressat för 
att sänka tillverkningskostnader, öka produktkvaliteten och reducera ledtider både internt 
och externt i organisationen för att kunna uppehålla en hög servicegrad mot marknaden och 
därav skapa en nöjd kundbas. Organisationer strävar efter att kontinuerligt förbättra sin 
produktivitet och arbetseffektivitet och är kritiskt för dess överlevnad [2]. På samma sätt har 
logistik utvecklats till att bli ett område som kräver allt mer satsningar från företaget för att 
behålla konkurrenskraft. [1] 
 
Idag konkurrerar företag inom kostnader, kvalitet och tid. Att bara förlita sig på en effektiv 
försäljning räcker inte till. En viktig egenskap som främjar hög lönsamhet är förmågan att 
kunna reducera sina operationskostnader. Detta kan ett företag göra på flera olika sätt genom 
att optimera och reducera icke värdeskapande processer. Ett område som kan göra en 
markant besparing inom tillverkningskostnader är hanteringen av den interna logistiken 
eftersom det fortfarande är vanligt att företag använder sig av ineffektiva och icke flexibla 
materialförsörjnings principer. [7, s.691] 
 
Logistik beskrivs som läran om effektiva materialflöden och är den del i supply chain 
management som behandlar områden som ska ge ett företag möjligheter till att kunna förse 
sina kunder med en god kundservice i form av effektiva material och produktflöden. Det 
beskrivs som ett samlingsnamn för de operationer som ska se till att rätt material eller 
produkt finns på rätt plats vid rätt tid [3, s.19–20]. Genom att uppnå detta enkla koncept kan 
ett företag öka sin lönsamhet i form av ökade intäkter, sänkta kostnader och bundet kapital. 
Logistikens förmåga att generera intäkter grundas i god service gentemot kund. För att skapa 
en god premiss för ett logistiksystem krävs ett välfungerande informationsflöde inom 
företaget och dess intressenter för att förmedla information som ska kunna balansera flödet 
av produkter. Exempel på information är kundernas behov, beläggning, materialstatus och 
kvantitet samt tillgänglig kapacitet hos både leverantörer och i ens egna företag. 
 
Materialhantering är en del av företaget som refererar till hantering av material och 
produkter. Ett vanligt synsätt är att materialhantering bara förknippas med processen att 
flytta material. Men faktum är att det innehåller mycket mer än så. För många företag kan 
materialrelaterade kostnader stå för svars för över 50% av tillverkningskostnaderna. 
Aktiviteter som förflyttning av material, lagring och flöde inom produktionsprocessen kräver 
ofta mycket resurser i form av personal och utrustning. Materialhantering betraktas som en 
icke värdeadderande aktivitet men är en fundamental aktivitet som krävs för att fullända 
produktionsprocessen. Trots att ämnet betraktas som icke värdeskapande så kan 
materialhantering spela en stor roll i att uppnå organisationens olika mål.  
 [4, s. 2975]  
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Inom ett producerande företag existerar det alltid icke värdeskapande processer. Med detta 
menas processer som inte bidrar till att skapa värde för företaget. Inom Lean-filosofin ses 
dessa processer som olika typer av slöserier, även så kallat muda. Slöserierna beskrivs som de 
onödigheter som existerar inom verksamheten. Exempel på dessa är, överproduktion, väntan, 
transporter, onödiga lager samt överarbetning. Materialhanteringen i ett företag är ett 
centralt område som har stor inverkan på verksamhetens produktivitet. Inom en verksamhets 
materialhantering kan man finna flera av dessa slöserier. Bland annat väntan, transporter och 
onödiga lager. Det kan också ge upphov till överarbete då materialet kan behövas hanteras 
flera gånger innan de kommer till användning. Resultatet av detta genererar högre kostnader 
för företaget, i form av kapitalbindningar, lagerhållningskostnader, och 
produktionskostnader. [5, s.588–591] 
 
Vid utformning av en produktionsyta så förekommer det ibland att företagen bortser från 
materialhanteringens behov vilket väldigt lätt leder till suboptimering. Det är vanligt att 
företag har en generell syn på implementerandet av materialhanteringsbehov vid 
utformningen av en produktionsyta och att företaget istället lägger mer fokus på 
produktionsanläggningen, produkten och processdesignen. Detta medför att 
materialhanteringen inte alltid kan uppnå sin maximala potential då vissa hinder inte kan 
lösas efter att en produktionsyta har blivit framtagen. [8] 
 

1.1.1  Företagsbeskrivning 
 

ORWAK AB är en marknadsledande leverantör av komprimerande avfallsutrustning i form av 
avfallskomprimatorer, balpressar och rullkrossar. ORWAK AB har i dagsläget runt sjuttio 
stycken anställda och är stationerade i Sävsjö. Företaget grundades år 1971 och tillhör 
koncernen San Sac Group. ORWAK’s produkter ska optimera kundens hantering av avfall i 
form av ökad tidseffektivitet och optimering av transport. ORWAK AB har i dagsläget en 
produktkatalog som är bred och omfattar ett utbud till alla typer av kunder. Företaget har åtta 
stycken olika produktfamiljer där varje produktfamilj har olika stort produktsortiment av 
olika typer av varianter. 

1.2 Problembeskrivning 
 

 
Fallföretaget har idag hinder som begränsar styrning och hantering av material till och inom 
sin produktion. Företagets produktionsytor är idag inte heller utformade på ett sätt som 
gynnar en effektiv hantering av material. Den nuvarande materialförsörjningen har lett till att 
montörerna behöver spendera en markant del av sin tid till att flytta och hantera materialet i 
produktion. Mängden material som lagras i produktionen är heller inte utformat efter 
linornas faktiska behov. På grund av detta har stora lager i produktionen byggts upp vilket har 
resulterat i ett flertal olika former av förluster för både montörer och truckförare då 
åtkomsten och tillgängligheten till materialet inte är optimalt. En följd av detta är även att 
vissa materialsorter av större karaktär inte kan lagras i tillräcklig mängd och behöver därför 
flyttas flera gånger om dagen. Effekten av dagens materialförsörjning och materialhantering 
har lett till ökade tidsförluster och kostnader för företaget. Detta påverkar företagets 
konkurrenskraft då förlusterna reducerar den maximala produktionskapaciteten och 
resursutnyttjandet. Det skapar även en sämre arbetsmiljö och ökar risken för skador på både 
maskin och personal. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I bakgrunden och problembeskrivningen presenteras behovet och nyttan av ett välfungerande 
materialhanteringssystem. För att få en bättre förståelse för hur materialhanteringen påverkar 
företagets verksamhet i form av kostnader och förluster samt vilka åtgärder som kan förbättra 
den nuvarande situationen så har studiens syfte formulerats som följande. 

Syftet med arbetet är att identifiera företagets olika förluster i materialförsörjningen och 
materialhanteringen för att kunna presentera ett redovisande beräkningsexempel på 
förlusternas kostnader samt ett förbättringsförslag där möjliga åtgärder redovisas för att 
lösa de identifierade förlusterna och reducera kostnaderna. 

Arbetets frågeställning: 

[1] Vilka förluster och kostnader kan identifieras inom företagets 
materialförsörjning och materialhantering i produktionen? 
 

[2] Vilka möjliga åtgärder kan redogöras för att reducera de identifierade 
förlusterna och kostnaderna? 
 

[3] Kan förbättringarna leda till att förluster uppkommer på andra ställen 
inom verksamheten? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet begränsades till en lina i produktionen som utvaldes tillsammans med företaget. 
Linan som valdes ut producerar företagets mest sålda produkt samt den minst producerande 
produkten. Linan valdes då den ansågs vara av störst intresse att förbättra då en 
effektivisering skulle generera den största nyttan för företaget. Linan består av två interna 
linor som tillverkar två olika maskiner, hela linan kommer att bearbetas men arbetet kommer 
till största del att fokusera på den lina som tillverkar en maskin vid namn 3110. Arbetet 
kommer att fokusera på hur materialet kommuniceras och rör sig från lagret till linan och hur 
materialet placeras och rör sig inom linan. Arbetet kommer även att analysera linans layout 
och hur den kan förbättras för att underlätta materialhanteringen. Arbetet begränsas till en 
lina på grund av tidsbegränsning. Se bild 1 för grafisk illustration. 

Bild 1: Visuell bild angående arbetets avgränsning. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: Introduktion 
Det första kapitlet inleds med en bakgrund till arbetets omfattning och informerar läsaren om 
den rådande marknad företaget befinner sig i samt presenterar arbetets inriktning. 
Problembeskrivningen introducerar de problem eller hinder som arbetets frågeställning växt 
fram ur. Vidare presenteras syftet och frågeställningen med arbetet och vad arbetet strävar 
efter att uppnå. Till sist redogörs avgränsningarna för arbetet.  
 
Kapital 2: Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket tar upp den relevanta fakta och teorier som studien kommer att 
bearbeta under arbetets gång. Fakta och teorierna ska sedan vara till hjälp för att kunna 
besvara studiens problemfrågor.  
 
Kapitel 3: Metod 
I metodkapitlet framgår det vilka typer av metoder som har valts att arbeta med för att kunna 
besvara studiens problemfrågor samt hur metoderna har utförts.  
 
Kapitel 4: Nulägesbeskrivning  
Kapitlet nulägesbeskrivning går igenom hur företaget jobbar idag och visualiserar hur linan 
ser ut på företaget. Här presenteras även data på hur arbetet fördelar sig på monteringen. 
 
Kapitel 5: Analys 
Analyskapitlet går igenom den data som har presenterats under nulägesbeskrivningen. 
Analysen kommer även att koppla de teorier och fakta som tagits upp i teoretiska ramverket, 
detta för att skapa en helhetsbild. I detta kapitel redogörs frågeställning ett. 
 
Kapitel 6: Åtgärdsförslag och diskussion 
Åtgärdsförslagen och diskussion kommer att innefatta förslag på hur företaget kan förbättra 
sin verksamhet och vilka förluster som kan reduceras eller elimineras. I detta kapitel redogörs 
frågeställning två och tre.  
 
Kapitel 7: Slutsats 
Slutsats är den avslutande del i rapporten och sammanfattar studien och det resultat som har 
erhållits ur den. Likaså innefattar slutsats om hur arbetsgången har varit och tar upp 
angående vidare arbete och forskning på hur studiens område.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverket består av teorier som står för grunden i detta arbete. Teorierna och 
den ingående fakta presenteras nedan. Teorierna har valts genom analys av 
forskningsmaterial inom liknande ämnesområden samt genom undersökning av relevant 
studielitteratur inom området logistik och produktion.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Det teoretiska ramverket kopplar de framtagna frågeställningarna med teori och ska ge 
läsaren en bättre förståelse om ämnet. Det teoretiska ramverket syftar till att hjälpa till att 
besvara arbetets frågeställning. 

 

Bild 2: Illustrerar vilka teorier som är kopplade till vardera frågeställning. 

Det teoretiska ramverket öppnas med en litteraturstudie inom olika informationsflöden i ett 
producerande företag. Andra kapitlet består av materialstyrning och dess relaterade 
aktiviteter. Efter det presenteras teorier angående materialförsörjning, linjebaserat 
produktionssätt och dess påverkan på ett företag. Tredje kapitlet kommer bearbeta Lean-
filosofin och dess olika tankesätt, förbättringsstrategier och verktyg. Det fjärde handlar om 
kvalitetsutveckling. Femte kapitlet bearbetar en sammanfattning om olika logistiska mål 
företag har. Till sist går rapporten igenom fakta om de arbetsstudier som rapporten har valt 
att arbeta med. 

• Informationsflöde: Genom att skapa en förståelse i hur välkända och aktuella 
system och verktyg används ska det underlätta förståelsen om samspelet mellan olika 
avdelningar och hur de förmedlar information mellan varandra.   

• Materialstyrning: Olika principer för materialstyrning, batchstorlek, buffertstorlek, 
layouteffektivisering, materialflöde, styrsystem. 

• Lean: Undersökning av vilka olika Lean-verktyg och principer som kan förbättra en 
verksamhets materialhantering och arbetsaktiviteter.  

• Offensiv kvalitetsutveckling: Går igenom om hur företag kan öka 
kundtillfredsställelsen genom högre kvalitet.  

• Logistikmål: Att ta upp och beskriva de logistiska mål som finns inom en 
organisation ska det skapa en bättre förståelse för hur logistik och dess element 
påverkar ett företag. 

• Arbetsmetoder: Avsnittet redovisar teori bakom arbetets arbetsstudier, 
processflödesanalys samt frekvensstudie. 
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2.2 Informationsflöde 
 

Ett informationsflöde är det flöde av information som ett företag får från sin omvärld. Företag 
som besitter på ett bra informationsflöde har samtidigt en bra förutsättning på att bedriva ett 
effektivt materialflöde. För att kunna bedriva ett effektivt materialflöde måste företag ha god 
insikt i hur den befintliga och framtida efterfrågan ser ut hos företagets kunder. Detta för att 
företag måste kunna arbeta effektivt med att balansera upp resurser till en nivå som är lönsam 
för företaget men ändå passa kundens behov. Med hjälp av att företag arbetar med att hålla 
sig uppdaterade på försäljningsprognoser, försäljningsstatistik, leveransplaner kan företag 
skapa sig en bild om befintliga och framtida kundbehov. Företag måste samtidigt ha en god 
självinsikt i den utsträckningen om hur företagets kapacitet, materialnivåer och beläggning 
ser ut i sitt företag, detta för att företag ska veta i vilken utsträckning företaget kan jobba i och 
ta emot order för att då uppehålla en god lönsamhet. För att kunna veta hur ett företags inre 
förmågor ser ut måste företag jobba med att ta fram lagersaldouppgifter, orderbekräftelser 
och leveransaviseringar. Likaså för att kunna bedriva ett effektivt materialflöde måste man ha 
en insikt i hur sina leverantörers förmågor ser ut, i utsträckning av leveransförmågor om 
företag inte har bra insikt i detta kan gap tillkomma och till exempel material-och 
kvalitetsbrister uppkomma i sitt företag. Det är därför viktigt att ha ett bra samarbete med 
sina leverantörer genom att ständigt ha en dialog och har att företag då får en uppfattning om 
leverantören kapacitet och leveransförmåga. [3, s.51–52] 

2.2.1 Affärssystem 
 
ERP 
Enterprise resource planning (ERP) är ett affärssystem som täcker både de 
logistikverksamheter ett företag arbetar med men också alla de affärsprocesser ett företag kan 
tänkas ha. Ett affärssystem som ERP kännetecknas av bland annat att kunna tillhandahålla 
stora data och samtidigt kunna hantera många och stora transaktioner då det täcker hela 
företagets verksamhet. [3, s.430] 
 
EDI  
 Electronic data interchange (EDI) är ett kommunikationssystem som överför data från en 
process till ett standardiserat system och därav gör det möjligt för mottagaren att tolka och 
bearbeta informationen av det data innefattar. Processer som genererar data kan vara 
prognoser, leveransaviseringar, påfyllnadsbesked med flera. EDI används främst mellan 
företag och organisationer som ständigt kräver ett informationsutbyte. Ett exempel är 
kommunikationen mellan kund och leverantör. [3, s.437–438] 

2.3 Materialstyrning 
 

Materialflödet står för det flöde som ett företags material flödar i. Det talar om flödet mellan 
företag och kund, flödet mellan företag och leverantör samt flödet uppströms mellan kund och 
leverantör. Flödet kan bestå utav råmaterial, komponenter och produkter. Hur ett företag 
bearbetar sitt material och produkter i form av förflyttningar och transporter inom sitt företag 
står för hur företagets materialflöde ser ut. 

2.3.1 Materialförsörjning 
 
Materialförsörjningen inom ett företag är nära integrerad med materialplaneringen och 
företagets produktionssystem. På grund av detta kan den inte behandlas på ett enskilt sätt. 
För att uppnå en god materialförsörjning måste hänsyn till både kunden och produktionens 
krav och behov tas. Exempel på detta är information om framtida materialbehov från 
produktionen, vilka sändningsstorlekar och inom vilka frekvenser de ska levereras till 
produktionen. [3, s.25] 
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2.3.2 Materialplanering 

Det finns flera olika typer av materialstyrningsprinciper. Ämnet grundar sig i hur ett företag 
planerar, kontrollerar samt följer upp sitt materialflöde [9, S.14]. Det finns flera olika typer av 
styrningsverktyg och metoder. 

 

2.3.2.1 Prognostisering 

Prognostisering är något som används inom de allra flesta tillverkande företag. En prognos 
beskriver det förväntade resultatet inom en bestämd period i framtiden som är baserad på 
aktuella förväntningar. Prognostisering används först och främst för att bedöma framtida 
försäljningsmöjligheter och volymer för att kunna planera resurser, produktion och 
materialförsörjning inom verksamheten. Det påverkar även andra beslut inom verksamheten 
som till exempel olika former av investeringar och viktiga beslut om framtida operationer. 
[10] En perfekt prognos är i stort sett omöjligt att åstadkomma då det finns för många okända 
faktorer som företaget inte kan påverka. Exempel på sådana faktorer är politiska regleringar 
av marknaden, ekonomiska marknadsverkningar som påverkar köpkraften hos konsumenter. 
En stor påverkande faktor på prognosens validitet är dess tidssträckning. En prognos är 
generellt mycket trovärdigare när den är närmare nuläget än 1 år fram. På grund av detta är 
det normalt att man använder sig av olika åtagande grader mellan köpare och säljare för att 
kunna planera och fastställa material samt produktions tillfällen. 

 

Bild 3: Illustration av olika prognosåtaganden [9, S.111]  

 
För att skapa en så verklighetstrogen prognos som möjligt är det viktigt att prognosen görs på 
välgrundade bedömningar samt relevant information om framtiden. De vanligaste sätten att 
göra detta är genom historiska försäljningstrender samt känsla för marknaden baserat på 
erfarenhet. [9, S.71] [6, S.38]  

2.3.2.2 Beställningspunktssystem 

En beställningspunkt används för att signalera ett återfyllnings behov av en artikel. När 
artikeln underskrider sin beräknade beställningspunkt så signaleras ett behov av återfyllning 
och en inköps order eller tillverknings order släpps. Beställningspunkten beräknas efter 
förfrågan på artikeln och regleras därefter. Ett säkerhetslager är även medräknat i 
beräkningen av beställningspunkten för att undvika materialbrist. Säkerhetslagret beräknas 
efter den servicegrad företaget har valt att hålla. Metoden används ofta för att underhålla 
lagervolymer för reservdelar. [6, S.48] [9, S.188] 

2.3.2.3 MRP 

Material requirements planning eller (MRP) är en materialstyrningsmetod. MRP används för 
att planera och se till att material finns tillgängligt för att belägga företagets produktion. MRP 
använder sig av Master production schedule (MPS) för att planera inköp och säkra material 
till produktionen. Från Produktionsplanen (MPS) bryts tillverkningsartiklarnas struktur ner i 
en Bill of material (BOM-lista) eller annan form av strukturnedbrytning för att generera 
behovet för anskaffning av allt material i alla nivåer av produktstrukturen, från råmaterial till 
komponenter. Behoven tar ut varann via redan anskaffat lager samt inplanerade orders. Vid 
ytterligare behov skapas en ny köporder.  Genom att sätta upp villkoren för respektive 
delartikel och komponent gällande ledtider, orderkvantitet och leverantör kan MRP systemet 
ge inköpsförslag för varje unik artikel när det är dags att lägga beställningen för att få hem 
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materialet till planerad produktion. I praktiken kan problem uppkomma vid till exempel 
leveransförseningar eller kvalitetsproblem från en leverantör alternativt en varierande 
efterfrågan. För att undvika detta lägger företag in garderingar i form av säkerhetslager och 
säkerhetstider.  
[3, s.317–318] [9, S.197] 

 

2.3.3 Materialavropsystem 

2.3.3.1  Tvåbingesystem 

Ett tvåbingesystem är en metod som används för att styra en artikels materialnivåer. Systemet 
grundar sig i ett beställningspunktsystem där materialnivån styrs av en jämförelse mellan en 
referenskvantitet och den fysiska kvantiteten på lagerplatsen. När lagernivån underskrider 
referenskvaniteten som är den beräknande förbrukningsmängden av artikeln signaleras ett 
påfyllningsbehov. Tvåbingesystemet består av två lastbärare eller “bingar”. När materialet i 
den en lastbäraren har förbrukats byts den ut mot den andra lastbäraren. I samma skede 
signalerar monteringspersonalen behovet att fylla på den förbrukade lastbäraren. Detta kan 
utföras på flera olika sätt, exempelvis genom att placera den tomma lastbäraren på en viss 
plats, använda digitala hjälpmedel eller sätta upp ett signaleringskort av någon form. 
Beroende på lösningen får personen med ansvaret hålla ordning på vilka stationer som 
behöver påfyllning. För att inte riskera materialbrist när en av lastbärarna har förbrukats är 
det viktigt att orderkvantiteten överstiger förbrukningen under återanskaffningsantiden. 
Tvåbingesystem är mest användbart för standardartiklar. [11, s.329] 

2.3.3.2 Kanban 

Kanban är ett signalsystem som skapades av Toyota och används inom styrning av material ut 
till en produktion. Kanbansystemet går ut på att skapa ett sug av material ut i produktionen 
samt att material och enheter inte tillverkas i onödan och bara när det verkligen behövs. 
Kanban fungerar utefter att processer nedströms i verksamheten signalerar att ett behov finns 
och att därav skickar ut material. Vid signalering av att ett behov av material finns använder 
företag olika sätt att kommunicera på. Det vanligaste fenomenet är “Kanban-kort” och går ut 
på att det finns ett förbestämt antal kort som ska cirkulera inom ett flöde, varje lastbärare som 
företaget har ska innefatta ett kanbankort. Det finns också andra metoder för att skapa ett sug 
ut i produktionen såsom användning av plastmarkörer också kallat för “Kanban-kvadrater”, 
bollar eller tomma lastbärare kan användas inom kanban. Toyota tog fram kanban för att 
behovet av att hålla en jämn takt i produktion fanns. Anledning till att kanban blev så omtalat 
var också att systemet visa sig var ett effektivt arbetssätt som främjar till förbättringar inom 
en verksamhet. Då kanban grundar sig i att minska materialet i produktionen genom t.ex. 
kanbankort och att vid reducering av material upplystes olika problemområden i 
verksamheten. [3, s.314–315] [5, s.592–593] 

2.3.4 Materialuttag 
För materialuttag till tillverkning finns det tre stycken olika principer på att skicka ut material 
på batchning, satsning och kontinuerlig försörjning. Batchning innefattar att vid utskick av 
material ta fram större förpackningar av de artiklar som kommer att förbrukas under en viss 
period till monteringsstationen. Satsning som också kallas kittning går ut på att till en viss 
specifik tillverkningsartikel samla all den krävda materialspecifikation som delen kräver och 
att vid utskickning av material skicka ut detta i ett och samma paket till den angivna 
monteringsstationen. Kontinuerlig försörjning är en princip som går ut på att hela tiden fylla 
på monteringsstationerna allt eftersom materialet tar slut [3, s.79] 

2.3.5 Lagerlayout 
Vid framtagning av en lageryta krävs viss planering och förståelse för hur flödet av material 
ska röra sig genom lokalen. Målet med utformningen är att skapa ett så rationellt flöde som 
möjligt men med hög utnyttjandegrad av utrymmet. Två vanliga flödesprinciper som brukar 
användas vid är linjära och u-formade flöden. I linjära flöden är ytan formad efter att 
materialets in och utgångar är på skilda sidor av lokalen. Detta skapar tydliga flöden och är att 
föredra när man ska införskaffa automatiserade lagersystem. Nackdelen är att lagrade artiklar 
färdas ungefär samma sträcka oavsett vart i lokalen de befinner sig vilket missgynnar 
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differentieringsmöjligheterna baserat på uttagsfrekvens. I en U-formad lagerlokal befinner sig 
ankomst och utlastnings dörrarna i samma ände av utrymmet. Till skillnad från det linjära 
flödet så finns det mycket bättre möjligheter för artikeldifferientiering då de artiklar med hög 
omsättningshastighet kan placeras närmare montering eller packen baserat på lagrets 
funktion.  

 

Bild 4: Illustration av olika lagerflöden [3, s.69] 

2.3.6 Linjebaserad produktion 
I en linjebaserad produktion rör sig produkten från råmaterial till färdigvara i en linje av olika 
operationer. Operationerna är alltid repetitiva vilket innebär att alla produkter följer en och 
samma ordning från start till slut [6, S.20]. Maskiner och annan utrustning som krävs för att 
producera produkten placeras i den ordningsföljd som de behöver användas. Strukturen på 
flödet är sammanbundet med hur produkten förflyttas genom linan. Det som avgör flödet är 
om linan är så kallad driven eller odriven. När operatörerna själva bestämmer över när 
produkten ska ankomma och lämna stationen kallas linan odriven, när operatörerna inte 
bestämmer över flödet kallas den driven. När en lina är driven, det vill säga operatörerna inte 
har förmågan att påverka flödet så uppstår mindre systemförluster då företaget har bättre 
kontroll på variationen i cykeltid mellan de olika stationerna och kan enklare balansera linan. 
Det minskar även kapitalbindningen och genomloppstiden då antalet produkter i arbete 
minskar. Det som kan anses negativt med en driven lina är att det skapar en monoton 
arbetsmiljö för operatörerna och gör den mer känslig för driftstörningar. Den drivna linan tar 
inte i akt över den naturliga variationen av arbetstakt. Detta kan skapa förluster ifall en 
operatör inte hinner med sina arbetsmoment, för att motverka detta kan en buffert införas [11, 
s.217]. Om stationen innehåller stora variationer mellan olika operatörer kan även 
automatisering av momentet vara ett effektivt sätt att balansera cykeltiden. En odriven lina 
har större chans att skapa systemförluster då operatörerna arbetar i sin egen takt. Detta 
skapar högre variationer i cykeltid vilket gör att det tidvis kommer att skapa en materialbrist 
eller blockad beroende på stationens arbetstakt. Ju fler stationer som befinner sig i 
linjesystemet, desto högre är risken. [11, S.218] 
 
De generella fördelar som används till grund för argument för linjebaserad produktion är, 
“kort genomloppstid, mindre kapitalbindningar och mindre transporter. Arbetet är lättare att 
planera och administrera än i en funktionell verkstad.” [6, s.20] 
 
De nackdelar som ett linjebaserat produktionssätt medför är, icke flexibelt, 
produktionsupplägg och maskiner anpassas till att tillverka en speciell produkt vid en viss 
given efterfrågan. Störningskänslighet, till exempel ett maskinhaveri stoppar all produktion av 
produkten. Sättet kan också leda till ensidiga arbetsuppgifter.  [6, s.20] 

2.3.7 Interna transporter 
Den mest förekommande förflyttningen av material i en produktion är via en bemannad 
truck. Det finns ett stort utbud av truckar som är allt från manuella till motordrivna och 
kommer i alla storlekar. Truckarna har olika syfte i form av att hantering av gods i ut- och 
inlagring hos företagen. Det är därför viktigt att ha rätt utrustning till den rätt processen för 
att frambringa ett effektivt arbetssätt. [3, s.75–78]    
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2.3.7.1 Mjölkrundor 

Mjölkrundor är en typ av ruttplanering som är en tidsbestämd rutt som går ut till flera olika 
kunder där företag både lastar eller lossar av gods. Syftet med mjölkrundor är att minska 
orderkvantiteter och samtidigt öka leveransfrekvenserna. Ruttplanering av typen mjölkrundor 
kan också applicerar internt i ett företag för att i syfte minimera onödiga transporter i form av 
dålig planering. Genom att jobba med framtagning av en effektiv ruttplanering kan företag ta 
fram optimala rutter med fyllnadsgrad som är optimal för det specifika arbetet och därav 
skapa ett större värde för företaget i form av tidsutnyttjande. [3, s. 155, 388–389]  

2.3.8 Förpackningar och lastbärare  
Inom ett materialflöde flödar råmaterial, komponenter och produkter, dessa olika 
materialtyper måste på något sätt kunna hanteras på ett effektivt sätt. För att kunna bedriva 
en effektiv hantering använder sig företag av förpackningar och olika typer av lastbärare. 
Förpackningar ger både skydd mot hanteringsskador och skapar uppsikt till materialet som 
det innesluter. Lastbärare finns av olika nivåer beroende på storlek, vars funktion går ut på att 
kunna förenkla och effektivisera förflyttningen av material. En lastbärare kan till exempel 
vara en lastpall eller en container och vad som är viktigt med lastbärare är att de är anpassade 
för ändamålet och att lastbäraren utnyttjar sin lastningsvolymen till max för lättare hantering 
och att det samtidigt bidrar till en säkrare förflyttning via transport. Då lastbärare kan komma 
i olika storlekar är det därför viktigt att ha förståelse för hur processen ser ut för lastbärarna 
samt vad som krävs för specifikationer, för att därav kunna arbeta på ett standardiserat sätt. 
[3, s.91–94] 

2.4 Lean 
 
Lean är en filosofi som härstammar från det japanska bilföretaget Toyota och deras principer 
att arbeta på, arbetsmetod som Toyota har tagit fram heter Toyota Production System (TPS) 
och är idag världskänt. Lean utgår från att arbeta med processer som ska göra företag mer 
flödeseffektiva genom att arbeta med att öka och effektivisera resursanvändandet i en 
verksamhet. För att effektivisera en verksamhets resursanvändande måste företag jobba med 
processer och eliminera aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. Principerna för 
Lean går ut på att eliminera alla typer av slöserier ett företag har och bara bedriva en 
verksamhet som skapar värde för sina kunder. [5, s.587–589] 

2.4.1 Slöserier  
Muda som är det japanska ordet för slöserier, är något man talar om inom filosoferna TPS och 
Lean. Slöserierna finns överallt i en verksamhet och bidrar till en sämre flödeseffektivitet. Det 
finns 8 slöserier men oftast talas det om att det är “sju plus en” slöserier på grund utav att det 
upptäcktes att det fanns en till som lades till efteråt. [12, s.32], [5, s.590-591], [6, s.116-117]  
 
Slöserierna beskrivs som följande: 
 

• Överproduktion - Syftar till att producera produkter som faktiskt inte behövs 
 

• Väntan - Hänvisar till när personal bara står och väntar på till exempel en arbetscykel. 
Väntan kan bero på dålig balansering, materialbrister och olika typer av 
driftstörningar  
 

• Onödiga transporter -  Transporter skapar inget värde för kunden och ibland har 
företag dåliga rutter både internt och externt. Detta skapar då ett slöseri inom 
företaget i form av ledtid.  
 

• Överarbete - Handlar om att göra ett arbete som inte krävs och att det då inte skapas 
ett värde för verksamheten.  
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• Onödiga lager - Syftar till att företag har för stora lager och buffertar som bara ligger 
och väntar, som därav inte skapar något värde.  

 

• Onödiga rörelser - Avser att de som arbetar utför onödiga rörelser och förflyttningar 
vid arbetandet av deras arbetsuppgift.    
 

• Defekter - Skapar slöserier i form av omarbete, förseningar och kassationer. I 
samband med detta kan olika kontroller uppkomma som innebär extra jobb som 
kräver både tid och arbetskraft.   
 

• Outnyttjad kreativitet - Avser att företag inte använder sig av potentiella förbättringar 
och möjligheter. Detta sker genom att företag inte lyssnar på sina medarbetare på 
grund ut av att engagemanget är för dåligt.  

2.4.2 5S 
 
För ett producerande företag är ett optimalt läge enligt Leans teorier en verksamhet utan 
några som helst slöserier. En ingående del som enligt Lean ska reducera ett företags förluster 
är att arbeta med modellen 5S. Enligt Lean är 5S ett verktyg för att skapa störningsfria 
processer och som ska resultera i att företag får en större inblick i verksamheten samt att det 
ska sätta en standard inom hur man genomför de olika processerna. Arbetet ska generera en 
högre flödeseffektivitet genom att systematiskt strukturera och organisera sin arbetsplats. [5, 
s. 588, 591]  

 
5S kommer ifrån Japan och är ett verktyg för att delvis identifiera och eliminera slöserier i ett 
företag. De 5 S:en står för Seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke. Det finns flera olika 
översättningar på detta verktyg men ett exempel på en översättning är Sortera, strukturera, 
städa, standardisera och skapa vana. [5, s.591–592] 
 
Seiri: Seiri syftar till att vara effektiv på att utnyttja yta. Genom att sortera och undanröja 
saker som inte behövs på arbetsplatsen gör att man kan skapa enklare arbetsuppgifter samt 
skapa uppsikt på verktyg och redskap.  
 

Seiton: Handlar om att sätta upp en struktur på arbetsplatsen, främst genom att organisera 
arbetsplatsens alla verktyg och utrustning så att den som arbetar lätt kan hitta vad den söker. 
Vad processen går ut på är att skapa en individuell plats för ett visst verktyg, detta verktyg ska 
ligga på en plats som är tydligt utmärkt och som ska underlätta och stödja arbetsprocessen.  
 
Seiso: Seiso avser arbetet att hålla ordning och skapa rutin för hur arbetsplatser ska städas 
och hållas rent på. Processen handlar om att föra ner dokumentation på hur personal ska 
hålla rent på sina arbetsstationer samt forma dokumentation på hur ett godkänt tillstånd ser 
ut på en station. 
 
Seiketsu: Seiketsu är steget som går ut på att standardisera. Standardiseringen utgår från att 
skapa ordning och ska göra att arbetsplatsen blir så effektiv och bra som möjlig. Att använda 
sig av markering är ett vanligt företeende i detta steg.  
 
Shitsuke: Shitsuke som kan översätta till disciplin är det steg som går ut på att få saker att 
fungera samt att uppdatera och förbättra nuvarande processer. Grunden för steget shitsuke 
handlar om att skapa vanor för att hela tiden följa de andra fyra stegen i 5S-modellen.   
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2.4.3 Just-in-time 
Just-in-time (JIT) är ett synsätt inom produktion och avser att rätt material i rätt kvantitet 
kommer till rätt plats i rätt tid. Att allt hålls inom ramarna av förutsatta värden. Detta för att 
forma ett system utan olika slöserier. Det negativa med JIT-system är att det är väldigt 
störningskänsligt och kan skapa problem om flera olika störningar uppkommer. [6, s.117] 

2.4.4 KATA 
Kata är en förändringsfilosofi och metodik för kontinuerlig utveckling och förbättring av 
processer. KATA metoden bygger på en fyra stegs modell. 
  

Steg 1. Definiera måltillståndet. Vart vill vara och hur ska det fungera när vi är i mål. 
Steg 2. Beskriv nuläget. Hur ser det ut i dagsläget? 
Steg 3. Notera vilka hinder som finns mellan nuläget och måltillståndet.   
Steg 4. Jobba mot måltillståndet iterativt med ett hinder i taget. Detta kommer att 
resultera i att nya hinder upptäcks på vägen som arbetet då löser baserat på 
situationen och med den insamlade kunskapen som samlats in under arbetets gång. 
[13] 

  
När ett hinder har lösts så dokumenteras lösningen samt lärdomen av experimentet och sedan 
går arbetet vidare till nästa. Skillnaden mellan KATA och andra metoder är man inte försöker 
förutspå hela förbättringsarbetets metod och implementation från start utan istället jobbar 
iterativt mot måltillståndet och löser hinder på vägen när de uppenbarar sig. På så sätt kan 
arbetets kvalitet öka då oväntade hinder reduceras genom att metoden arbetet mer i nutid och 
istället blickar mot målbilden. Arbetssättet lämpar sig för alla anställda inom verksamheten 
och är ett bra sätt att engagera och motivera personalen. [13] 

 
KATA arbetet består av ett team som är strukturerat efter en viss ”hierarki”. Hierarkin består 
av en Coach, som följer upp arbetet och hjälper till att definiera nästa steg i arbetet. En Adept 
som driver arbetet framåt och ser till att arbetet rör sig mot målen. Sen teamet som arbetar 
med Adepten för att lösa hindren. [13] 
 

2.5 Offensiv kvalitetsutveckling  
Offensiv kvalitetsutveckling är en svensk översättning och tolkning på Total Quality 
Management, (TQM). Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att förbättra, förebygga och 
förändra kvalitet då offensiv kvalitetsutveckling är en helhet med värderingar, arbetssätt och 
verktyg för att öka ett företags kundtillfredsställelse. Inom offensiv kvalitetsutveckling talas 
det om” hörnstensmodellen”. Hörnstensmodellen tillhandahåller de värderingar ett företag 
ska ha. Utgår från att sätta kunden i centrum, arbeta med ständiga förbättringar, arbeta med 
processer, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet och utveckla ett 
engagerat ledarskap. Dessa värderingar ska sedan stödjas av valda arbetssätt och verktyg. [5, 
s.38, s.421–424] 

 
Bild 5: Illustrerar de värderingar, verktyg och arbetssätt företag ska bearbeta inom offensiv 
kvalitetsutveckling. [5, S.423] 
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2.6 Logistikmål 

2.6.1 Kundservice 
Kundservice är en mix av olika processer som innefattar de aktiviteter som har anslutning till 
kundkontakt på ett företag, såsom att leverera produkter och tjänster i tid är processer inom 
ett företag som är av intresse för att uppnå en god kundservice. En god kundservice kan 
påverka ett företags intäktssida vilket är ett mål för de allra flesta företag. Inom området 
kundservice finns det flera olika teorier om serviceelement som ett företag har att arbeta med, 
lagerservicenivå, leveranstid, leveransflexibilitet, informationsutbyte, leveranssäkerhet, 
leverans pålitlighet och kundanpassning är några exempel. [3, s. 27], [14, s.40–41]  
 

2.6.2 Kostnader 
Kostnader i ett företag finns överallt och logistikområdet är inget undantag. Ett företags 
logistiksystem omfattar flera olika kostnadsposter och påverkar därav företagens resultat. När 
ett företag hanterar sina varor och material fysiskt uppkommer det kostnader i form av 
material-, personal-, avskrivnings- och driftskostnader. Likaså ger den administrativa 
verksamheten en kostnad för företagen i form av personalkostnader och systemkostnader. 
Övriga kostnader som ett företag berör är bundet kapital, brist- och förseningskostnader. 
Dessa kostnader uppkommer då ett företag köper och binder pengar till material. Samtidigt 
om ett företag inte hinner leverera inom tidsramen kan ett företag kosta på sig kostnader så 
som brist-och förseningskostnader för kompensation för sen leverans. [3, s. 28]      

 

2.6.3 Kapitalbindningar (kapitalomsättningshastighet)  
När ett företag ska investera i olika tillgångar binds det kapital. Tillgångar kan sedan delas 
upp i två olika områden, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Dessa områden 
representerar olika typer av köp ett företag gör. Till anläggningstillgångar hör köp som ska 
användas under en längre tid till exempel byggnader, datorsystem och maskiner med mera. 
Då omsättningstillgångar tidsmässigt ska vara varaktiga under en kortare tid, köp som 
material går under omsättningstillgångar. Ur det logistiska perspektivet avses 
kapitalbindningar främst av det material ett företag binder i sin produktion och i sina lager. 
Nyckeltal som berör kapitalbindningar och som är viktiga att följa upp inom ett företag är 
kapitalomsättningshastighet. Kapitalomsättningshastighet är omsättningen i relation till det 
bundna kapitalet. Nyckeltalet talar om för företaget om vilken utsträckning de utnyttjar sina 
resurser som därav genererar resultat på företagets avkastning. [3, s.28–29, 33] 

 

2.6.4 Flexibilitet 
Ett företags flexibilitet påverkar indirekt företagets kundservice, kostnader och 
kapitalbindningar. Då flexibilitet är förmågan att kunna variera, anpassa sig och förändra 
produktionsordrar till det nya kundbehovet. Vid arbetandet av ett företags logistiksystems 
flexibilitet kommer begreppen agility och responsivitet ofta upp för att beskriva hur ett företag 
är dynamiskt och anpassningsbart för omvärlden. Flexibilitet delas in i tre kategorier, 
leveransflexibilitet, produktionsmixflexibilitet och volymflexibilitet. Leveransflexibilitet är 
förmågan att hantera förändringar inom leverans, då man ofta talar om leveranstider och 
leveranskvantiteter. Produktionsmixflexibilitet är den förmågan hos företag som visar i vilken 
utsträckning ett företag kan ställa om sin produktion och materialförsörjning till olika 
maskiner typer. Volymflexibilitet anger i vilken utsträckning ett företag kan ändra sina 
produktions- och leveransvolymer i pågående produktion. [3, s.29] 
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2.6.5 Tid  
 
Tidsfaktorn hos ett företag påverkar företagets kundservice samtidigt som det påverkar 
företagets alla kostnadsposter. Då tidsfaktorn hos ett företag är den faktor som påverkar 
företagets alla effektivitetsvariabler då all tid för ett företag är värdefull. Time-to-customer 
(TTC) är den leveranstid som är till kund. För att ett företag ska vara tidseffektivt och ha låg 
TTC måste företagets produktion innefatta korta omställnings- och genomloppstider. Om ett 
företag har långa omställnings- och genomloppstider i sin verksamhet finns risken för att 
företaget binder onödigt mycket material och ökar sina kapitalbindningar samt att 
verksamheten blir ineffektiv. Time-to-customer (TTC)  är tiden för nya produkter att komma 
ut på marknaden. TTM beror på hur ett företags leveranstider är, hur standardiserade 
företagets system är samt hur kvalitativ företagets planeringsinformation är. För företag blir 
denna tidsfaktorn ett centralt fokus på att alltid jobba för det bättre, då det lönar företaget i 
stort.  [3, s.30] 

 

2.6.6 Miljö 
Ett företags logistiksystem påverkar miljön på flera olika poster, såsom inom 
materialförsörjning, produktion, distribution, produktutveckling, förpackningar och 
eftermarknad och systemdesign påverkar miljön. De olika miljökraven som sätts på ett företag 
och dess verksamhet kommer från samhället, näringslivet, offentliga förvaltningar och 
företagets kunder. Miljökraven som sätts på ett företags verksamhet ger direkta konsekvenser 
för företagets logistiksystem. Ett logistiksystem påverkar miljön genom olika föroreningar och 
utsläpp. Miljöpåverkan kommer från transporter, dålig energiutnyttjande och bristfällig 
hantering av återvinning och avfallshantering. För att kunna uppnå de olika miljökrav 
omvärlden har på ett företag måste verksamheten jobba med åtgärder som har med minskad 
miljöpåverkan att göra. Kan handla om alternativa drivmedel hos fordon, kombinera och 
planera företagets transporter, producera och tillverka produkter som är av återvinningsbart 
material det är några poster som går att hantera till en mer miljövänlig företagande. [3, s.31]   

 

2.6.7 Sociala aspekter 
De sociala aspekterna i ett företag handlar om hur ett företag jobbar med jämställdhet, 
mänskliga rättigheter, säkerhet och arbetsförhållanden i ett företag. I ett logistiksystem har 
företag ofta kontakt med leverantörer i en global utsträckning. Det är då viktigt för företagen 
att följa upp de sociala kraven hos sina leverantörer så att ett företag kan stå till svars till en 
god social verksamhet i hela sin kedja av företagande. Sociala aspekter påverkar både 
verksamhetens alla anställda, att de anställda trivs och jobbar inom säkra arbetsmetoder. 
Samtidigt som att kunden kräver en standard hos sina produkter, att kunden kan med gott 
samvete köpa produkten utan att stödja en osund verksamhet. [3, s.31–32]  

 

2.6.8 Lönsamhet  
Företag har alla sitt mål att på kort eller lång sikt ha en god lönsamhet. Lönsamheten 
påverkas av ett företags alla effektivitetsvariabler då lönsamhet också uttrycks som avkastning 
som är mellanskillnaden av företagets vinst och det totala kapitalet. Vid arbetandet av en god 
lönsamhet i ett företag genererar det effekt på flera sätt. Arbetar ett företag med att sänka sina 
kapitalbindningar som är bundet i material som finns i produktion, lager och i transport, att 
ta bort det onödiga materialköpen minskar företaget samtidigt också kostnaden av de onödiga 
köpen som genererar en bättre vinst. Kundservicen i ett företag skapar ett mervärde för sina 
kunder, jobbar ett företag med sin kundservice och balanserar upp denna till den 
utsträckningen kunden vill ha den i kan företaget förbättra sin avkastning i den utsträckning 
att företaget ökar sin merförsäljning och långsiktigt öka företaget intäkter. Alla företag söker 
en god lönsamhet. För att skapa sig en bra avkastning måste företaget ha koll på sina system 
och samtidigt jobba med sina kunder. [3, s.32–34]  
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2.7 Arbetsmetoder 

2.7.1 Frekvensstudie 
En frekvensstudie är en av flera olika arbetsstudier som används för att kartlägga samspelet 
mellan människa, anläggningar och material. Syftet med en frekvensstudie är att identifiera 
och värdera olika faktorer och dess samspel mellan varandra för att kunna uppnå 
förbättringar av olika ingående processer [16, s.142]. Själva frekvensstudien går ut på att 
stipulera standardtider och operationssteg i en produktion. Resultatet kan användas som 
grund för förbättringsarbeten och kapacitetsutnyttjanden. Fördelen med en frekvensstudie 
jämfört med andra arbetsstudier är att flera processer eller moment i produktionen kan 
studeras samtidigt. Studien baseras på att slumpmässiga stickprov utförs på ett studieobjekt 
för att se hur ofta olika aktiviteter förekommer. [16, s146]. Upplägget av en frekvensstudie 
innehåller följande steg.   
 
   1. Bestäm frekvensstudieobjekt, t.ex. truck, lagerplats eller operationstid. 
   2. Skatta aktivitetens andel av total tid, baserat på t.ex. erfarenhet eller förstudie. 
   3. Bestäm önskvärd noggrannhet i studien, i termer av konfidensgrad och risknivå. 
   4.  Beräkna hur många observationer som krävs. [16, s.146] 
 
Studien genomfördes med syfte att skapa en förståelse i vilken utsträckning de olika 
observerade aktiviteterna fördelade sig mellan varandra. Syftet var också att skapa en bild om 
vilka av aktiviteterna som skapade värde och vilka som var förluster. Resultatet av 
frekvensstudien kommer vidare att användas som grund för analysen. Se bilaga 2.  

2.7.2 Processflödesanalys 
En processflödesanalys används för att dokumentera aktiviteter inom ett studieobjekt. 
Analysen ger en grafisk, detaljerad och tydlig bild över den process som studerats. Analysen 
kan användas som underlag för att skapa en större förståelse över processen eller till grund 
för förbättringsarbeten. [16, s.137] 
 
Processflödesschemat används för att dokumentera arbetsföljden av en vald process. Metoden 
benämns i vissa fall som produktionsschema. Schemat summerar antalet operationer, lager, 
transporter osv för att se uppdelningen och förflyttningarna inom processen. I schemat 
summeras även transportlängden, oftast i form av steg samt tiden för operationen eller 
processen. schemat är utmärkt för att dokumentera en process före och efter en åtgärd eller 
förbättring för att se vilka moment som har kunnat reducerats eller elimineras. [16, s138] 
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3 Metod  
 
I detta kapitel redovisas det vilka metoder som har använts för att kunna svara på arbetets 
frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan teori och empiri 
 
Ett undersökningsarbete utgår alltid ifrån att skapa en så reell bild av verkligheten som 
möjligt. Den grundläggande utgångspunkten för att uppnå detta är att samla in och bearbeta 
data som är relevant för det område som ska studeras. Denna data kallas “empiri” [15] Ett 
känt problem inom vetenskapligt arbete är relationen mellan teori och verklighet. För att 
underlätta detta problem finns det tre alternativa begrepp som underlättar arbetet för 
forskaren att relatera teori och empiri. [15] 

 

3.2 Vetenskapliga förhållandesätt 

3.2.1 Positivism 
Positivismen grundar sig inom det naturvetenskapliga området och strävar efter det logiska 
tänkandet. Positivism syftar på att den vetskap som tas i iakttagelse skall vara logisk prövbar. 
Samt att den kunskapen som tas fram och de frågor som fanns runt om ämnet skall inom 
positivismen kunna brytas ner och studeras i enkla beståndsdelar och ge svar på de frågor 
ämnet var anknutet till. Likaså är positivismen uppbyggd på det sättet att forskaren persons 
läggning och värderingar inom politik, religion, känslor med flera andra aspekter inte ska 
påverka resultatet på forskningsarbetet. Samt att forskaren i sig ska kunna bytas ut men ändå 
få fram samma resultat. Positivismen är uppbyggd genom att forskaren härleder en hypotes 
som grundar sig i logiska och matematiska termer som sedan prövas med vetenskapliga 
metoder. [15, s.26–28] 
 

3.3 Forskningsmetoder 

3.3.1 Kvalitativ 
En kvalitativ forskningsmetod är en metod som används för att skapa en djupare förståelse än 
den fragmenterade vetskap som oftast tilldelas vid kvantitativa metoder. Inom det kvalitativa 
området får forskaren ofta forma sin egna version av hur metoden skall utformas. Då den 
kvalitativa metoden grundar sig i att reflektera en djup kunskap inom ett område och blir 
därav väldigt subjektiv. Vid en kvalitativ bearbetning arbetar forskaren mycket med det 
textmaterial som arbetet frambringar. Genom framtagning av material jobbar forskaren med 
intervjuer, observationer och dokumentanalyser. [15, s.119–121] 

 

3.3.2 Kvantitativ  
En kvantitativ forskningsmetod syftar till att behandla och översätta statistiska data för att 
lättare kunna analysera materialet med ändamålet att besvara de frågor som ställts. Det finns 
två former av statistiska data som brukar skilja åt, deskriptiv och hypotesprövande statistik. 
Den deskriptiva statistiken nyttjas för att beskriva det insamlade data i siffror för att 
underlätta analysen av materialet och kunna skildra det sökta resultatet från resterande. Den 
hypotesprövande statistiken används för att testa statistiska hypoteser [15, s.111]. Kvantitativ 
forskning ska vara så generell som möjlig för att kunna dra slutsatser om det stora hela. Detta 
innebär oftast att man utför någon form av stickprov i hopp om att kunna generalisera 

resultatet [15, s.112].   
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3.4 Arbetets metodval 
 
Arbetets utformning och utförande har tagit  stöd av den framarbetade litteraturstudien för 
att kunna analysera och ta fram ett potentiellt förbättringsförslag på den nuvarande 
situationen. För att besvara rapportens frågeställningar så har ett flertal olika metoder valts. 
Bland annat så kommer arbetet att genomföras med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, 
observationer, frekvensstudier, processflödesscheman och samtal med företagets anställda. 
 
Inledningsvis startade arbetet med uppställning av syfte och problemfrågor. Syftet baserades 
på en överenskommelse mellan företaget och författarna för att skapa ett gynnsamt arbete för 
de båda parterna. Resultatet blev ett effektiviseringsarbete inom materialförsörjning och 
produktion.  
 
Författarna har i fallstudien arbetet med både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Den 
kvalitativa delen har bestått av subjektiva undersökningar om processernas utformning där 
intervjuer, observationer och samtal har varit av verktyg för att framställa data. Det kvalitativa 
arbetssättet har gjort att arbetet har kunnat reflektera inom djup kunskap i delar av arbetet 
som krävt stor insikt för att kunna dra slutsatser. Arbetet har också arbetat med den 
kvantitativa forskningsmetoden. Författarna har i fallstudien arbetat med en frekvensstudie 
för att kunna generalisera arbetets resultat inom företagets produktion. 
 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är den utsträckning av tillförlitlighet som till exempel en mätning, observation, 
enkät eller intervju besitter. Tillförlitlighet menas att resultaten av testerna innefattar båda 
felvärde och sanna värde, om ett test ska ha god tillförlighet måste testet vara designat så att 
vem som helst utomstående kan göra testet men samtidigt få fram samma svar. För ett test 
ska vara reliabelt ska resultatet på testerna vara så nära det sanna värdet som möjligt och 
innefatta så lite felvärde som möjligt. För att få ett test som har god tillförlighet och ha hög 
reliabilitet ska testerna vara väl strukturerade och ha ett bra värde på 
interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet är ett mått på reliabilitet som är 
överensstämmelsen mellan svar eller observationer på det man undersöker. Detta mått kan 
stärkas genom att använda två observationer istället för en, lagra information via film och ljud 
så att återanvändning och korrigering på mätningen kan ske. [15, S.102–108] 

 

3.6 Validitet 

Validitet är det mått på undersökningen som visar att undersökningen mäter det den är 
avsedd att mäta. För att kunna säkerhetsställa god validitet på mätningen kan testets resultat 
jämföras med andra mätningar och undersökningar som är gjorda på liknande objekt eller 
grupp. Där mätningen ska generera likvärdiga svar. Samt innehåller validitet en 
innehållsvaliditet som står för att stärka mätningen av den litteraturstudie som är utförd. De 
aktuella begrepp och fakta som är tagen ifrån litteraturstudien ska då tolkas och översättas till 
godtagna variabler. Med detta stärks mätningens innehållsvaliditet om vad som ska mätas. 
[15, S.102–108] 

3.7 Fallstudie 
 
En fallstudie innebär att undersöka en viss avgränsad grupp där arbetet kan handla om att 
studera en individ, organisation eller processer. Det går även att studera flera fall. Beroende 
på hur studien formas så kan olika grader av generalisering uppnås. Fallstudien går ut på att 
samla in så mycket information som möjligt för att kunna analysera fallet från ett 
helhetsperspektiv. I en fallstudie är det ofta förekommande att insamling av information av 
olika slag används, kan till exempel handla om insamling via intervjuer, enkäter, 
datainsamling med mera detta för att skapa en så stor bild som möjligt. [15, S.56–57] 
En fallstudie valdes att utföras då metodens utformning passade arbetets syfte väl.  
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3.8 Litteraturstudie 
 
Studien har under hela arbetets gång arbetat med att bearbeta fakta och information detta har 
gjorts genom litteraturstudier, detta för att minimera chansen att missa betydelsefulla delar 
som är nödvändiga i arbetet. Via sökningar på PRIMO och DiVA-portal har information och 
fakta upptagits både i tryckta och elektroniska dokument, sökord som till exempel 
materialhantering, Lean, informationssystem, produktion och logistik har använts för att få 
fram relevant fakta inom området. [15, s.42] 

3.9 Intervjuer 
 
En intervju är en teknik för att samla in information genom ett frågeformulär. En intervju 
utförs vanligtvis genom att via personliga möten träffa personen som ska intervjuas och att 
därav ställa frågorna samt kan en intervju också hållas via telefonsamtal. [15, s.73] 
 
Under arbetets gång har intervjuer gjorts hos flertal olika personer på fallföretaget. 
Intervjuerna har utförts för att få en större och tydligare bild om hur arbetssättet ser ut i 
dagsläget samt för att få personalens perspektiv över den nuvarande verksamheten. Data 
användes för att kunna utforma nulägesbeskrivningen på företaget. Personerna som har blivit 
intervjuade har stor koppling och vetskap till det område som det aktuella arbetet bearbetar.  
 
Intervjuerna som har gjorts på fallföretaget har både varit strukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. För använda intervjufrågor se bilaga 1.  
 
En strukturerad intervju har förbestämda frågor och ställs efter en förbestämd ordning. 
Intervjun ger den intervjuade person väldigt lite utrymme att ge sina svar på. En 
semistrukturerad intervju är av låg grad av strukturering och med hög grad av standardisering 
detta ger den intervjuade att svara med sina egna ord och hur frågorna ställs behöver inte gå 
efter någon mall. En semistrukturerad intervju följer att intervjuaren inte formulerar frågor i 
förväg och har bara ett tema att prata om, intervjun blir mer av formen samtal. [15, s 75–83] 

3.10  Observationer 

En observation är en teknik för att samla in och komplettera information. Att observera ett 
område gör det möjligt för observeraren att studera beteenden och processer i en situation där 
allt händer i realtid. Observationer kommer inte förbi alla sorter av motstånd men i jämförelse 
av enkät och intervjuer är tekniken observationer en metod som är relativt oberoende av 
individens villighet av att lämna ut information. Då den utvalda personen inte har tid över 
eller att personen inte är villig att gå på en intervju öppnar det rum för att utföra en 
observation. [15, s.91–92] 

3.10.1 Ostrukturerade observationer  
 
Under arbetets gång har ostrukturerade observationer utförts. Detta för att skapa sig en egen 
uppfattning om hur arbetet på fallföretaget fungerar i realtid. En ostrukturerad observation 
används i avsikt av att utforska ett område och omfattar inget observationsschema utan ta in 
all möjlig information som kan dyka upp. [15, s.97] 
När arbetet av ostrukturerade observationerna har arbetet behandlar personer som arbetar på 
den utvalda linan som montörer samt personer som försörjer linan med material i form av 
truckförare.  
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3.11  Frekvensstudie 

3.11.1 Utförande 

Frekvensstudien utfördes på den utvalda 3110-linan som arbetet utförs på. De objekt som 
studerades var monteringsstation ett till fyra. Dessa objekt utvaldes då de omfattar mest 
hantering av material och operationer. Dagen innan den första mätningen genomfördes 
fördes en dialog med produktionsansvarig för att försäkra att studien fick genomföras och att 
de inblandade montörerna var informerade. I samband med studien så frågades även 
montörerna personligen. Under mätningen placerade sig författarna på ett sätt som inte 
störde montörerna men samtidigt hade god uppsikt om vad som pågick på linan. När en 
observation noterades dokumenterades denna på ett blad jämte den tillhörande aktiviteten. 
Se bilaga 2. Mätningen genomfördes i 30 minuters intervall två gånger om dagen. En på 

morgonen samt en på eftermiddagen. Mätningen genomfördes under totalt 6 antal dagar. 

3.11.2 Val av aktiviteter 

Framtagningen av de olika aktiviteterna genomfördes innan och under studien. För att skapa 
en så kvalitativ studie som möjligt så strukturerades studiens aktiviteter i förväg med den 
kunskap författarna redan besatt om linans innehållande arbetsmoment. Detta utfördes för 
att reducera administrationen av nya aktiviteter under utförandet av studien. Antal aktiviteter 
kom att bli till totalt 25 stycken. Aktiviteterna delades upp i fyra olika kategorier baserad på 
vad för form av värde de adderade till produkten och i slutändan kunden. De tre kategorierna 
namngavs till, värdeadderande, semiproduktiva, förluster och övrigt. [16, s.464] De 
värdeadderande aktiviteterna i studien var då montören gjorde någon form av 
monteringsarbete. Detta var antingen förmontering eller montering på maskin. De 
semiproduktiva aktiviteterna innehöll moment som var nödvändiga men inte anses vara 
värdeadderande för kunden. Detta kan t.ex. vara hämta material, hämta verktyg eller städa. 
Förlusterna bestod av aktiviteter som t.ex. hämta material utanför lina och leta efter material. 
Kategorin övrigt står för de aktiviteter personalen har rätt till att ha under sitt arbete som 
paus, samtal och övriga aktiviteter som inte skapar något värde. 

 

3.11.3 Uträkningar 
 
Vid utformandet av en frekvensstudie måste beräkningar och bestämmanden av noggrannhet 
och objekt göras. Det en frekvensstudie först måste arbeta fram är hur konfidenskoefficient 
och risknivån ser ut på det observerade objekt. Studien valde ut en konfidensgrad på 95 % 
som ger konfidenskoefficient 1,96. En risknivå på 10% ansågs som en godtycklig siffra för 
detta arbete.  
 
Den formel som används till frekvensstudien är som följande.    

 

 

N = antal observationer  
k = konfidenskoefficient  
r = risknivå 
p = sannolikhet för aktivitet 
 
Den valda aktiviteten blev av rubricering “Hämta material utanför station”  

 
I början av arbetet med frekvensstudie gjordes en pilotstudie över det valda objektet för att 
veta hur många observationer som var nödvändiga att göra. Vad pilotstudien genererade var 
att antal markering totalt uppkom till 140 stycken och för den valda aktiviteten studien hade 
valt att studera uppkom till 4 stycken markeringar.  
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För den data som hade erhållits i pilotstudien kunde antal observationer sedan räknas fram 
genom följande formel 

 
k= 1,96 
r= 0,05 
p = 4/140 = 0,0285 
Då alla värden sätts in i formeln blir uträkning som nedan.  

 

 

N = cirka 10 stycken olika observationstillfällen. 

3.12  Processflödesanalys 
 

 
Monteringsföljden i analysen var utmanande att dokumentera då alla operatörer monterar 
produkten på sitt egna vis. Momenten var samma men ordningsföljden skilde sig. Efter ett 
flertal observationer sammanställts kunde ett schema som beskrev processen bäst framställas. 
Beroende på operation valdes steg respektive tid att mätas. De aktiviteter som skilde sig med 
en stor marginal från resterande aktiviteter valdes att tidmätas. Då monteringsarbetet i sig 
inte är i fokus i detta arbete utan endast hanteringen och förflyttningen av material valdes 
monteringsarbetet att inte dokumenteras.  
 
Utförandet av processflödesschemat som gjordes på fallföretaget började med att utforma en 
mall. Mallen togs fram för att kunna dokumentera ner de arbetsmoment som ingick i de 
utvalda monteringsstationerna. Monteringsstationerna som valdes ut, utgick från att de 
stationer som berör materialhanteringsaktiviteter mest. Efter observation av linan blev de 
utvalda stationerna, station ett och två. Sedan gjordes förkortningar av stationer och ställ för 
att kunna dokumentera ner vad som hände under arbetets gång, då monteringsfrekvensen 
ibland kan gå väldigt snabbt var förkortningar nödvändigt. Se bilaga 3 
 
Efter dokumentation av arbetsföljden med förkortningarna som hjälp utfördes beskrivningar 
av arbetsmomenten samt en visualisering i Excel för att lättare kunna följa arbetsföljden i de 
olika stationerna.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet redogör och beskriver hur dagsläget ser ut på fallföretaget. Detta genom att redovisa 

hur de arbetsmomenten utförs idag knutna till materialhantering.   

4.1 Företagets affärssystem 
Företagets nuvarande affärssystem är kallat Jeeves ERP. Affärssystemet är till för växande 
små till medelstora företag inom tillverkning och distribution. Systemet är utvecklat för att 
vara anpassbart för att lätt kunna uppgraderas och uppdateras och är utvecklat för den 
svenska marknaden. [17] 

4.2 Kundorder 
Företaget motar kundorder genom flera olika former av kommunikation. Allt från e-mail, 
telefon och muntligt med mera. Kundorderna tas emot av en ansvarig på företaget som även 
sköter prognostiseringen. De orders säljarna tar emot förmedlas till samma person som sedan 
lägger upp planeringen.   

4.3 Prognos och planering  
Företaget har idag en 12 månaders rullande prognos som är baserad på historiska data, 
försäljningsbudget samt hur företaget tror att marknaden ser ut. Företaget tillverkar efter 
prognosen oavsett om skarpa kundorders har mottagits. Prognosen görs i Excel. Övergången 
från prognos till tillverknings order sker rullande varje vecka med en period på fem veckor. 
Prognosen justeras för att skapa en relativt jämn produktion för att undvika större variationer 
och underlätta planeringen och kapacitetsutnyttjandet i produktionen. Företaget har inte 
några satta tidsperioder för olika nivåer av köp åtaganden från kunder. De skarpa 
kundorderna är fria för kunden att ändra ändå upp till transportdagen. Ordern kan alltid 
minskas och vid ökning så kollar företaget vilka möjligheter som finns för försörjning, detta 
sker antingen via tillgängligt lager, möjligheten att låna produkter knutna till en 
senareliggande order eller omplanering i produktionen om material finns tillgängligt. 
Företaget håller även planeringsmöten varje vecka för att se över produktionsbehovet. 
Produktionschefen, inköp & produktionsdirektör medverkar vid varje möte. Personal från 
inköp och marknadsavdelningen deltar varannan vecka om inte något brådskande eller 
essentiellt behöver aviseras. Företaget skickar även prognoser till sina egna leverantörer. 
Prognosen är densamma som företaget själv använder sig av för att planera sin egen 
tillverkning och sänds ut veckovis till alla leverantörer. Olika leverantörer har olika grader av 
bemyndiganden för att säkra material, eftersom företaget tillverkar efter prognosen så är det 
ett relativt säkert underlag för leverantörerna att planera efter.   

 
Företaget har i dagsläget två olika interna planeringsbehov. En för monteringen samt en för 
plåtverkstaden. Plåtverkstaden tillverkar i batchproduktion för att reducera omställningar och 
är därför inte lika flexibel för ändringar av produktionsmix. Monteringen har inga 
omställningar inom verktyg och utrustning, dock så behövs mycket av materialet bytas ut vid 
omställning vilket är tidskrävande och belastar lagerpersonalen. I monteringen genomförs 
morgonmöten varje dag för att gå igenom dagens produktionsbehov. Arbetsledaren placerar 

sen ut personal på linorna efter behov.   

4.4 Linan och produkten  
Linan är i dagsläget uppdelad i två olika sektioner. Där den första delen av linan tillverkar en 
maskin vid namn Brickman och den andra sektionen av linan tillverkas maskinen 3110 som 
arbetet handlar om. Linan är placerad näst längst ut i företagets produktion och är den lina 
som har kortast avstånd till lagret. I dagsläget är linans kapacitet för Brickman två stycken i 
veckan. Maskinen är företagets största produkt och platsbyggs på två stationer av samma 
utförande. Maxkapaciteten för 3110 är i dag 35 stycken per dag. Detta är endast möjligt om 
samma variant tillverkas. I början av linan är ett mellanlager placerat som 3110: ans behållare 
lagras på när de kommer tillbaka från lackering. I slutet av linan sker paketering av 3110:an. 
Efter paketeringen sker en avrapportering om att maskinen är färdig, avrapportering sker i 
dagsläget på en datorterminal som är placerad på en annan lina. Brickman packas på annan 
plats på grund av dess storlek. Linan har ett kransystem som täcker alla monteringsstationer. 
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Linan är idag utrustad med en oljeledning som är kopplad till en central oljedepå som 
försörjer linorna inom produktionen. 3110:an försörjs i dagsläget av en separat oljetank på 
grund av att annat krav på oljan har ställts för att kunna operera i ett kallare klimat. Linan är 
även försedd med ett högtrycksluftsystem som driver monteringsstationernas luftdrivna 
verktyg. Se bilaga 4 

3110 tillverkas i fyra olika varianter, där varianten bestäms av den marknad som produkten 
säljs till. Anledningen till detta är att olika marknader kräver olika tekniska specifikationer på 
maskinen. Specifikationerna varierar i form av olika krav på elsystem och säkerhetsgrader. 
Produkten tillverkas i ett standardutförande men vid speciella önskemål från kund kan 
ändringar i produktdesignen ske. I dagsläget producerar företaget i genomsnitt 20 stycken per 
dag av maskinsorten 3110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: ORWAK 3110:an 
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4.4.1 Nuvarande Layout på 3110-linan 

Bild 7: Visualiserar utformningen av monteringsytan för 3110. 

Bilden ovan visualiserar hur monteringsytan för maskin 3110 ser ut. De orangea fyrkanterna 
representerar själva maskinens grundstomme. De gråa fyrkanterna som finns på linans 
ovansida är de materialställ som är av hel- och halvpallställ och försörjer linans materialställ. 
“Terminal”-rutan är där utskrifter av arbetsblad och andra dokument till maskinen sker. 
Terminalen består av en datorenhet, en skrivare samt två labelprinters. Dokumenten består av 
maskininstruktioner, varningstexter och annan info som skickas med maskinen. Arbetsbladet 
förmedlar information om vilken maskintyp och specifikation som ska monteras efter. Två 
olika labels skrivs även ut varav en av dem är maskinens serienummer som sätts på maskinen 
under monteringen. Den andra sätts på maskinen när den paketerats färdigt för att enkelt 
kunna identifiera maskinen när den är inpackad, se bilaga 5. När montörerna skriver ut 
arbetsbladet så ges även signal att produktionsordern har inletts vilket startar en timer som 
används för att mäta tiden på produktionsorderna som används för interna 
kostnadsberäkningar. Vid avrapportering när maskinen är färdigpackad avslutas 
tidmätningen. De gula fyrkanterna där “V+M” representerar de verktyg- och materialställ som 
finns inom linan. De resterande gula markeringarna är enbart verktygsvagnar. Dessa ställ är 
placerade runt vardera monteringsstationen. Rutorna som innehåller bokstaven “S” står för 
soptunna, och är där montörer slänger eventuellt skräp. Bänk “D” är där montörer 
dokumenterar resultaten på el-testet. Pallen vars ingående text är “Defekt” är den yta 
montörerna ställer artiklar som är av kvalitetsfel på. “BSL-902” är där linans skruvställ är 
placerat. Oljetanken är placerad intill el-testet jämte bänk “D”.  Kran ett tillhör station ett och 
används för att lyfta behållarna till och från lyftbordet, kranen är av kortare karaktär och når 
inte i dagsläget hela vägen ut över behållarna. Kran två tillhör station två och användas för att 
lyfta pressplattorna samt cylindrarna.  
 
På linan har även pallar innehållande skräp identifierats som inte är till någon nytta. Det finns 
även verktyg och utrustning som inte används då det är trasigt eller ännu inte implementerat. 
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4.5 Lager 

 

4.5.1 Inlagring  
När leveranser av material ankommer till företaget lossar personalen av detta och för 
materialet till huvudlagret. Om leveransen innehåller artiklar som ska genomgå en 
kvalitetskontroll så utföras det innan artiklarna förs in på en lagerplats, detta är för att 
konstatera att de uppfyller kravspecifikationen. Lagerhyllorna är bestämda men om platsbrist 
uppkommer i lagret placeras det inkommande godset där det finns plats. När materialet bli 
tillgiven en plats registreras materialet i systemet. Om godsmottagningen har hög 
arbetsbelastning kan det ta lång tid att registrera allt gods men företaget har idag ett mål att 
godset ska under 24 timmar ha lagrats in på lagret. Företaget har också uppgivit att på grund 
av kommunikationsbrist och kontroll av artiklar som inte har angiven plats kan missas att 
lagras in i systemet.  
 
När truckföraren ska fylla på en lagerplats så scannar föraren ett så kallat pallkort som fysiskt 
ligger i artikelns lastbärare. Truckföraren får sedan upp information om vart materialet 
befinner sig på lagret. Efter att scanningen genomförts kan truckföraren även se vart lagret 
befinner sig i produktionen. Tidvis hämtar truckföraren kortet själv men det förekommer 
även att montören ger truckföraren de eller det pallkort på materialet som behövs fyllas på. 
Lagerplatserna i produktionen och på lagret skiljs åt genom ett bindestreck. Idag används 
ingen strukturerad lagerprincip för att kategorisera material med tanke på åtgång eller 
materialfamiljegrupper. 
 

4.5.2 Intern kommunikation av materielbehov  
 
Avropningen av material sker i dagsläget via att montörerna ringer eller ropar efter 
truckföraren när materialet börjar ta slut eller när det tagit slut. Truckföraren kontrollerar 
även materialnivåerna ute i produktionen när han är ute och åker för att fylla på annat 
material. Företaget arbetar i dagsläget efter en kontinuerlig försörjning. Mycket av det 
material som körs ut till linan levereras även i pappkartonger.  
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4.5.3 Lager på linan 

Idag lagras materialet på linan i tre olika typer av lagerutföranden. De tre typerna beskrivs 
nedan. 

4.5.3.1 Hel- och halvpall 

Det mest förekommande lagringssättet 
på linan är halv och helpall. Materialet 
som lagrats här ställs in som två hel eller 
halvpallar efter varandra. Materialet 
som lagrats vid linan har olika storlekar 
samt mängd. Variationen bestäms av 
hur materialet levereras från leverantör 
då inget material paketeras om i 
dagsläget. En del material delar även 
samma halvpall eftersom det inte finns 
plats att lagra materialet någon 
annanstans. 

 

 

 

 

 

Bild 8: Hel & halvpall på 3110-linan 

4.5.3.2 Skruvställ  

Det andra sättet som företaget idag lagrar material på är att med ett vanligt hyllställ. I detta 
hyllställ lagras idag främst skruvar, muttrar, brickor och annat mindre material på. Stället 
agerar som ett mellanlager som montörerna använder för att fylla sina lastbärare som är 
placerade i verktyg & materialställen runt de olika monteringsstationerna. Stället är placerat 
vid sidan av linan och har lagerplatsen BM-12, se bild 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  Bild 9: Skruvställ 

 



Nulägesbeskrivning 

26 

 

4.5.3.3 Verktyg- & materialställ  

 

Verktyg- och materialställen är det tredje sättet som 
material lagras på inom produktionen. I dessa ställ 
placeras både verktyg och material som är av mindre 
storlek på. Materialet på ställen fylls på via de olika 
större lagerplatserna runt linan eller direkt från 
lagret. Det är från dessa ställ montörerna plockar 
material och verktyg när de monterar maskinerna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Verktyg & materialställ 

 

4.6 Montering  

På linan som arbetet utförs på har i dagsläget sex stycken stationer. Där tre av stationerna är 
av typen monteringsstation, en av stationerna är en kontroll av maskin där montören 
avstämmer att elen är rätt kopplad och uppfyller el specifikationerna. Efter el-testet 
genomförs även ett tryck-test för att säkra att maskinen håller utlovat arbetsfunktion samt att 
en montering av kåpa sker här. Den sista stationen är en packningsstation. I dagsläget jobbar 
montörerna i sin egna takt och med sina egna arbetsmetoder. Monteringspersonal arbetar 
idag flytande på linan och hjälps åt. Med detta menas att montörerna balanserar linan efter 
behov och att en montör kan ha flera olika uppgifter på linan under en dag. 
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4.7 Frekvensstudie  

I bilaga 2 presenteras resultatet av den frekvensstudie som har gjorts på företaget. 
Frekvensstudien innefattar två stycken värdeadderande moment, där det både är 
monteringsarbete samt förmontering. Semi-produktiva aktiviteter uppkom till 11 stycken och 
förlusterna som dokumenterades blev 14 stycken olika aktiviteter. 

 

 

bild 11: Redovisar en procentuell fördelning på de olika huvudpunkterna, värdeadderande, 
semi-produktiva, förluster och övrigt. 

Resultatet av frekvensstudien ser ut som följande. 32 % av alla aktiviteter som genomförs på 
linan är värdeadderande. Dessa är monteringsoperationerna. Majoriteten av alla aktiviteter 
hamnade inom den semiproduktiva kategorin som avser hantering av verktyg och material, 
kontroller, städning etc. 17% av aktiviteterna hamnade inom kategorin förluster och 9% 
hamnade på kategorin övrigt. 

 

Kategorier Värdeadderande Semiproduktiva Förluster Övrigt 

Antal markeringar 296 385 151  83 

Totalt  915 

Tabell 1: Resultat av frekvensstudie i antal markeringar. 
 Se bilaga 2 för mer specifik information. 

 

 

 

 

 



Nulägesbeskrivning 

28 

4.8 Processflödesschema  
På station ett dokumenterades 49 aktiviteter. Varav 12 operationer, 14 materialförflyttningar, 
13 lager och 10 ställ. Ställen är de tidigare nämnda verktyg- och materialställen märkta 
“V+M”. Se bild 10 i nulägesbeskrivning. Vad som kan utläsas ur analysen är att den aktivitet 
som utfördes flest gånger på station ett var förflyttning av material. Det totala antal steg 
montören behövde ta på station ett var 83 stycken. Station ett innehöll även en aktivitet som 
mättes till mellan 60–165 sekunder. I bilaga 3 redovisas schemat från processflödesanalysen.  
 
Vid dokumentation på station två blev det upp till 27 stycken aktiviteter. Där 8 stycken var 
operationer, 8 materialförflyttningar, 9 lager och 1 på ställ. Dokumentationen visar att den 
mest utförda aktiviteten på station två blev lager. Lager står för då montören rör sig till hel- 
och halvpallarna för att hämta material. Montören tog totalt tog 53 stycken steg under hela 
monteringsfrekvensen.  
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5 Analys 
Arbetets analysdel utreder vad som erhållits från de olika metodvalen arbetet har bearbetat.  
 
Under arbetsgången har ett flertal förluster av olika form identifierats inom 
materialhanteringen och den nuvarande arbetsstrukturen inom företaget. Analysen kommer 
att behandla det nuvarande arbetssättet och den insamlade empirin för att komma till grund 
till hur förlusterna har uppkommit och även objektifiera vart och i vilken form förlusterna har 
exponerat sig och vilka effekter detta har haft på verksamheten.  
 

5.1 Vilka förluster kan identifieras inom företagets 
materialförsörjning och materialhantering i produktionen? 

 
För att koppla till det fallföretaget som rapporten bearbetat kan med den data som har 
erhållits koppla till Leans teori angående de “7+1 slöserierna” identifiera följande, onödiga 
rörelser, onödiga lager, defekter och outnyttjad kreativitet.  
 

5.1.1 Materialförsörjning 

 
Via observationer, intervjuer och samtal har ett flertal förluster identifieras inom 
materialförsörjningen till linan. En av förlusterna som identifierats är att arbetssättet och 
strukturen på hur företaget lagrar sitt material inte regleras till det faktiska behovet av 
materialet på linan. Stora delar av ytan på linan är täckt av material som i extremfallen räcker 
för att försörja produktionen i månader. Enligt Leans teori angående slöserier, även kallat 
muda så ett av de åtta slöserierna, “onödiga lager”. Stora buffertar och lager i produktionen 
skapar en falsk trygghet då det döljer problem i tidigare led. Förråd, buffertar och lager kräver 
resurser som yta, utrustning och personal som är av kostnadskrävande medel [6, s.117] 
 
Anledningen till att dessa lager har byggts upp på linan är ett flertal orsaker. Den 
grundläggande orsaken är att det inte finns något framtaget underlag på hur mycket material 
som ska vara placerat på linorna och hur länge det ska räcka. Eftersom detta har skett 
oreglerat och inga verkställande direktiv har formulerats så har det lett till att truckförarna 
har kört ut material efter eget behov och kapacitet. Detta i sin tur har lett till att lastbärarna 
inte har tagits hänsyn till utan majoriteten utav materialet körs ut i samma lastbärare som 
materialet levereras på från leverantör. Då materialet från leverantörerna levereras på helpall 
eller halvpall och är anpassat för att uppfylla en hög lagerfyllnadsgrad och inte utformade 
efter produktionens behov så skapas stora och svårhanterliga lager inom produktionen. 
Materialet paketeras heller inte om för att passa produktionens behov. Det har även 
framkommit genom intervjuer och observationer att en markant andel av det material som 
levereras till linorna är i form av pappkartonger och de större hel och halvpallarna innehåller 
mycket skyddsemballage. Detta har lett till att stora mängder med emballage och kartonger 
måste hanteras av operatörerna på linan.  
 
Genom en intervju med en av truckförarna som försörjer linan så utpekades orsaken enligt 
honom vara på grund av en begränsad och komplicerad kommunikation av materialbehov 
mellan produktionen och lagret. Eftersom avropen sker sporadiskt och manuellt via samtal 
mellan montör och plockare så händer det att informationen om materialnivåerna ibland 
förmedlas alldeles för sent och kan orsaka materialbrist i produktion som i sin tur medför 
förseningar. Det framkom även att när en annan variant av maskinen ska börjas produceras 
så förmedlas behovet av materialet oftast försent vilken leder till att omställningen blir 
krävande och tar tid. Via samtal med en produktionstekniker så visade det sig att 
affärssystemet i dagsläget inte stöder funktionen att kunna dra av artikelnummer som lagras 
på flera ställen inom produktionen, istället dras mängden från en förbestämd lagerplats. Då 
behovet inte tydligt går att utläsa och att truckförarna inte har en helhetssyn på 
materialnivåerna och förbrukningen inom produktionen resulterar det i stora variationer av 
arbetsbelastning inom återfyllnadsbehov då avropen sker oregelbundet och kan komma utan 
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förvarning. Arbetsbelastningen med återfyllnad är som störst på morgonen då materialet inte 
återfylls eller kontrolleras efter att slutet på föregående arbetsdag.  
 
En förlust som identifieras är att informationsflödet mellan produktion och lager inte är 
tillräckligt konstant och pålitlig för att se till att linans material befinner sig på rätt plats i rätt 
tid och i rätt mängd. Denna förlust har gett upphov till ett antal olika förluster enligt Leans 
7+1 slöserier. Slöserierna som har uppkommit är väntan, onödiga transporter och ondödiga 
rörelser. Det hinder som har orsakat detta är att affärssystemets lageradministration och 
produktionsstöd inte ger lagret och plockarna den fullständiga information som de behöver 
för att kunna försörja produktionen. Modulen är den del i ett affärssystem som ska bidra med 
en helhetskontroll över företagets lageradministration, materialstyrning, ruttplanering, 
produktionsorders och försörjning. [3, S.435] Ett optimalt arbetssätt ska förmedla 
information om aktuella materialnivåer och återfyllnadsbehov på ett lättläst och metodiskt 
sätt vilket ska förenkla materielförsörjningsprocessen för plockarna och alltid se till att 
materialet befinner sig på rätt plats i rätt tid.  
 
Det nuvarande arbetssättet har även lett till att många transporter mellan lagret och linan 
måste köras då truckföraren inte ser helhetsbehovet av material och kan därmed inte planera 
sin körning. För att reducera transportsträckorna mellan lagret och produktionen finns det 
olika arbetssätt att tillgå. En term som beskriver hur effektivt material lagras och plockas ur 
lagret kallas åtkomsttid. Hur material placeras på lagret påverkar hur lång tid det tar för 
truckföraren att hämta och leverera material. Det finns olika lagringmetoder som kan 
användas för att sänka åtkomsttiden. Generellt talat så finns det ingen metod som bestämmer 
det mest optimala sättet att lagra material. Det finns dock ett antal olika grupperingsätter som 
kan användas. En av de mer vanliga typerna av materialplacering är baserat på frekvens. 
Artiklarna placeras i ordning efter hur ofta de plockas med den artikel som plockas mest 
frekvent närmast leveransområdet. Detta sätt reducerar sträckan genom att plockaren inte 
behöver åka lika långt in i lagret lika ofta. Ett annat sätt att placera artiklarna är genom 
plockpositionsprincipen. Denna metod bygger på att effektivisera uttag genom att förvara 
artiklar som plockas till samma lina eller station intill varandra. [11, S.458–460] Det går även 
att använda sig av metoder som mjölkrundor för att minimera transporten. På detta sätt kan 
flera artiklar plockas och levereras till linorna i samma vända.  

5.1.2 Materialhantering 
 
I dagsläget finns det ingen specifik standard på hur montörerna ska arbeta och detta har 
genererat att montörerna idag arbetar på sitt egna sätt. Enligt intervjuer har företaget en viss 
uppsättning angående hur saker och ting ska ligga samt hur arbetet ska utföras men att detta 
inte alltid följs upp samtidigt som vissa saker inte blivit upplysta eller uppdaterade. Resultatet 
av detta kan bli att ena montören lägger sina verktyg på ett ställe men vid rotation av montör 
förekommer det att nästkommande person inte hittar verktygen och får leta efter dessa. 
 
Genom den insamlande empirin från intervjuer, observationer samt de studier som utförts 
har förluster inom den interna hanteringen av material på linan kunnat identifieras. En av 
förlusterna som har identifierats är hur strukturen och utformandet av linans många material 
och verktygsställ ser ut. Lastbärarna på ställen som montörerna lagrar sitt 
monteringsmaterial i är oproportionerliga mot mängden material som montören behöver för 
en dags montering. Enligt Leans Muda så ska onödiga rörelser reduceras. Precis som linans 
större mellanlager som beskrevs i kapitel 5.1.1 så har samma förlust uppkommit här. 
Innehållet går åt båda håll, vissa artiklar räcker i dagar/veckor medans andra behöver fyllas 
på flera gånger om dagen. När montörerna behöver fylla sina lastbärare så tar de med sin 
lastbärare och går till mellanlagren som är placerade i utkanten av linan och fyller på och bär 
sedan tillbaka den till stället. Förflyttning av själva maskinen mellan de olika stationerna sker 
i dagsläget med kran och handtruck. Vid linans första station lyfts behållaren, se bild 7 i 
nulägesbeskrivningen från lagerplatsen på linan upp på lyftbordet med hjälp av en kran där 
monteringen sedan sker. Detta arbetsmoment har identifierats som en risk för skada på både 
montör och maskin, detta på grund av att kranen som används inte når ut till de yttersta 
behållarna. Observation av detta arbetsmoment visade att montören släpar in maskinen med 
hjälp av kranen den första sträckan innan kranen kan lyfta enheten under vilket behållaren 
rör sig okontrollerat. Ungefär tio till 12 behållare får plats på ytan i dagsläget vilket är en 
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tredjedel av dagligt förbruk. Behållarlagret på linan behövs därmed fyllas 2–3 tre gånger per 
dag från dess stora lagerplats som är positionerad i början av linan. Förflyttningen av 
behållaren till lyftbordet sker idag via en kran. Maskinerna flyttas även med tidigare nämnda 
handtruckar. I dagsläget så delar 3110: linan på en till två handtruckar för att flytta 
maskinerna mellan monteringsstationerna. Då antalet maskiner i arbete överstiger antalet 
handtruckar så måste truckarna konstant flyttas om för att föra maskinerna vidare genom 
linan. När en maskin är färdigmonterad och packad görs en avrapportering i affärssystemet 
för att ändra statusen till leveransklar. Dessa moment ger upphov till onödiga rörelser då 
montörerna och truckförarna behöver flytta materialet ett flertal gånger. Det kan även skapa 
väntan då montörerna är beroende av att truckförarna för att flytta vissa materialsorter. 
 
Inom monteringsprocessen identifieras det ibland enheter som är av kvalitetsbrist. Dessa 
uppkommer antingen från leverantör eller har blivit defekta av inom transporten eller av 
hanteringen inom företaget. Enligt Leans muda är defekta enheter en punkt och handlar om 
hur företag arbetar med enheter som besitter kvalitetsbrister. När defekta enheter 
uppkommer blir det en hel process av omarbete för att rätta till enheten vilket är ett slöseri i 
form av omarbete. Ett sätt för att arbeta med att förbättra kvalitet och produktivitet i ett 
företag är att företag arbetar aktivt med kvalitetsfrågor som en integrerad del i verksamheten. 
Offensiv kvalitetsutveckling behandlar detta och är ett ledningssystem för att öka 
kundfredsställese med lägre resursåtgång. Med detta arbetar företag med att sätta kunden i 
fokus, arbeta med ständiga förbättringar, arbeta med processer, baser beslut på fakta, skapa 
förutsättningar för delaktighet samt utveckla ett engagerat ledarskap. Offensiv 
kvalitetsutveckling involvera hela företaget processer och består av olika värderingar, verktyg 
och arbetssätt. [5, s.38 s.421–424] 

 

5.1.3 Analys av frekvensstudie & processflödesschema 

Tabell 2: Illustrerar topp 4 förekommande aktiviteterna under vardera rubricering 

 

Att studera den data som frekvensstudie genererade framhävs det att de förluster som 
företaget har inom sin materialhantering uppstår till 12 stycken olika aktiviteter, se bilaga 3. 
De aktiviteter som var av störst värde under denna kategori förluster blev som följande 
“Justering vid station”, “Hämta material utanför station”, “Station obemannad” och “Leta 
efter material”. De identifierade förlusterna begränsar produktionen till att uppnå en hög 
flödeseffektivitet då operatörerna behöver ta tid till att leta efter material och verktyg. Dessa 
aktiviteter skapar inte något värde för företaget och aktiviteter som dessa går att koppla till 
Lean och klassificeras till slöseri i form av “onödiga rörelser”. 

 

 

 

 

      Tabell 4: Illustrerar fördelningen av aktiviteter på station 1 
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Data från processflödesschemat visar också att vid station två har montörerna idag 53 steg för 
att hämta och förflytta material.  
 
Ett optimalt läge för en montör är att vid produktion utföra så lite icke värdeadderande 
aktiviteter som möjligt. [5, S.588] Att reducera stegen som tas är nödvändigt för att reducera 
förlusterna. Stegen som tas är också inom en trång monteringsyta vilket medför att tiden för 
stegen är längre än en normal gångtakt. Genom att reducera stegen och rörelser till minimum 
kan monteringen generera mervärde. Det finns idag flera olika verktyg till att reducera 
onödiga rörelser i ett företags produktion och ett exempel på ett sådant verktyg är Methods-
time measurement (MTM). 
 

5.1.4 Beräkningsexempel 
 
Med de observationer och analyser som har gjorts på linan så kan följande beräkningsexempel 
göras för att beräkna fram de olika förlusterna och operationernas kostnad. Beräkningarna 
nedan redovisar approximerade kostnader och besparingar inom företagets produktion.  
 
Beräkningen nedan visar hur mycket tid samt vad kostnaden är för monteringen att skriva ut 
dokumenten på station ett under ett år. Resultatet i detta moment har olika tidsspann då 
montörerna jobbar olika men att en tid mellan 60 sekunder och 165 sekunder baserat på hur 
många maskiner montören gjort samtidigt är vad utskriften av dokumenten har mätts till. 
Antalet maskiner som görs i taget varierar mellan 1–3. Med det varierande tidsspannet på 
momentet valdes tiden 60 sekunder att användas i beräkningen.  
 
60 sekunder/ maskin  
En tillverkningshastighet på 20 maskiner/dag  
Tillgängliga arbetsdagar: 5 dagar/vecka  
Kostnad för montör: 200kr/h  
Tillgängliga arbetsveckor: 47 veckor/ år  
 
60 × 20 = 1200 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑔 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

20 × 5 = 100 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

140 × 47 = 4700 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/å𝑟 

4700 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = 78 ℎ 

78 × 200 = 15667 𝑘𝑟 

 

1
ℎ

𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑡ö𝑟  

    Tabell 5: Resultat av uträkningen 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑢𝑡 
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑏𝑙𝑎𝑑

å𝑟
= 4700 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = 78 ℎ 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑝å 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 78 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Kostnad för utskrift av arbetsblad för resterande produktionslinor.  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 (𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑜𝑟) = 6500 𝑠𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑣 3110: 𝑎𝑛 = 4700 𝑠𝑡 

𝐾𝑣𝑎𝑟 = 1800 𝑠𝑡 

𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛 = 1800 × 60 = 108 000 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1800 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 =
1800

60
= 30ℎ 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 30 × 200 = 6000 𝑘𝑟 

 
 
                                                                                     Tabell 6: Resultat av uträkning  
 
 
Totalkostnad för utskrift av arbetsblad, (arbetstid)  
6000 + 15667 = 21667 𝑘𝑟  

 

 
Tabell 7: Resultat  
 
 
Resultat är att under ett år spenderas 78 monteringstimmar åt att administrera dessa 
dokument. Totalkostnaden för montören att göra detta uppgår till 15 667 kr. Om tiden istället 
skulle användas till montering av maskinen skulle ytterligare 78 maskiner kunna tillverkas på 
ett år. Beräknad monteringstid är i snitt 1 timme per maskin.  
 
Av den frekvensstudie som utförts är 32 % av de aktiviteter som sker inom produktionen 
värdeadderande moment, 42 % är semiproduktiva, 17% är förluster och 9 % av aktiviteterna är 
inom övrigt.  
 
Den beräknade kostnaden för de förluster som identifierats inom linan kan följande 
beräkning utföras.  
 
Kostnad för montör 200 kr/h  
Arbetstimmar på en dag 7h /dag  
En tillverkningshastighet på 20 maskiner/dag 
Tillgängliga arbetsdagar: 5 dagar/ vecka  
Tillgängliga arbetsveckor: 47 veckor/ år  
Förluster på linan: 17%  

               Tabell 8: Resultat  
200 × 7 × 5 × 47 = 329000 𝑘𝑟 

329000 × 0,17 = 55930 kr 
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55 930 kr per år betalar företagets monteringspersonal idag för att utföra moment som inte 
skapar ett värde till företagets kunder. I dagsläget jobbar det mellan 4–5 montörer på linan 
och totalsumman för hela linan blir som följande. 

55930 × 4 = 223720 𝑘𝑟 

   
                         Tabell 9: Resultat  

Tabell 6 & 7 visar resultat av uträkningarna. 

 

En del av de semiproduktiva aktiviteterna kan även kopplas direkt till kommunikation och 
materialhantering.  Dessa aktiviteter är inte förluster men är samtidigt av intresse att 
reducera då de inte är av en värdeadderande karaktär. Nedan redovisas de kostnader av 
semiproduktiva aktiviteter från frekvensstudien på 3110-linan som har koppling till 
kommunikation och materialhantering. Den sammanlagda procentsatsen uppgår till 25 %. 

 

 

 

Aktivitet Antal markeringar Procent 

Hämta material innanför 
station >1m 

131 14 

Ta del av information 1 0 

Flytta material 56 6 

Flytta maskin 49 5 

Totalt 237 25 

Tabell 10: Förluster kopplade till kommunikation & materialhantering.  
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Kostnad för montör 200 kr/h  
Arbetstimmar på en dag 7h /dag  
En tillverkningshastighet på 20 maskiner/dag 
Tillgängliga arbetsdagar: 5 dagar/ vecka  
Tillgängliga arbetsveckor: 47 veckor/ år  
semi produktiva aktiviteter på linan: 25% 

 

200 × 7 × 5 × 47 = 329000 𝑘𝑟  

329000 × 0,25 = 82250 𝑘𝑟  
    Tabell 11: Resultat 

4 × 82250 = 329000 𝑘𝑟 

Resultatet av de semiproduktiva aktiviteterna uppgick till 329 000 kr på hela 3110-linan.   

 

Vidare kan kostnaderna generaliseras till hela företagets produktion. Detta görs i huvudsakligt 
syfte för att skapa en uppfattning om hur stora kostnader blir när hela företagets produktion 
tas i åtanke. Generaliseringen är en form av överslagsräkning och baseras på de aktivitets 
procentsatser som dokumenterats på 3110-linan.  
 

Förluster kostnader 

Totalt antal maskiner som företaget tillverkar per år (inklusive alla produktionslinor): 6500 
Antal anställda operatörer i produktionen: 14. 
Förluster som dokumenterats i produktionen (3110): 17 %  
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 =  200 × 7 × 5 × 47 = 329000 𝑘𝑟 

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑡ö𝑟 = 329000 × 0,17 = 55930 𝑘𝑟 

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 = 55930 × 14 = 783020 𝑘𝑟 

 

 
Tabell 12: Resultat  
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Semiproduktiva kostnader 

 

De Semiproduktiva aktiviteterna kopplade till material och kommunikation = 25 %.  
 
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑡ö𝑟 = 329000 × 0,25 = 82250 𝑘𝑟 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 = 82250 × 14 = 1151500 𝑘𝑟 

 

 

Tabell 13: Resultat 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 783020 + 1151500 = 1934520 𝑘𝑟  

 

Tabell 14: Resultat  

Avrapportering för att en maskin är färdig sker i dagsläget på en annan lina, med detta får 
montörerna gå extra långt för att utföra detta moment. Avståndet som är från 3110: ans 
paketeringsstation och till den datorterminal som avropporteringen sker vid i dagsläget har 
mätts ut till 23 steg och avståndet för att gå tillbaka till lina uppgick till 12 steg. Tiden för 
denna aktivitet uppgick till 17,5 sekunder. Kostnaden för denna aktivitet att bara avrapportera 
uppgår till följande. 

 
 
En tillverkningshastighet på 20 maskiner/ dag  
Tillgängliga arbetsdagar: 5 dagar/vecka  
Tillgängliga arbetsveckor: 47 veckor/år  
Kostnad för montör 200 kr/ h 
 

17,5 × 20 = 350
𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒

𝑑𝑎𝑔
= 6

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑎𝑔
 

5 × 6 = 29
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

29 × 47 = 1371
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

å𝑟
= 23

ℎ

å𝑟
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 23 × 200 = 4569
𝑘𝑟

å𝑟
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 = 23 𝑠𝑡                  Tabell 15: Resultat av uträkning
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6 Åtgärdsförslag och diskussion                                                                            
I kapitlet åtgärdsförslag och diskussion presenteras de åtgärder författarna anser kunna 
applicera på företaget för att därav minska de identifierade förlusterna. Samtidigt diskuteras 
vilka möjliga konsekvenser åtgärderna kan resultera i.    

6.1 Vilka möjliga åtgärder kan redogöras för att reducera de 
identifierade förlusterna? 

6.1.1 Kommunikation & informationsteknik 

Det är viktigt att hela företaget arbetar efter samma mål och att all information om företagets 
olika intressen och mål förmedlas genom hela företagets verksamhet. Informationen ska 
förmedlas på ett sätt som gör det möjligt för alla avdelningar inom företaget att anpassa sig 
efter den strategi och mål företagets ledning har valt att arbeta efter. För att uppnå detta är 
det viktigt att rätt verktyg och kommunikationsmedel finns tillgängligt för att informationen 
ska kunna nå ut i det format som olika delar av företaget behöver. Desto fler omvägar samt ut 
och inmatningar informationen gör på vägen genom företaget ökar risken för att 
informationen blir inkorrekt och helhetsbilden tappas. Det absolut kraftfullaste verktyget ett 
företag kan använda sig av för att skapa ett effektivt informationsflöde är användningen av 
dess affärssystem. 
 
För att affärssystemet ska kunna skapa optimalt värde för företaget krävs det att användarna 
av det har god kunskap om systemet, dess begränsningar, möjligheter och funktioner. Då 
verksamheten konstant utvecklas och allt mer komplicerade logistikkedjor och 
informationsflöden utvecklas så ställer det nya krav på affärssystemet för att effektivt kunna 
behandla, förenkla och underlätta de administrativa bitarna inom verksamheten. På grund av 
detta är det viktigt att företaget hela tiden anpassar och kontinuerligt utvecklar affärssystemet 
för att kunna möta dessa krav. Det är också viktigt att användarna konstant utvecklar sin 
kunskap inom affärssystemet och strävar efter att utveckla ett bättre gränssnitt för att mer 
effektivt kunna utföra sitt arbete och minska den manuella administrationen. För att uppnå 
detta rekommenderas företaget att kontinuerligt satsa på att utveckla sitt affärssystem och se 
till att så mycket information finns tillgänglig för att kunna effektivisera 
kommunikationsflödet mellan företagets avdelningar.  
 
Det största informationshindret som tidigare beskrivet i analysen är affärssystemets 
produktion och lageradministartionsstöd. Efter en undersökning av affärssystemets 
uppbyggnad och utbyggnadsmöjligheter så konstaterades det att det finns moduler och 
uppdateringar som skulle vara av intresse för att lösa och förenkla administrationen av lager 
och produktion. Som tidigare nämnt använder sig företaget av affärssystemet Jeeves ERP. Ett 
svenskt softwarebolag vid namn Systemstöd [18] utvecklar tilläggstjänster och moduler för 
affärssystemen Jeeves och Sage X3. De hjälper även företag med att implementera dessa 
system och anpassa dem efter företagets behov. De har bland annat en modul som kallas ISE 
Lager vilket är en tjänst som består av en mängd funktioner för lagerhanteringen och 
materialförsörjning för både lager och produktion som skulle kunna lösa företagets förluster 
kopplat till materialförsörjning och lager. [19]  

 
Genom att förbättra informationstekniken och införa bättre digitala produktionsverktyg så 
kommer förluster kopplade till administration och kommunikation i produktionen och lagret 
kunna reduceras. Responstiden för att flytta ut material till produktionen kommer att kunna 
reduceras då truckförarna har bättre kontroll över produktionsbehovet. Det kommer också 
öppna upp mer tid genom att systemet kan planera lagring och optimera plockrundor, detta 
kommer möjliggöra mer tid för truckförarna att kunna jobba proaktivt med både 
materialförsörjningen men även lagerorganisering och ompaketering för produktion. Det 
kommer också resultera i att montörerna ej behöver avropa material manuellt vilket sparar tid 
och gör att de kan arbeta mer oavbrutet med monteringen. 
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6.1.2 Åtgärdsförslag på linan  
 
Förslag på hur linan kan utformas för att reducera de identifierade förlusterna presenteras i 
följande stycke.  

De största förändringarna som har gjorts på dagens layout är att den första delen av linan som 
tillhandahåller Brickman monteringen har förskjutits åt höger mot början av linan. 
Förflyttningen har skett med cirka två meter vilket enligt mätning och hänsyn taget till linans 
utrustning är möjligt. I och med denna ändring har mellanlagret för 3110-behållarna kunnat 
lagras vid själva 3110-linan istället för i början. Sedan har förändringar av materiallagerna på 
linan utförts, detta för att skapa en mer effektiv materialhantering på linan. Skräp och 
onödiga tillbehör som inte används har tagits bort då de inte finns något argument för att de 
borde befinna sig på en monteringsyta. Se bilaga 4 för hela linans förändring. 

6.1.2.1 Förslag på layoutförändring 3110 

Nedan presenteras den nuvarande layouten på 3110-linan respektive det framtida förslaget. 
Vidare kommer varje station bearbetas och presenteras en i taget för att kunna förklara 
förändringarna mer ingående. 

Bild 12: Nuvarande 3110-lina  

Bild 13: Framtida förslag 
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Station 1 

Bild 14: Nuvarande layout  Bild 15: Förslag på layout 

Station ett innehåller de mest betydelserika förändringarna inom linan. Det första som har 
ändrats är att utrymmet för lagringen av behållarna har expanderats genom en förskjutning 
av linan. Genom att göra denna förändring så kan ett dagsbehov av behållare placeras vid 
början av linan, uppmätt utrymme kan hålla upp till 30 behållare. Detta skulle resultera i att 
företaget inte måste flytta behållarna 2–3 gånger om dagen som görs i nuläget, utan endast en 
gång. Besparingen skulle göras i behovet av att kommunicera förflyttningen samt att 
truckföraren inte behöver förflytta sig från lagret till linan lika många gånger för att utföra 
samma operation repetitivt. Kranen som idag används för att flytta behållaren till lyftbordet 
behöver inte genomgå några större förändringar för att kunna stödja denna funktion. Den 
enda modifikation som behöver verkställas är att flytta två stoppklossar som sitter i rännan. 
Arbetssäkerheten för montören ökar även då hen inte behöver släpa behållaren i sidled som 
tidigare nämnt i kapitel 5.1.2 i rapporten.  
 
Terminalen har valts att tas bort från linan då det administrativa arbetet med dokumenten 
inte borde genomföras av montörerna då detta tar värdefull monteringstid vilket är 
värdeadderande för kund. Då en undersökning resulterade i att dokumenten inte 
nödvändigtvis behöver genomföras individuellt för varje maskin på linan och att alla 
dokument kan skrivas ut och organiseras samtidigt föreslås istället att denna operation bör 
hanteras av arbetsledaren eller annan personal. Dokumenten kan då istället förberedas under 
eftermiddagen och sedan delas ut under nästkommande dags morgonmöte som hålls varje 
dag med montörerna. På detta sätt skapas även en standard angående produktionsplanering. 
Eftersom företaget tillverkar efter prognos så är det även möjligt att sätta en fast siffra för 
antal enheter som ska produceras under en dag. Eventuella hinder som resulterar i att 
produktionen inte hinner färdigt med dagens produktionsorder kan då sparas som släp till 
nästkommande dag och regleras därefter. Då systemet i dagsläget är utformat att signalera 
påbörjad tillverkningsorder när montörerna skriver ut arbetsbladet så kommer denna 
funktion krocka med den föreslagna idéen. För att lösa detta föreslås en omkonfiguration av 
signalpunkten för startad tillverkningsorder. Genom att placera en mindre dataenhet med en 
scanningsfunktion och lagringsplats för plastfickorna med arbetsblad och dokument i början 
av linan, ställ “D” se förslag station 1 ovan kan montören istället scanna arbetsbladet för att 
signalera startad tillverkningsorder och sedan påbörja montering.  
 
Enligt den beräkning som genomfördes i kapitel 5.1.4 kunde hela 110 timmar frigöras till 
montering på ett år genom att flytta denna operation från 3110-linan.  
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Lagerna kring stationen har även valts att upplösas då dessa tar utrymme som istället kan 
användas för att förenkla materialhanteringen. Istället föreslås en omkonfigurering av de 
nuvarande material och verktygsställen. 

Bild 16: Nuvarande  Bild 17: Framtida förslag 

Exempel, stället är ej dimensionerat efter önskad uppbyggnad och korrekt verktyg är ej på plats. 
Exemplet ska endast ge en bild över hur materialet kan lagras. 

Lastbärarna och stället för motormonteringen kan istället dimensioneras till en storlek som 
kan förse monteringen med material för två till tre dagar. Genom detta sätt kan montören 
plocka material ur den aktiva behållaren och när denna tar slut placeras den på hyllan längst 
ner och sedan lyfter montören in den fulla behållaren placerad bakom den tidigare använda 
behållaren. På detta sätt skapas ett enkelt och visuellt arbetssätt för truckföraren att kunna se 
när materialet behöver fyllas på. Lastbärarna ska också vara märkta med en streckkod och 
artikelnummer som gör att föraren enkelt kan identifiera och hitta vart materialet är placerat 
på lagret samt vart det lagras i produktionen. Detta sätt möjliggör även truckföraren att kunna 
hämta flera artiklar samtidigt istället för att hämta en hel/halv pall i taget. Skruvar och 
mindre monteringsmaterial räcker mycket längre än det lite större artikelsorterna. Återfyllnad 
av dessa är tänkt att utföras av montörerna. Då dessa materialtyper levereras i små 
pappkartonger som enkelt kan kasseras utan större hantering kan dessa lagras i skruvställen, 
se bild 13 och när återfyllnad i ställen krävs kan montören hämta en kartong, fylla på 
behållaren i stället och sedan kasta pappkartongen. Denna princip appliceras på alla material- 
och verktygställ på linan. Arbetssättet kan beskrivas som en form av tvåbingesystem. 
 
Montörernas materialhantering reduceras genom att de inte behöver gå och fylla sina 
behållare vid mellanlagret kring linan utan kan fokusera på monteringen. Materialet och 
verktygen flyttas även närmre montörernas arbetsplats vilket reducerar onödiga rörelser.  
 
Motorerna vid station ett kommer också att använda vagnar. I dagsläget används en vagn till 
motorerna dock enbart till en av pallarna. Genom att införa att båda pallarna av motorer står 
på var sin vagn möjliggör det att montören kan själv flytta om materialet på linan och blir 
därav inte beroende av en truckförare som måste komma och stapla om.  
 
Monteringsytan vid terminalen har även gått igenom en förändring. även på detta ställ Se bild 
14,15. Blandvagnen har tagits bort då denna i dagsläget används till att lägga blandade 
artiklar, verktyg, kaffekoppar och annat som ej borde vara placerat på monteringsplatsen. 
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Verktyg- och materialstället har istället blivit omplacerade parallellt med linan och förstorats 
för att kunna lagra alla material och verktyg som krävs för monteringen som utförs vid detta 
ställ. De helpallar med klinkor och handtag har tagits bort och materialet ska istället placeras i 
stället. 

Station 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: Nuvarande layout     Bild 19: Förslag på layout 
 
Vid station två har det inte hänt allt för många förändringar. Det nya förslaget på linan 
innehåller några få modifikationer på det nuvarande arbetssättet. Förändringen handlar om 
att den vagn som i dagsläget en av de två cylinderpallarna står på. Förslaget är att båda 
cylinderpallarna bör placeras på varsin vagn. På detta sätt kan den vagn med förbrukat 
material bara skjutas ut och placeras om av montören vilket resulterar i att truckföraren bara 
behöver flytta ut tom pall till lagret och att i samma veva hämta en ny cylinderpall till linan. 
Detta resulterar i att montörerna inte blir lika beroende av att truckförarna ska komma och 
stapla om och reducerar väntetiden för montören samt arbetsbelastningen för truckföraren.   
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Station 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bild 20: Nuvarande layout  Bild 21: Förslag på layout 

Soptunnan som idag står jämte det verktygsställ som tillhör station tre har flyttats åt sidan. 
Detta görs för att den i dagsläget blockerar och tar upp plats som gör det svårframkomligt för 
montörerna att plocka det material som behövs till monteringsstation tre, det material denna 
handlar om är styrenheterna. Med att en fri yta skapas kan montörerna lättare gå emellan 
dessa ytor och en bättre tidseffektivisering kan komma till. Styrenheterna rekommenderas 
även att stå på vagnar som i beskrivning till de andra stationerna för att underlätta 
förflyttningen av materialet samt att uppnå en mer ergonomisk plockning av material.  
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Station 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22: Nuvarande layout  Bild 23: Förslag på layout 

Station fyra har i dag väldigt mycket material och tillbehör som bara ligger och tar plats. Ytor 
som i dagsläget tar upp stora ytor står idag framför skruvstället och gör att det mer 
komplicerat och svåråtkomligt att hämta och fylla på material i detta ställ. Samtidigt som 
skruvstället idag inte används på ett optimalt sätt, då fria ytor finns och att ingen städad 
struktur finns i detta ställ.  
 
Förbättringsförslaget på station fyra är att flytta det material som idag står på hel- och 
halvpallar som är av blandat material, detta ska in i det skruvställ som har expanderat till att 
täcka hela högspännings-testet översida. Samtidigt har ett extra skruvställ tillkommit för att 
kunna få plats med allt material. Rutan med beskrivande text “Skräp” är i dagsläget en pall 
som är fylld av skräp, kasserat material, gamla radioapparater med mera, denna ska bort och 
har inget på linan att göra. El-mätaren som står vid skruvstället är något som inte används på 
de vanliga maskinerna utan bara på några enstaka maskiner som har en annan el-
specifikation. Detta gör att mätmaskinen idag bara står genererar ineffektivitet i form av att 
den tar upp nödvändig yta och komplicerar framkomligheten. Förslaget blir här att förvara 
denna mätmaskin ute på lagret och att monteringspersonal tar fram denna när den väl 
behövs.  

 

6.1.2.2 Övrigt 

En del som inte ingår i de fyra stationerna men som är av intresse att ta upp, är i slutet vid 
packningsstationen. Efter att en maskin har paketerats och ska maskinen 
avrapporteras, avrapporteringen i dagsläget sker på en annan lina och resulterar i onödiga 
rörelser som togs upp i kapitlet Beräkningsexempel. För att effektivisera avrapporteringen av 
färdig tillverkningsorder så föreslås det att datorenheten som blir över från den borttagna 
terminalen i station 1 flyttas till packen så att avrapportering istället kan ske på linan.  
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6.1.3 Standard 
 

En ingående faktor till att de förluster som har identifierat har uppkommit i verksamheten 
har att göra har med den bristande strukturen företaget har i dagsläget. Monterings- och 
truckpersonal jobbar efter deras egna arbetsmetoder och vem som gör vad är ibland oklart på 
företaget. Det finns en grundtanke i dagsläget på företaget efter att jobba på ett standardiserat 
arbetssätt men att detta inte följs upp. Om en väl utformad standard skulle implementeras 
och efterföljas på företaget skulle montörer och truckförare få tydliga arbetsuppgifter om vem 
som gör vad och hur arbetet ska utföras vilket kommer ge jämnare resultat och skapa ett 
bättre flöde. Om ett företag inte har en standard varierar arbetssättet från vardera personen 
inom verksamheten och jobbar då efter vad de anser är bäst för dem. Detta resulterar i att 
arbetssättet inte utförs på det bästa sätta sättet samt att förbättringsarbeten är svåra att utföra 
då det inte är lika lätt att generalisera. Det är också svårare att beräkna kostnader och planera 
kapaciteten då monteringstiderna och utskick skiljer sig beroende på vilken personal som 
arbetar. 

Enligt Leans 5S är ett optimalt scenario en verksamhet som har en satt standard för att kunna 
få ett bättre underlag för förbättringsarbeten samt effektivisera flödet. Att ett företag har 
ordning på sin verksamhet går ut på att alla montörer jobbar efter samma princip och att alla 
vet hur arbetsprocessen ser ut, vilka verktyg som ska användas och vilka metoder som ska 
utföras på de olika arbetsmomenten. Detta görs för att få en jämnare process och att lättare 
identifiera problem och brister. [5, s.591–592] 
 

6.1.3.1 Materialhantering  

En av de aktiviteter som ger upphov till att förluster uppkommer är det faktum att en 
standard inte följs upp inom monteringen. Monteringspersonal arbetar efter eget behov och 
detta resulterar i att variation av hur monteringsarbetet utförs. Det kan handla om hur 
montörernas monteringsarbete ser ut på stationerna, då olika monteringsupplägg kan 
generera till hur lång tid monteringen tar. Resultatet av detta blir att ena montören är färdig 
före den andra och att montören som är färdig går över till en annan station och balanserar 
upp linans olika aktiviteter, detta leder till att montören i sin tur transporterar sig själv som 
resulterar i onödiga rörelser samt förflyttningar av material.    
 
Genom att det inte finns en struktur på hur hanteringen av material på linan ska bearbetas 
uppkommer det flera olika förluster. Enligt analysen redovisas det att montörernas verktyg- 
och materialställ inte har en optimal struktur angående hur mycket material som ska ligga på 
ställen samt ordningen på dessa. Med att en struktur inte finns ger det upphov till att förluster 
som onödiga rörelser i form av att fylla på lastbärare med material hela tiden samtidigt som 
det resultera i att montörerna får leta efter material och verktyg. Att skapa en struktur på 
ställen är av stort intresse, här ska företaget se över vad som egentligen behövs och samtidigt 
hur mycket material som ska ligga på lastbärarna. Ett verktyg som kan vara av intresse är att 
använda Leans 5S-modell för att upprätthålla en standard på hur personalen kan arbeta för 
att införa och upprätthålla en standard om hur material och verktyg ska användas på linan. 

 

6.1.3.2 Materialförsörjning och lager 

För att effektivisera företagets materialförsörjning finns det olika metoder att titta på. Det 
finns olika teorier som kan bearbetas för att skapa ett bättre arbetssätt. Som tidigare nämnt 
kan ett bättre utformat lager och produktionssystem förbättra truckförarnas förmåga att 
jobba proaktivt med att hålla linornas materialnivåer i en mer konstant nivå genom att skapa 
en större helhetssyn och reducera administrationen av lagerorienterat arbete. Modulen ISE 
Lager som beskrevs tidigare kan tillhandahålla lösningen för att lösa de förluster som 
identifierats i företagets materialförsörjning och lager. 

 
Det nuvarande arbetssättet kan även förbättras genom att arbeta med att strukturera och 
implementera nya instruktioner på hur truckpersonalen ska arbeta.  
En sak som måste genomföras är strukturen på hur truckförarna hämtar och fyller på 
material. I dagsläget jobbar truckförarna med att ta en pall i taget fram och tillbaka mellan 
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lager och produktion. Genom att truckförarna använder sig av mindre lastbärare som 
presenterades på det nya layoutförslaget för linan så kan de återfylla flera materialsorter 
samtidigt och köra ut dessa med hjälp av så kallade mjölkrundor.   
 
Hanteringen av materialet på lagret är idag inte organiserat. Detta har lett till att truckförarna 
åker runt mellan flera olika lagerhyllor på lagret för att hämta material till samma lina vilket 
resulterar i extra transportsträckor och mer hantering av material. Genom att skapa en 
struktur på hur materialet ska lagerföras baserat på åtkomst och gruppering så skulle 
transportsträckorna och hanteringen kunna reduceras. Rekommendationen till företaget är 
att placera materialet efter plockpositionsprincipen som presenterades tidigare för att kunna 
optimera materialplocket till linan.  
 

6.1.4 Diskussion  
Genom att införa de åtgärdsförslag som har presenterats på de olika stationerna kan 
effektivisering av arbetssättet och mer tid frigöras för monteringsarbete. Med den 
frekvensstudie som har genomförts på företaget har aktiviteter som är av typen 
värdeadderande, semiproduktiva och förluster uppkommit. Med de åtgärder som är tänkta att 
genomföras kan aktiviteter som “Leta efter verktyg”, “Hämta material utanför station”, 
“Väntar” och “Leta efter material utanför station” minimeras. Detta för att de förändringar 
som är tänkta att genomföras resulterar i att montörerna och truckförarna får större överblick 
och bättre struktur på sitt arbetssätt. Eftersom beroendet av att truckföraren ska komma och 
stapla om de olika hel och halvpallarna då de är placerade på vagnar kan aktiviteten “väntar” 
reduceras, det underlättar även arbetet för truckföraren. Likaså kan en aktivitet som “Hämta 
material utanför station” också reduceras för montörerna då de kan placera materialet nära 
sin arbetsstation.   

Genom att införa åtgärderna kan även vissa moment i processflödesschemat för station ett 
reduceras. Det första som kan elimineras i processflödesschemat för station ett är de steg och 
moment av att “hämta arbetsblad” och samtidigt de momentet som kommer därefter “till 
monteringsplats” och “Vid monteringsplats”. Detta resulterar i att montören sparar upp till 
164 sekunder och ett avstånd på totalt 14 steg undviks, Se bilaga 6. 

6.2 Kostnadsbesparingar 
 
Med hänsyn taget till de presenterade åtgärdsförslagen så kommer en del kostnader att kunna 
reduceras. Genom att implementera åtgärdsförslagen på företaget angående struktur, 
standard och kommunikation kan flera olika besparingar göras. En besparing som anses 
kunna genomföras är att flytta de tidigare nämnde arbetsbladen från linorna. Besparingen 
görs i att steg och hantering reduceras genom att arbetsbladen skrivs ut från en central plats 
istället för på spridda terminaler runt om i produktionen. Det skapar även mer utrymme för 
produktionen och att kostnader för underhåll av ett flertal skrivare kan tas bort. Genom att 
möjliggöra 78 fler monteringstimmar för 3110:an och 30 till för resterande produktion så görs 
besparingen i den vinstmarginal för de maskiner som företaget istället kan producera och 
sälja.  
 
Med de åtgärdsförslag som har presenterats i kapitel 6 presenteras ett flertal olika åtgärder för 
att lösa företagets identifierade förluster. Åtgärderna påverkar majoriteten av de 
dokumenterade aktiviteterna i frekvensstudien och har som mål att reducera eller minimera 
de aktiviteter som inte skapar ett värde. I kapitlet “Beräkningsexempel” presenteras den totala 
kostnaden för vad som i dagsläget kostar att arbeta med aktiviteter som semiproduktiva och 
förluster. Totalkostnaden uppgick till 1 934 520 kr.  
 
Genom att införa de åtgärder som har tagits upp på linan och med en generalisering, ett 
exempel på vad som anses vara rimligt för företaget att uppnå i form av besparingar är att de 
dokumenterade förlusterna kan reduceras från 17% till 7%. Vidare kan de semiproduktiva 
aktiviteterna kunna reduceras från 25% till 15%. Den totala summan som då besparas är 386 
904 kr. Genom att totalt 20% av icke värdeadderande aktiviteter förvandlas till 
värdeadderande blir resultatet samtidigt den vinsten man gör med det extra tillskottet av 
tillverkning av maskiner.  
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6.3 Kan förbättringarna leda till att förlusterna uppkommer på 
andra ställen inom verksamheten? 
 

Genom införandet av de nya åtgärdsförslagen som presenterats så kommer förflyttning av 
arbete och resurser att ske inom verksamheten. Vid första station blir det en stor ändring med 
att terminalen försvinner. Att flytta terminalen innebär att arbetsledaren eller annan personal 
ska utföra momentet med att skriva ut arbetsblad, detta resulterar i att förlusten med 
arbetsbladet försvinner från montörens arbete och att det går över till arbetsledaren eller en 
utsedd person. Dock anses detta vara av värde då montörerna kan utföra mer värdeadderande 
moment som ökar värdet för företaget och dess kunder. Samtidigt reduceras underhållet för 
de många skrivarna som idag används i produktionen. Istället kan en större skrivare som är 
mer priseffektiv för stora utskriftsvolymer införskaffas eller att företaget använder kontorets 
stora skrivare på timmar som inte kontorspersonalen är aktiv.   

Genom att strukturera de verktyg- och materialställ utmed linan blir arbetet mindre för 
montören att hämta material och att leta efter tillbehör. Arbetet kommer reduceras då 
verktyg- och materialställ kommer att vara mer strukturerade och anpassade till linans takt 
och behov. Konsekvenserna av detta blir att material kommer att finnas tillgängligt i en större 
skala och montörerna slipper att fylla på sina lastbärare lika frekvent samt att ställen och 
linan kommer att struktureras upp till en mer visuellt synlig nivå som resulterar i att 
montörerna lättare kan hitta och hämta material och verktyg. 

Då ställen är utformade som ett tvåbingesystem utan mellanlager på linan så kommer detta 
sätta ett större krav på företagets truckförare. Arbetet för truckförarna är då att försörja 
materialställen i produktion med material och att aktiviteter som hämta material kommer 
delvis att öka för truckförarna. Genom att organisera upp det stora lagret i företaget enligt 
åtgärdsförslaget samt att flera materialsorter kan återfyllas samtidigt med hjälp av 
mjölkrundor och mindre lastbärare kommer det att resultera i att förlusten reduceras samt att 
man ökar tillgänglig tid för montering. 

Som tidigare nämnt har mycket material som kommer från leverantörer paketerats i 
pappkartonger. I dagsläget sker det inget arbete med att ompaketera om dessa kartonger och 
att materialet bara skickas ut till linan. Detta resulterar i tidskrävande moment för 
montörerna idag som att paketera upp materialet och att tillhandahålla tomma kartonger. 
Vad åtgärdsförslaget föreslår är att lagerpersonal ska ompaketera pappkartonger till så stor 
del som möjligt för att förhindra att monteringspersonal måste utföra arbete om att hantera 
material på linan för att öka den tillgängliga värdeadderande tiden. Genom att flytta denna 
process till lagret så kommer även de hanteringsförluster som sker på linan att flyttas till 
lagret. 

En annan konsekvens som kommer uppstå på grund av arbetets åtgärdsförslag är linans 
förskjutning. Då den första delen på linan som idag tillverkar maskinen Brickman flyttas 
framåt så kommer en temporär förlust uppstå under själva förflyttningen av linan. Förlusten 
som uppstår är att produktionen för linan kommer att ligga nere tills förflyttningen är 
färdigställd. Då linan endast tillverkar en till två maskiner per vecka som mest så bör 
förflyttningen ske under en lämplig period där behovet är litet för att reducera förlustens 
verkan så mycket som möjligt. Företaget kan även bygga upp ett säkerhetslager för att inte 
riskera att kundorders ej kan uppfyllas. 
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6.4 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
 
För att få en bättre reliabilitet på frekvensstudien skulle en lägre risknivå ha valts ut. Detta 
skulle resultera i fler mätningar och att en högre noggrannhet i studien skulle tillkommit. 
Mätningen utfördes under sex olika dagar under vilket flera olika operatörer arbetade.  
 
Om rapporten skulle ha analyserat flera olika stationer på 3110-linan skulle validiteten i 
processflödesschemat ha blivit högre. Validiteten kunde ha ökats ifall alla mätta moment 
skulle ha tidsmätts och inte bara stegats. Då arbetsmomenten skilde sig mellan olika 
operatörer så mättes samma process flera gånger och samtal fördes om eventuella 
korrigeringar med operatörerna för att säkra flödesschemat speglade verkligheten så mycket 
som möjligt. Genom detta kunde reliabiliteten i mätningen ökas.  
 
Validiteten i arbetet grundar sig i stort del på primära källor och att med flera olika källor som 
står till svars till samma sak ökar reliabiliteten. Användning av ett välkänt 
referenshanteringssystem, IEEE har även ökar noggrannheten och förenklar granskningen av 
källor för läsaren. Författarna har kontinuerligt arbetat med att ta stöd i olika teorier och 
metoder kopplade till rapportens ämnesområde genom ett kvalitativt arbetssätt. Ett 
kvantitativt arbetssätt har även utförts genom arbetets frekvensstudie. Genom att ha arbetat 
med de både arbetssätten har arbetet kunna dra slutsatser och kopplingar mellan den 
insamlade datan. Detta har lett till att arbetet har kunnat testa och validera den insamlade 
datan från intervjuer och observationer och samtidigt kunna få en bild över hur helheten ser 
ut med hjälp av en kvantitativ undersökning.  
 
Det formulerade åtgärdsförslaget baseras på den insamlade och analyserade datan från 
arbetet som till viss del har anpassats efter vad som passar företagets verksamhet. För att öka 
validiteten i förslagen har undersökning, mätning och konsultation gjorts på företaget och 
med dess anställda. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet behandlar de slutsatser och rekommendationer samt vidare forskning som 
författarna anser skulle vara av värde för företaget. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
 
Vad studien har kommit fram till är att flera olika slöserier går att identifiera på fallföretaget. 
Genom det arbetet som har gjorts anses det vara två saker som verkligen går att förbättra och 
som skulle kunna generera stora positiva förändringar i företaget. Dessa är 
informationstekniken och framtagandet av standarder. Då kommunikationen står till svars för 
många av de förluster som har identifierats så är utvecklingen av ett bra informationsflöde av 
stor tyngd. Genom arbete med att införa och dokumentera standarder inom produktionen och 
lagret så kommer även arbetsbelastningen att reduceras genom att alla anställda vet klart vad 
deras arbetsuppgifter är och vem som är ansvarig för vad. Det ger även underlag för 
kontinuerliga förbättringar och kommer resultera i att företaget alltid kan utvecklas mot ett 
bättre nuläge.   
 

Genom att införa och arbeta med kontinuerliga förbättringsmetoder som exempelvis 
föreslagna KATA-metoden skulle företaget lättare kunna ta vara på sin personals kreativitet 
och kompetens. Det skulle samtidigt resultera i att företaget gör sig mer åhörda på sin 
personal och utveckla större engagemang som skulle resultera i att motivationen till att 
förbättra verksamheten skulle öka.  
 
Ett enkelt verktyg som kan engagera och ta vara på personalens kreativitet är att ha en 
förbättrings låda där personal kan lämna förbättringsförslag av olika karaktär i utbyte mot 
exempelvis en trisslott.  
 

Då arbetsbelastning idag är hög som den är för lagerpersonalen resulterar det att lite tid finns 
till för att förbättra lagerrelaterade processer. En rekommendation till företaget är att i 
dagsläget anställa en till person till lagret för att arbeta med effektivisering samt att arbeta 
med att försörja linorna med material. Över tid när processer har effektiviserats och förenklas 
kommer belastningen att reduceras och företaget kan då ta ställning till hur många resurser 
som krävs.  
 

Åtgärderna som presenteras kommer att vara tidskrävande och tidvis utmanade att 
implementera. Investeringskostnader kommer att uppstå men i längden så kommer de 
åtgärder som har presenterats att möjliggöra att företagets verksamhet kontinuerligt kommer 
att kunna utvecklas och bli mer resurseffektiv vilket kommer leda till besparingar, ökad 
konkurrenskraft och skapa ett större mervärde.  

7.2 Vidare arbete eller forskning 
 
Den studie som har genomförts på fallföretaget redovisar att förbättringar på företagets 
materialhantering går att effektivisera. De åtgärdsförslag som har presenterats kommer 
företaget själva ta beslut om men att en vidare forskning på hur de olika verktyg- och 
materialställ ska konstrueras får bli en sak att kolla djupare in på. Likaså bestämmanden av 
de olika kvantiteterna av material som ska befinna sig i ställen ska också kartläggas mer 
noggrant, det förslag som studien har tagit upp är ett exempel på hur företaget skulle kunna 
arbeta.  
 
En vidare forskning blir att göra en djupare utvärdering och hur företaget kan utveckla sitt 
affärssystem. Arbetet skulle kunna innefatta hur det nya systemet ska implementeras och 
modifieras för företagets behov. Vidare forskning finns i hur företaget kan effektivisera 
produktionen och samtidigt bestämma det bästa utförandet av monteringsarbetet. 
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Vad studien har kommit underfund med att vissa verktyg i monteringen är i dagsläget 
otympliga eller att de inte fungerar alls. Detta anses som en del för företaget att göra ett vidare 
arbete på för att kunna göra montörernas arbete mer effektivt.   
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor  

 
Planerare: 
 

1. Vilka moment ingår i din arbetsroll?  
2. Hur kommuniceras behovet av en produkt från kund? skiljer det sig från kund 

till kund? Vad består prognosen av?  OPT: commitment grader?  
3. Hur är prognosen uppbyggd?  
4. Hur ackurat är prognosen? I vilken månad uppstår osäkerhet?    
5. Hur/när övergår prognosen till en skarp order? Vad händer då? 
6. Skickar Orwak i dagsläget några prognoser till sina leverantörer? 

materialinköp? 
7. Vilken produkt har sålts mest och drar in mest omsättning?  
8. Har kunden rätt att ändra ordern efter en beställning har genomförts? I vilken 

grad?  
9. Hur kommuniceras kundbehovet till en produktionsorder?  
10. När får inköp börja köpa in material för att säkra prognosen/beställning?  
11. Hur ser kommunikationen ut mellan marknad och produktionen?  
12. Vad tycker du skulle kunna förbättras? ser du några problem, vad skulle 

underlätta ditt arbete?  
13. OPT: Vad är det som har orsakat dessa problem och varför har ingen åtgärd 

genomförts? 

 
Truckförare 
 

1. Vilka moment ingår i din arbetsroll?  
2. Vad är det mest tidskrävande momentet?  
3. Hur kommuniceras behovet av återfyllning från en lina? När vet du när det är 

dags att fylla på? och i vilken mängd?  
4. Använder man någon form av plocklista, hur vet du vad som behövs plockas? 
5. Hur fungerar det med artiklar som finns på flera linor?  
6. Används någon form av turtabell, plocklista (fast tid) för att fylla på material?  
7. Hur tänker du när du placerar material på linan? Finns det en struktur på hur 

du ska placera materialet? 
8. Är materialet på linan alltid placerat på samma ställe eller sker det att du 

måste leta efter det? 
9. Hur ser arbetet ut med ompaketering och strukturering av lagret?(finns det 

specifika platser för artiklarna t.ex.).  Har man någon specifik struktur för 
inlagring, placerar man artiklar efter omsättningshastighet etc? 

10. Känner du att arbetsbelastning är för tung, känner du dig stressad under 
dagen, (när, i vilket fall)?  

11. Vad tycker du skulle kunna förbättras? ser du några problem, vad skulle 
underlätta ditt arbete?  

12. OPT: Vad är det som har orsakat dessa problem och varför har ingen åtgärd 
genomförts? 
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Operatör: 
 

1. Vilka moment ingår i din arbetsroll?  
2. Vad är det mest tidskrävande momentet?  
3. Blir det någonsin materialbrist på linan? vad händer i så fall?  
4. Är ser din arbetsmiljö ut, ont om yta? ergonomisk?  
5. Använder du alla verktyg som befinner sig på din station? Behöver du leta 

efter verktyg?  
6. Det sitter 5S skyltar i hallen, hur ofta eller aktivt tänker/arbetar du med detta 

under en arbetsdag? 
7. finns det någon form av standardiserat arbetssätt? eller har alla operatörer ett 

eget sätt att montera? 
8. Känner du att arbetsbelastning är för tung, känner du dig stressad under 

dagen, (när, i vilket fall)?  
9. Vad tycker du skulle kunna förbättras? ser du några problem, vad skulle 

underlätta ditt arbete?  
10. OPT: Vad är det som har orsakat dessa problem och varför har ingen åtgärd 

genomförts? 
 

Bilaga 2 Frekvensanalys 
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Bilaga 3 Processflödesanalys 

 



Bilagor 

55 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

56 

Bilaga 4 Linjelayout 

Nuvarande layout. 

 

Framtida förslag 

 

Bilaga 5 Arbetsblad 
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Bilaga 6 Station 1 efter åtgärd  

 


