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Abstract 

Purpose – The purpose of the thesis is to explore potential enhancements for the material flow 
between the goods receiving and the assembly line. The purpose has been broken down to three 
research questions:  

➢ What activities affect the material flow between the goods receiving and the assembly 
line?  

➢ How does the activities affect the material flow between the goods receiving and the 
assembly line?  

➢ How can the material flow between the goods receiving and the assembly line be more 
efficient? 

Method – A pilot study was conducted to define a problem, which the purpose and research 
questions of the thesis was based on. A review of literature was carried out alongside a case 
study. Observations, document studies and interviews were the methods of choosing for the 
collection of data. To establish the theoretical framework a literature review was carried out. A 
comparison between the findings of the case study and theoretical framework answered the 
study’s research questions.  

Findings – The study identified several problems with an immediate impact on the material 
flow. Non-value adding operations such as material handling and stock locations ties capital 
and requires resources. To correctly share information and to have a close cooperation between 
departments is considered as an important factor for the material flow’s efficiency. By using 
line back principle non-value adding operations can be pushed upstream in the supply chain to 
enable an implementation of just in sequence. 

Implications – The studied area consists of already existing theories therefor no additional 
research has been contributed. However, a new aspect of already existing theory has 
enlightened the relationship between just in sequence and line back principle. Organizations 
can use the case study as a basis of discussion for a mapping and improvements of the material 
flow between the goods receiving and the assembly lines.  

Limitations – The thesis ability to generalize can be questioned since it consists of only one 
case company. The material flow was constantly in motion which complicated the collection of 
data. Therefor the findings of the study can be affected by this.  

Keywords – Material handling, material flow, information flow, just in sequence (JIS), line 
back principle 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka förbättringsmöjligheter i materialflödet mellan 
godsmottagning och montering. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar:  

➢ Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? 
➢ Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? 
➢ Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering 

effektiviseras? 

Metod – En förstudie genomfördes för att definiera en problemformulering, vilket låg till 
grund för utformandet av studiens syfte och frågeställningar. En litteraturgenomgång och 
fallstudie har utförts parallellt med varandra. Datainsamlingen gjordes genom metoderna 
observation, dokumentstudie och intervjuer. Litteraturgenomgången genomfördes för att 
skapa det teoretiska ramverket. Syftet och frågeställningarna besvarades genom empirisk data 
och teorier. 

Resultat – Flera problem identifierades under studien som direkt påverkar materialflödet. I 
Icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis hanterings- och lagerpunkter, påverkar ett 
materialflöde då det binds kapital och kräver resurser. En korrekt informationsdelning och ett 
nära samarbete mellan avdelningar anses vara en viktig faktor för materialflödets effektivitet. 
Genom att använda line back-principen kan aktiviteter som inte skapar värde för materialflödet 
förflytttas uppströms i försörjningskedjan för att möjliggöra en implementation av just in 
sequence.  

Implikationer – Då det redan existerar mycket teori inom problemområdet har ingen ny 
forskning etablerats. Däremot har studien belyst en ny synvinkel inom redan befintlig teori, där 
förhållandet mellan just in sequence och line back-principen belysts. Studien kan även 
användas som ett diskussionsunderlag för att kartlägga och effektivisera verksamheters 
materialflöde mellan godsmottagning och montering. 

Begränsningar – Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas då den endast involverar ett 
fallföretag. Då fallföretagets materialflöde ständigt är i rörelse försvårades datainsamlingen. 
Detta kan ha påverkat studiens resultat. 

Nyckelord – Materialhantering, materialflöde, informationsflöde, just in sequence (JIS), line 
back principle 

 

 



 

 

Ordlista 

Bulk: material med hög kommonalitet och kvantitet, till exempel skruvar, muttrar.  

FIFU-bana: förflyttning av en styrd mängd material mellan processer enligt sekvensen ”först-
in-först-ut”. 

Genomloppstid: den tid som går åt för att tillverka en artikel från uttag av material och start 
av första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel.  

Inneremballage: förpackningar inom en större lastbärare med syfte att skydda produkten. 

Kassation: artiklar som inte uppfyller ställda kvalitetskrav och måste avvecklas. 

Ledtid: den tid det tar för en artikel att förflytta sig genom en process eller ett värdeflöde från 
start till slut.  

Monteringsfasad: placering av materialet som montören använder under montering. Består 
till exempel av ställning och förvaringslådor.  

Pallvagn: vagn som transporterar pallar i fabriken. 

Supermarket: ett lager i slutet av ett dragande system som skickar en återfyllnadssignal då 
artiklar plockas från lagret. 

Ståstaplare: variant av truck.  

Säkerhetstid: ett säkerhetslager som garderar mot tidsmässiga osäkerheter i materialflöden. 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

För att skapa effektivitet och konkurrenskraft har effektiv logistik fått ökad betydelse i dagens 
framgångsrika verksamheter (Christopher & Ryals, 2014; Ulrich, 1998). En av anledningarna 
till detta är att kunders krav på kvalité och kortare leveranstider har ökat med tiden (Hertz, 
Johansson, & de Jager, 2001; Sansone, Hilletofth, & Eriksson, 2017). För att tillfredsställa ett 
företags kunder på ett effektivt sätt är styrningen av materialförsörjning, produktion och 
distribution i system av avgörande betydelse (Jonsson & Mattsson, 2016). Detta är dock något 
som möter problem, speciellt när olika avdelningar ska samarbeta (De Oliveira, Pimenta, 
Hilletofth, & Eriksson, 2016; Tate, Mollenkopf, Stank, & Lago da Silva, 2015). 

Att tillhandahålla varor och tjänster för att möta kundens behov är en strategi som 
ständigt förändras och utvecklas. Under det senaste århundradet har det gjorts stora framsteg 
i effektivitet, samtidigt har även komplexiteten ökat (Stump & Baburdeen, 2012; Fratocchi 
et.al., 2016). Hur ett tillverkande företag väljer att dimensionera och organisera sina resurser 
är av central betydelse för hur deras material- och produktionsflöden kan utformas och 
hanteras. Ett flödes struktur är alltså avgörande för vad som är möjligt att uppnå med intern 
logistik, det vill säga flöden av material i en verksamhet (Jonsson & Mattsson, 2011). Samtidigt 
beskriver Stephens och Meyers (2013) att flödet, rörelsen och lagringen av material i 
tillverkningsprocesser hos företag ofta kräver en hel del resurser av både anställda och 
utrustning. 

Den vanliga definitionen av materialhantering är förflyttning av material, men 
materialhantering innefattar mycket mer än att bara flytta material. För tillverkande företag 
kan materialhantering stå för stora delar av den totala tillverkningskostnaden (Green, Lee, & 
Kozman, 2010). Genom att anpassa layouten, undvika onödiga transporter och onödig 
materialhantering i ett materialflöde, skapas kortare genomloppstid för produkter. Med en 
kortare genomloppstid minskar behovet av lager och leverans till slutkund blir både snabbare 
och mer effektiv. Detta resulterar i att lagernivåerna kan reduceras och kapitalbindningen 
minimeras. (Jonsson & Mattsson, 2011; Liker J. K., 2004; Olhager, 2003). Genom att minska 
den totala kapitalbindningen i lager och i produktion kan avkastningsgraden direkt förbättras 
(Jonsson & Mattsson, 2016).  

Produktionsfilosofin lean production (lean) är ett verktyg som kan användas för att reducera 
icke värdeskapande aktiviteter, slöserier, på ett systematiskt sätt (Liker J. K., 2004). Green et 
al. (2010) beskriver materialhantering som icke värdeskapande men fortfarande som en 
nödvändighet för tillverkningsprocessen. En av grundstenarna inom produktionsfilosofin är 
just in time (JIT), som fokuserar på att få rätt komponent till rätt plats vid rätt tidpunkt (Liker 
J. K., 2004). De ökande kundkraven har lett till att verksamheter har ett allt större behov av att 
få komponenter i rätt kvantitet till rätt plats (Hertz et al., 2001). 

Trots att det finns mycket kunskap om hur lean ska implementeras, finns det svårigheter. En 
svårighet är att olika verksamheters processer skiljer sig från varandra och därför måste 
lösningar vara situationsanpassade. Det finns alltså ingen mall att följa över hur en lösning eller 
modell ska implementeras utan varje del måste skräddarsys efter den studerade 
organisationens miljö (Liker & Meier, 2006). 
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1.2 Problembeskrivning 

Enligt Emerson och Grimm (1998) är det en svår uppgift att styra materialflöden för komplexa 
produkter i en tillverkande verksamhet. För att åstadkomma samordning av materialflöden 
krävs det många olika planeringsmetoder och arbetsrutiner. Vidare beskrivs vikten av att vara 
medveten om vilka faktorer som påverkar ett materialflöde för att kunna göra det mer effektivt 
(Mattsson & Jonsson, 2003).  

Genom att minska lager, genomloppstider och ledtider genom hela verksamheten är det möjligt 
för tillverkare att lägga mer fokus på att möta kundernas krav (Stump & Baburdeen, 2012). 
Genomloppstiden kan reduceras på många sätt, bland annat genom att reducera icke 
värdeskapande tid, integration och elimination av processteg, förbättringar av koordinationen 
mellan underprocesser, samt genom att låta anställda styra och förbättra deras egna funktioner 
(Larsson, Johansson, Bååthe, & Neselius, 2012).  

Ett sätt för verksamheter att bli mer kostnadseffektiva är att eliminera slöserier i processer och 
således de operativa kostnaderna (Reichhart & Holweg, 2007). Kostnaden som genereras av 
materialhantering kan minskas drastiskt med hjälp av rätt åtgärder och därmed direkt förbättra 
avkastningsgraden (Green et al., 2010; Jonsson & Mattsson, 2016). 

Många företag väljer att fokusera på att göra de värdeskapande processerna mer effektiva 
(Stump & Baburdeen, 2012), men enligt Ali Naqvi, Fahad, Atir, Zubair och Shehzad (2016) står 
materialflödet för mellan 30-70% av den totala tillverkningskostnaden. Det är således viktigt 
att ha koll på sina materialflöden för att hålla nere kostnader och därigenom öka 
konkurrenskraften (Chopra & Meindl, 2016).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Problemformuleringen har lyft fram svårigheten att styra och samordna materialflöden samt 
vikten att vara medveten om de faktorer som påverkar ett flödes effektivitet. Detta kräver dock 
att planeringsmetoder och arbetsrutiner fungerar väl. Även vid eliminering av icke 
värdeskapande aktiviteter är det viktigt att vara medveten om vilka faktorer som påverkar 
flödet. För att möjliggöra ett effektivare materialflöde som bidrar till ett mer kostnadseffektivt 
arbete är syftet med studien att: 

Undersöka förbättringsmöjligheter i materialflödet mellan godsmottagning och montering. 

För att kunna besvara syftet har tre frågeställningar tagits fram. Med utgångspunkt i det 
presenterade problemet är det viktigt att förstå vad som påverkar materialflödet mellan 
godsmottagning och montering. Därmed är studiens första frågeställning: 

➢ Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

För att skapa en detaljerad förståelse hur de aktiviteter som identifierades i frågeställning ett 
påverkar materialflödet, har studiens andra frågeställning formulerats enligt följande: 

➢ Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

Genom att identifiera ett önskat läge av materialflödet är det möjligt att ta fram nya lösningar 
för hur flödet kan effektiviseras. Därmed är studiens sista frågeställning: 

➢ Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering 
effektiviseras? 

Den tredje frågan kommer fokusera på en triad (Seno, Pimenta, Hilletofth, & Eriksson, u.å.) 
som består av godsmottagning, montering och övriga påverkande funktioner. För att besvara 
frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att genomföras. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien är avgränsad till material- och informationsflöden hos ett tillverkande företag. Studiens 
avgränsning är kopplad till ett materialflöde, vilket i sin tur avgör vilka informationsflöden som 
kommer att inkluderas. De aktiviteter som inkluderas börjar med att godset tas emot i fabriken 
och slutar då godset når montering. Däremellan finns flertalet aktiviteter som inte är 
definierade. Detta visualiseras i Figur 1 där den röda rutan visar vad som är inom studiens 
avgränsning och frågetecknet innebär de odefinierade aktiviteterna som inom studien ska 
definieras.  

Vid sidan av studiens huvudfokus är det dock viktigt att beskriva vissa kringliggande aktiviteter, 
till exempel produktionsplanering. Detta medför att studien i vissa moment kan komma att 
inkludera moment som är utanför studiens omfång. Studien kommer inte att analysera 
människans rörelser i de olika processerna. 

 

Figur 1 - Studiens avgränsning 

1.5 Disposition 

För att få en tydlig överblick hur studien har disponerats, visualiseras rapportens olika kapitel 
i Figur 2.

 

Figur 2 - Studiens disposition 

➢ Kapitel två ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

➢ Kapitel tre ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

➢ Kapitel fyra ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

➢ Kapitel fem ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

➢ Kapitel sex ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

1. Inledning 2. Metod
3. Teoretiskt 

ramverk
4. Empiri 5. Analys

6. Diskussion 
& slutsats
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som använts för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. För att styrka studiens relevans har empirin 
kontinuerligt stämts av mot teorier genom litteraturgenomgång. För att besvara studiens 
frågeställningar har observationer, intervjuer och dokumentstudier genomförts.  

 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 

Genom aktiv planering och goda förberedelser kunde en enfallsstudie genomföras (Eisenhardt, 
1989). Studiens tidsplan och arbetsprocess illustreras i Figur 4. Arbetsprocessen inleddes med 
en förstudie där en problemformulering diskuterades tillsammans med fallföretaget. Från 
problemformuleringen konstruerades studiens syfte samt tre frågeställningar som ledde till 
valet av datainsamlingsmetoder.  

Under fallstudien samlades data in genom observationer, dokumentstudier och intervjuer. 
Parallellt med fallstudien samlades även litteratur in. Voss, Tsikriktsis och Frohlich (2002, ss. 
216-217) beskriver att litteratur är viktig för en fallstudie för att både lyfta fram likheter och 
konflikter mellan litteratur och data. En analys av litteraturgenomgången och insamlad data 
gjordes för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Rapporten har skrivits kontinuerligt 
under studiens gång. 
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Figur 4 - Studiens tidsplan och arbetsprocess 

2.3 Fallföretaget 

Rapportens empiriska data har samlats in på en fabrik i södra Sverige som enligt europeiska 
kommissionen definieras som ett stort företag (Europeiska kommissionen, 2015). Fallföretaget 
kommer att vara anonymt i rapporten. Företaget är av intresse för studien då fabriken har en 
stor produktionskapacitet men också en hög efterfrågan på sina produkter, vilket gör 
tillverkningen utmanande. Företaget producerar mot kundorder. Fallstudiens fokus ligger på 
materialflödet mellan fabrikens godsmottagning och montering.  

Ytterligare anledning till att fallföretaget är av intresse, är att fabriken lägger stort fokus på att 
effektivisera materialhanteringen i värdeskapande aktiviteter, det vill säga monteringen, för att 
åstadkomma kostnadseffektiva slutprodukter. Detta tas upp i problembeskrivningen som 
vanligt för tillverkande företag (Stump & Baburdeen, 2012). Trots att materialflödet står för 
mellan 30-70% av den totala tillverkningskostnaden (Ali Naqvi et al., 2016) underprioriteras 
materialhanteringen i flödet mellan värdeskapande aktiviteter.  

2.4 Ansats 

Studien har präglats av en abduktiv ansats (Kovacs & Spens, 2005) som Dubois och Gadde 
(2002) kallar systematic combining. Systematic combining (Figur 5) är ett sätt att utföra 
fallstudier på. Metoden innebär att studiens teoretiska ramverk har utvecklats i samband med 
insamlandet av empirisk data och parallellt med dataanalysen. Under datainsamlingen 
identifierades relaterade problem oavsiktligt vilket innebar ytterligare behov av teori (Eriksson, 
2015). Motsvarande inföll under litteraturgenomgången, vilket innebar ytterligare insamling av 
data. Detta är enligt Dubois och Gadde (2002) vad som karaktäriserar systematic combining då 
det inte går att förstå teori i verkliga sammanhang utan empirisk data och vice versa. 
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Figur 5 - Systematic combining 

Shahalizadeh, Amirjamshidi, & Shahalizadeh (2009) beskriver att en studie kan vara kvalitativ, 
kvantitativ eller en blandning av båda, beroende på hur data samlas in. I den här studien har 
syfte och frågeställning fått bestämma vilken typ av data som ska samlas in. Det föll sig naturligt 
att studera det specifika materialflödet genom observationer och intervjuer. Datainsamlingen 
har i första hand genererat kvalitativa data vilket har gjort det möjligt att studera fenomenet i 
sin naturliga miljö (Yin, 2007) och har skapat en detaljerad förståelse för ett mindre fall. Enligt 
Shahalizadeh et al. (2009) ökar detta förståelsen för de fall som studeras med den kvalitativa 
metoden men det minskar också möjligheterna till generalisering. 

2.5 Strategi 

En fallstudie innebär att en, eller flera avgränsade grupper, situationer eller organisationer 
studeras (Patel & Davidson, 2011) och är en bra strategi att använda vid frågeställningar som 
innehåller hur, vilka och varför (Yin, 2007). Undersökningen fokuserades vid processer och 
förändringar, samt med en utgångspunkt att samla in heltäckande information för att skapa en 
helhetsbild av det studerade fallet. Detta är enligt (Patel & Davidson, 2011) karaktäristiskt för 
en fallstudie.  

Vid insamlandet av empirisk data kombinerades flera insamlingsmetoder vilket enligt Patel och 
Davidson (2011) är ett vanligt sätt att samla in information av olika karaktär till en fallstudie. 
Observationer, intervjuer och dokumentstudier användes för att hitta relevant empiri på 
fallföretaget.  

2.6 Förstudie 

En förstudie genomfördes på fallföretaget vilket enligt Patel och Davidsson (2011) är en viktig 
metod för att förstå det verkliga problemet bättre. Förstudie beskrivs som en mindre studie och 
är ett sätt att styrka vikten av studiens behov. Vid förstudien identifierades och kartlades 
problemområdet på en övergripande nivå tillsammans med nyckelpersoner inom företaget. 
Beskrivningen av problemet ställdes sedan mot tidigare relevant forskning genom 
litteratursökningar. Detta utvecklade studiens problemformulering och syfte.  

2.7 Datainsamling 

För att svara på studiens frågeställningar samlades primär- och sekundärdata in. Primärdata 
är data som samlades in genom observationer och intervjuer. Sekundärdata är data som redan 
existerade och består i denna studie av företagsinterna dokument (Patel & Davidson, 2011). För 
att försäkra att den insamlade informationen är korrekt har all data triangulerats genom att 
ställa metoderna mot varandra (Ellram, 1996). 
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2.7.1 Litteraturgenomgång 

Studiens teoretiska ramverk har byggts upp genom att studera litteratur. Teorier samlades in 
från databaser och från böcker. Inspiration till sökord och referenser hittades genom tidigare 
skriven forskning och avhandlingar relevanta för ämnet. Detta benämns snowball sampling 
(Crouse & Lowe, 2018). 

För att få ner antalet sökträffar sattes ett antal kriterier och avgränsningar. Avgränsningarna 
inkluderar årtal då källorna skrivits, med undantag då originalkällan har citerats i artikeln, 
samt hur ofta artiklarna citerats. Ett viktigt kriterium för litteraturgenomgången var att till 
största del finna artiklar som grundligt granskats av insatta forskare inom ämnesområdet för 
att öka validiteten (Yin, 2007).  

2.7.2 Observationer  

Tekniken observation valdes eftersom information har samlats in från pågående händelser 
(Patel & Davidson, 2011). För att skapa en korrekt verklighetsuppfattning har observationerna 
genomförts under vanliga arbetsdagar på fallföretaget och alltid av två observatörer. De 
genomförda observationerna redovisas i Tabell 1. 

Både strukturerade och ostrukturerade observationer har använts. Strukturerade observationer 
användes för att studera specifika företeelser samt för stötta teorier och tidigare insamlad 
empiri. Strukturerade observationer användes när målet med observationen var att samla in 
specifik data (Patel & Davidson, 2011). Ostrukturerade observationer användes när syftet var 
att samla in omfattande information och kunskap inom ett område. Båda 
observationsmetoderna kräver förberedelser och ska dokumenteras metodiskt men 
ostrukturerade observationer behöver inte vara förutbestämda (Patel & Davidson, 2011). 

Tabell 1 - Genomförda observationer 

 

2.7.3 Dokumentstudie 

De dokument som studerats har kompletterat data från studiens intervjuer och observationer. 
Detta eftersom Yin (2007) förklarar att dokumentstudiens viktigaste roll är att triangulera, det 
vill säga styrka och bekräfta information från andra källor. De dokument som har studerats 
redovisas i Tabell 2. 
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Varje dokuments syfte har diskuterats och analyserats i samband med varje dokumentstudie. 
Yin (2007) beskriver att detta är ett viktigt moment eftersom varje dokument har framställts i 
ett speciellt syfte och för en specifik målgrupp. Genom att identifiera syfte och målgrupper 
minskades risken att vilseledas av dokumentinformationen. 

Tabell 2 - Genomförda dokumentstudier 

 

2.7.4 Intervju 

Intervju är en teknik där information samlas in genom frågor (Patel & Davidson, 2011) och är 
en av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier (Yin, 2007). Studiens 
intervjuer har genomförts med både öppen och semiöppen karaktär där nyckelpersoner har 
frågats om både fakta och egna åsikter (Yin, 2007). Öppen karaktär innebär att intervjuerna 
har utförts med en låg grad av standardisering där frågorna utformats under intervjuns gång 
beroende på vad som varit lämpligt för respondenten. Semiöppen karaktär har en högre grad 
av standardisering där frågorna varit förutbestämda till viss grad. Samtliga intervjuer höll låg 
grad av strukturering för att ge respondenten maximalt utrymme att svara med egna ord (Patel 
& Davidson, 2011). I Tabell 3 finns studiens genomförda intervjuer. 

Respondenterna valdes ut då de ansågs ha relevant kunskap för studien. Samtliga respondenter 
arbetar inom något av de områden som studerats. Under samtliga intervjuer har två intervjuare 
närvarat där den ena ställt frågor och den andra dokumenterat. 

Tabell 3 - Genomförda intervjuer 

 

2.8 Dataanalys 

Enligt Ellram (1996) krävs en välarbetad struktur för en bra analys, vilket är en viktig faktor för 
en lyckad fallstudie. Studien bestod av en enfallsstudie som var grunden till rapportens empiri, 
samt en litteraturstudie som lade grunden till det teoretiska ramverket.  
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Förstudien genomfördes för att skapa förståelse kring problemområdet och definiera 
problembeskrivningen. Utifrån detta samlades data in kontinuerligt och parallellt med 
litteraturstudien vilket enligt Dubois och Gadde (2002) är en av grunderna till systematic 
combining. Teorier och empiri analyserades individuellt och mot varandra vilket enligt Patel 
och Davidson (2011) är en viktig del i studien för att skapa god kvalitet. 

2.9 Trovärdighet 

Enligt Yin (2007) finns det kriterier som påvisar vilken grad av kvalitet en undersökning 
erhåller. För att nå hög kvalité och trovärdighet ska dessa kriterier beaktas och bearbetas 
genomgående under studien (Patel & Davidson, 2011). I följande del behandlas kriterierna 
reliabilitet och validitet, samt hur dessa kommer hanteras under studiens gång för att uppnå 
hög trovärdighet. 

2.9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Patel och Davidson (2011) ett mått på hur tillförlitlig information som 
samlats in är. För att nå hög tillförlitlighet i kvalitativa studier ska alla steg under utförandet 
konkret dokumenteras. Målet är att andra forskare ska kunna utgå från det dokumenterade 
tillvägagångssättet för att repetera studien och uppnå samma resultat och slutsatser (Yin, 
2007). 

All datainsamling har utförts av två personer, vilket enligt Yin (2007) ökar 
interbedömarreliabiliteten samt sannolikheten för objektivitet. All insamlad information 
dokumenterades direkt i protokoll. Vid observationer tittade observatörerna på objektet var för 
sig för att sedan jämföra sina resultat. Vid intervjuer ställde den ena frågor och den andra förde 
dokumentation. Att spela in intervjuer stärker reliabiliteten då insamlad data kan kontrolleras 
i efterhand (Patel & Davidson, 2011). Dokumentstudiens reliabilitet har säkrats genom att 
noggrant analysera dokumentets syfte. Dessutom har informationen samlats in i många olika 
steg och har granskats kritiskt. För att säkra trovärdigheten jämfördes all insamlad data (Yin, 
2007). 

2.9.2 Validitet 

Validitet är att undersöka det som ska undersökas. För att uppnå hög validitet är det därför 
viktigt att använda rätt metod vid rätt tillfälle (Patel & Davidson, 2011). För att ta ställning till 
vilken kvalité studien håller har validitet delats in i begreppsvaliditet, intern validitet, samt 
extern validitet (Yin, 2007).  

Begreppsvaliditet handlar om huruvida studiens källor och teorier är trovärdiga samt stämmer 
överens med insamlad data (Yin, 2007). För att nå hög begreppsvaliditet har specifika teorier 
studerats i samband med empirin. Teorierna som samlats in är till hög grad vetenskapligt 
granskade för att försäkra att forskningen håller en hög nivå. Metodtriangulering har använts 
vid insamling av empirisk data vilket enligt Ellram (1996) är en ytterligare metod att försäkra 
begreppsvaliditet. 

Intern validitet innebär huruvida studiens slutsatser trovärdiga (Ellram, 1996; Yin, 2007). För 
att uppnå intern validitet har datainsamlingen konstant stämts av mot teorier under studien. 
Det teoretiska ramverket har konstant uppdaterats för att hitta nya och starka mönster med 
målet att besvara studiens syfte. Detta har skapat många olika synvinklar till både problem och 
lösningar. 

Extern validitet beskriver i vilken omfattning studiens resultat är generaliserbart (Yin, 2007). 
De teorier som studien behandlar är inte specifika för ett företag eller ett specifikt ett sorts flöde. 
De går alltså att applicera på fler materialflöden vilket gör studien mer generaliserbar. 



Teoretiskt ramverk 

3 Teoretiskt ramverk  

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Ingen uppdelning har gjorts mellan frågeställningar och 
teorier då frågorna är formulerade på ett sätt där all teori besvarar varje frågeställning på 
sitt sätt.  

3.1 Materialhantering 

Tillverkande företag syftar till att omvandla råmaterial till något som är mer värdefullt och 
användbart för kunden. En effektiv materialförsörjning möjliggör att få ut ett högt värde ur 
företagets resurser (Arnold, Champman, & Clive, 2008). Materialhantering avser hantering, 
förflyttning och transport av material och har en direkt inverkan på kostnader och 
leveransservice (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Målet med effektiv materialhantering 
är att leverera enligt kundens önskemål, alltså komplett, i rätt tid och till rätt plats (Mattsson & 
Jonsson, 2003; Olhager, 2013; Oskarsson et al., 2013). Enligt Demings princip är nästa process 
kunden och därmed kan kunden vara intern eller extern (Liker & Meier, 2006). 

Olhager (2013) förklarar att effektiva flöden skapas genom att studera och konstant utveckla 
dem. Två av de flöden som Prajogo & Olhager (2012) beskriver är; ett flöde av varor och material 
samt ett flöde av information, se Figur 6. För att vara effektivt måste dessa flöden integreras 
och innehålla både information och material (Prajogo & Olhager, 2012). Detta styrks av Chopra 
och Meindl (2016) som beskriver att transport, lager och information ska inkluderas för 
maximerad kostnadseffektivitet (Chopra & Meindl, 2016). 

 

Figur 6 - Materialflöde och informationsflöde mellan leverantör och kund 

3.1.1 Materialflöde 

Logistik och flöden associeras vanligen med materialflödet, bestående av produkter och 
material. Materialflödet karakteriseras av materialtransporter mellan olika aktiviteter i en 
verksamhet och syftar till att försörja sin kund (Olhager, 2013). Intern materialtransport 
inkluderar transporter från godsmottagning tills att materialet används i produktionen 
(Oskarsson et al., 2013).  
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3.1.2 Informationsflöde 

Mattsson (2012) beskriver att informationsflödet börjar uppmärksammas mer och att ett 
effektivt informationsflöde krävs för ett effektivt materialflöde. Ett integrerat 
informationsflödes främsta syfte är realtidsöverföring av nödvändig information för 
beslutsfattande i olika processer. En korrekt informationsdelning minskar risken för brister av 
material, vilket leder till ett mindre behov lager och därmed lägre kostnader (Prajogo & Olhager, 
2012). Xu och Lou (2014) beskriver hur ett bristfälligt informationsflöde kan leda till 
förseningar och förlorad tid i processer. Därmed är ett fungerande informationsflöde viktigt för 
tillverkande företag som vill effektivisera sina processer. Skulle något oväntat uppstå i flödet, 
påverkas hela försörjningskedjan av hur informationen hanteras och förmedlas (Kasakow, 
Menck, & Aurich, 2016). 

3.1.3  Lager 

Då logistik sällan kan använda helt kontinuerliga flöden behövs lager för att hantera 
ojämnheter och oförutsedda händelser. Chopra och Meindl (2016) beskriver att syftet med lager 
är att försörja kunden med nödvändigt material. Produkter i lager innebär dock en risk för 
bortfallna intäkter, vilket kallas kapitalbindning (Oskarsson et al., 2013). Därmed påverkar 
kapitalbindningen företagets kassaflöde. Höga lagernivåer har direkt inverkan på materialets 
ledtid vilket ökar risken för inkurans och kassationer (Jonsson & Mattsson, 2009). 

Vidare menar Fienberg, Hartmann, & Hattingh (2016) att lager används för att dölja 
ineffektivitet och precessfel, vilket gör problemlösningen i processer svårare. Detta styrker även 
Liker och Meier (2006) som beskriver att stora mängder bundet kapital gömmer problem som 
till exempel driftstopp i produktionen, sena leveranser och defekter som resulterar i 
ineffektivitet. 

3.1.4 Paketering och emballage 

En viktig aspekt i flödet är hur material paketeras eftersom förpackningar har en betydande 
inverkan på logistik (Dominic, 2010). Hanson (2012) beskriver förpackningens fyra 
grundläggande syften: (i) förslutning av produkt, (ii) skydd, (iii) kommunikation och (iv) 
funktionalitet. Funktionalitet innebär hur förpackningen passar in och anpassas till sitt 
användningsområde. Emballages främsta användningsområde är att underlätta 
materialhantering och lagring, samt skydda och identifiera materialet (Hanson, 2012). 

Hanteringen som uppstår när material måste lagras om i nya förpackningar eller förflyttas till 
nya lastbärare är mycket kostsam. Detta eftersom hanteringen kräver resurser i form av tid och 
utrymme (Oskarsson et al., 2013). Vidare beskriver Lumsden (2006) att varje omlastning och 
hantering innebär en ökad risk för att godset skadas. Av dessa anledningar är interaktionen 
mellan materialhantering och förpackning viktig (Hanson, 2012). För att underlätta 
interaktionen är det viktigt att ha god relation med sina leverantörer för att möjliggöra att 
materialet kommer in i en kvantitet och en förpackning som är anpassad till sitt 
användningsområde (Oskarsson et al., 2013). 

3.1.5 Kostnader  

Många kostnader uppstår vid materialhantering och förflyttning av material. Kostnader för 
lagerhållning, kapitalbindning och risken med att lagra produkter kallas lagerföringskostnader. 
Desto större lager, desto större lagerföringskostnad (Jonsson & Mattsson, 2009; Oskarsson et 
al., 2013). Vidare belyser Oskarsson et al., (2013) fem (i-v) centrala kostnader vid lager- och 
bufferthantering.  
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Lagerhållningskostnader (i) och hanteringskostnader (ii) utgörs av kostnaderna att bedriva 
lagret. Här inkluderas kostnader för personalen i lagret, lagrings- och hanteringsutrustning, 
kassationskostnader, samt transporter och förflyttning i, till och från lagret. 
Emballagekostnader (iii) innebär kostnader för förpackningsmaterialet, lastbäraren som 
materialet förpackas och förflyttas i. Materialkostnader (iv) är inköpspriset som produkterna 
och materialet köptes för. Det är viktigt att väga inköpspriset mot de kostnader som tillkommer 
vid hemtagning och materialhanteringen vid nya leverantörsavtal. Logistikrelaterade kostnader 
(v) uppstår som konsekvens av logistiska val. Till exempel överkapacitet i form av material, 
maskiner eller personal som innebär en ökad kostnad (Jonsson & Mattsson, 2009; Oskarsson 
et al., 2013). 

Arbetskraft utgör en kostnad. Den tid som en anställd lägger på att hantera ett material utgör 
därmed en kostnad för materialet. Denna kostnad kallas för kostnadspålägg och adderas till 
materialets inköpspris för att skapa en uppfattning över vad det verkliga värdet på materialet 
är för företaget (Olhager, 2013).  

3.2 Lean production 

Lean är en produktionsfilosofi med fokus på att minimera slöserier i verksamheten (Stump & 
Baburdeen, 2012). En av grundpelarna inom lean är tillverkning utan slöserier. Slöserier 
inkluderar det som inte bidrar till att skapa värde, eller det som bidrar till något som inte 
kunden vill betala för. Slöserier är allt utöver den minimalt nödvändiga mängd av utrustning, 
material och arbetstid som produktionen kräver (Taj & Berro, 2006). 

Vidare beskriver Taj och Berro (2006) att lean fokuserar på att systematiskt reducera slöserier 
i värdeflödet. Enligt Taj och Berro (2006) samt Liker och Meier (2006) finns det 7+1 orsaker 
till slöserier, vilka är:  

(1) Onödiga rörelser: förflyttningar av material eller människor som inte adderar värde 
till kund. 

(2) Väntan: inaktiv tid som skapas när material, människor eller utrusning inte finns 
tillgänglig i tid vid produktion. Uppstår även då en maskin finns tillgänglig men inget 
behov för tillverkning. 

(3) Överproduktion: att producera mer än vad som efterfrågas av kund.  
(4) Omarbete: arbete som krävs för att reparera, rätta till misstag eller lägga till något 

nödvändigt som saknas på produkter. 
(5) Överarbete: det arbete som görs utöver de moment som skapar värde för kund. 
(6) Lager: mer material, artiklar eller produkter till hands än det kunden behöver. 
(7) Onödiga transporter: förflyttning av råvaror, verktyg, material eller produkter som 

inte genererar värde. 
(8) Kunskap eller medarbetares outnyttjade kreativitet: kunskaper och 

erfarenheter som finns inom företaget används inte på bästa sätt.  

Lean kopplar ihop olika processer med kunden, vilket därigenom avsevärt minskar lager, 
genomloppstider, ledtider etc. Tillvägagångssättet möjliggör för tillverkare att lägga till mer 
variationer för att möta kundernas krav samtidigt som de i stor utsträckning är beroende av 
standardiserade processer (Stump & Baburdeen, 2012).  

3.2.1 Just in time 

Fördröjt material skapar stopp och förseningar i produktion. Material som kommer för tidigt 
ökar lager och kapitalbindning (Roser, 2016). JIT är en av grundstenarna inom lean och innebär 
att leverera rätt artiklar, vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Det är en uppsättning principer, 
redskap och tekniker som möjliggör för ett företag att producera och leverera produkter i små 
kvantiteter, med korta ledtider för att tillfredsställa specifika kundbehov. Enligt Demings 
princip är nästa process kunden och kan därmed vara både intern och extern (Liker & Meier, 
2006). Phogat och Gupta (2019) menar att det centrala i JIT är att garantera tillfredsställelse 
för kunden och genom kontinuerliga förbättringar sträva mot eliminering av slöserier.  
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För att leverera de efterfrågade produkterna precis när de behövs, utan att hålla lager, krävs det 
att onödiga slöserier och kostnader minimeras (Folinas, Fotiadis, & Coudounaris, 2017). 
Införandet av JIT kan ge företag fördelar som förbättrad vinst och avkastning på investeringar 
genom kostnadsminskningar, lagerminskningar och kvalitetsförbättringar (Folinas et al., 
2017). Vidare menar Roser (2016) att arbeta helt utan buffertlager kommer leda till förseningar 
i maskinerna, även för framgångsrika företag. Fokus är därför inte att helt eliminera lager. 
Målet är att ha tillräckliga lager, på rätt ställen, då JIT är beroende av korta väntetider mellan 
processer (Roser, 2016). 

3.2.2 Just in sequence 

Just in sequence (JIS) framställs som nästa steg av JIT eftersom den förutom att leverera i rätt 
tid, till rätt plats och i rätt mängd också möjliggör leveranser i rätt ordning (Wagner & Silveira-
Camargos, 2011). Pil och Holweg (2004) beskriver vikten av att tillhandahålla flera alternativ 
och ge slutkunden möjlighet att skräddarsy sin produkt för att vara konkurrenskraftig. Flera 
valmöjligheter bidrar direkt till en mer komplex planering och svårare intern hantering av 
material (Roser, 2016; Pil & Holweg, 2004).  

JIS är en lagerlös metod för leverans och kräver ett mycket välplanerat flöde. Detta eftersom 
problem i planeringen eller hanteringen av ett sådant flöde kan medföra stora kostnader 
(Wagner & Silveira-Camargos, 2011). Idén är att delar och komponenter alltid levereras enligt 
en ordningsföljd bestäms av kunden (Hüttmeir, de Treville, van Ackere, Monnier, & 
Prenninger, 2009). Vid montering innebär detta att montören aldrig ska behöva välja mellan 
olika varianter, utan tar bara nästa komponent i kön för montering (Roser, 2016). Pil och 
Holweg (2004) beskriver att det krävs mycket panering då det är viktigt att ta hänsyn till interna 
och externa aktiviteter. Brister i planeringen eller störningar i produktionssekvensen leder 
automatiskt till att mer lager krävs i anslutning till monteringsstationen som säkerhet (Roser, 
2016). Konceptet kan även appliceras i leveranser, produktion eller distribution (Hüttmeir et 
al., 2009).  

För att uppnå fördelarna med JIS krävs ett stabilt och välplanerat sekvensflöde vilket innebär 
att en produktionsplan måste fastställas i god tid och sedan fullföljas utan avvikelser. 
Tillverkande företag har gärna buffertar i samband med produktion för att gardera sig mot 
problem. Detta försvårar planeringsprocessen för JIS eftersom materialet då går genom fler 
aktiviteter i ett flöde (Wagner & Silveira-Camargos, 2011).  

Roser (2016) beskriver att det finns olika nivåer av JIS, som beror på hur välplanerad sekvensen 
i monteringen är. Den första nivån innebär att materialet plockas om internt i rätt emballage 
och rätt ordning för att sedan försörja monteringen efter produktionssekvens. Nackdelen med 
detta är att det krävs att hålla interna lager för att täcka upp för tiden det tar att plocka om 
materialet. Nästa nivå innebär att leverantören förpackar och skickar materialet i rätt sekvens. 
I detta fall ska det vara möjligt att lasta av lastbilen för att sedan leverera materialet direkt till 
monteringen. Om denna nivå sekvenseras rätt, skulle det vara möjligt att vid leverans, lägga 
materialet i en FIFU-bana som går direkt till montering. Alltså skulle materialflödet bestå av 
endast en FIFU-bana (Roser, 2016).  

3.2.3 Kanban 

Kanban är ett verktyg inom lean (Esparrago, 1988) och används som signal för påfyllning av 
material. När ett kanban friges indikerar det att nytt material kan transporteras från lagret 
(Jonsson & Mattsson, 2009). Kanban har målet att eliminera risken för överproduktion eller 
överflödigt material i flödet (Lumsden, 2006). Vidare förklarar Lumsden (2006) att ett kort, en 
pall eller en låda kan utgöra signal för påfyllnad (Lumsden, 2006).  

Tvåbingesystem är en kanban-metod bestående av två eller fler lastbärare. När materialet i den 
första lastbäraren tar slut placeras den på en plats och utgör påfyllnadssignalen. Den tomma 
lastbäraren transporteras till lagret, fylls på och ställs tillbaka på artikelns buffertplats 
(Oskarsson et al., 2013). 



 Teoretiskt ramverk 

14 

 

3.2.4 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg inom lean som identifierar grundorsakerna till ineffektivitet i 
ett flöde (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Rother & Shook, 2005). Nuläget kartläggs genom 
visualisering av informations- och materialutbytet i produktflödet (Lian & van Landeghem, 
2007; Reichhart & Holweg, 2007). De aktiviteter som inte skapar mervärde åt kund ska 
analyseras utifrån kundens perspektiv för att bedöma vilka moment som adderar värde för 
kunden. Kartläggningen påbörjas därför i aktiviteten närmast länkad till kunden (Abdulmalek 
& Rajgopal, 2007; Rother & Shook, 2005). Liker (2004) samt Rahani och al-Ashraf (2012) delar 
in aktiviteterna i tre kategorier; (i) värdeskapande, (ii) icke värdeskapande, samt (iii) icke 
värdeskapande men nödvändiga. Det är de aktiviteter som inte adderar värde som är slöserier 
(Rother & Shook, 2005).  

Parallellt med nulägesanalysen framställer Rother och Shook (2005) att ett önskat tillstånd 
över ett optimalt flöde ska fastställas. Det önskade tillståndet har målet att skapa ett värdeflöde 
vilket i alla avseenden förbrukar mindre resurser än det som används (Abdulmalek & Rajgopal, 
2007). Verksamheter lägger ofta fokus på att optimera delflöden och helhetsflöden försummas. 
Detta bidrar till att många förbättringsarbeten inte är optimala för flödets helhet. Genom att 
tillsätta en värdeflödesledare med ansvar för flödets helhet som ser till at verksamhetens 
aktiviteter är i enlighet med lean kan detta förbättras (Rother & Shook, 2005). 

3.3 Line back  

Line back-principen innebär att alla processer uppströms från monteringen anpassas efter 
takten. Med utgångspunkt i lean ska alla slöserier elimineras steg för steg med start i 
monteringen för att tryckas uppströms i kedjan och slutligen nå underleverantörerna (Hanson, 
2012; Sinkunas, Kazue Akabane, Mourão, Muniz Barreto, & Pozo, 2016; Sternbeck & Kuhn, 
2014). Målet är att eliminera alla slöserier i försörjningskedjan genom ett nära samarbete med 
underleverantörerna. Detta ska möjliggöra ett fullständigt synkroniserat flöde där materialet 
levereras helt anpassat till monteringsstationerna (Sternbeck & Kuhn, 2014).  

3.4 Logistiska målkonflikter 

Ett flöde integrerar med flera avdelningar. Avdelningarna fokuserar vanligtvis enbart på det 
egna området och strävar efter att minimera egna kostnader och kapitalbindning istället för att 
se flödets helhet. Med detta fokus uppstår suboptimeringar då enskilda avdelningar optimeras 
på bekostnad av helhetens totala effektivitet (Dougherty, 1992). Därför är det viktigt att 
avdelningar arbetar nära varandra i tvärfunktionella team för att skapa en organisation som 
stödjer och bygger på kollektivt samarbete (Dougherty, 1992; Flint, Larsson, & Gammelgaard, 
2008; Marcio, Lago da Silva, & Tate, 2016). Ett nära samarbete mellan avdelningar är en faktor 
som bör prioriteras högt för ett lyckat förbättringsarbete (Gadde & Håkansson, 1998). 

Ett typiskt exempel på suboptimering är då inköpsavdelningen fokuserar på att billigt köpa in 
material från en leverantör utan möjlighet till att påverka utformandet av förpackningar och 
märkningar (Oskarsson et al., 2013; Spekman, Kamauff, & Myhr, 1998). Det låga priset kan 
medföra krav på större orderkvantiteter, vilket ger upphov till ökad kapitalbindning och större 
lagervolym (Oskarsson et al., 2013). Den kostnad som sedan uppstår för extrahantering, 
ompaketering och märkning kan i slutändan överstiga prisskillnaden som avgjorde 
leverantörsavtalet. Det kan istället vara mer kostnadseffektivt att köpa ett dyrare material som 
kan användas direkt i produktionen (Chapman, Arnold, Gatewood, & Clive, 2017). 
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4 Empiri  

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Nulägesanalys/flödeskartläggning 

Kartläggningen involverar de aktiviteter som identifieras i det studerade flödet mellan 
godsmottagning och en avgränsad del av monteringen.  

4.1.1 Materialflödet 

Materialet levereras till fabrikens godsmottagning under två av dygnets tre skift och läggs direkt 
i fabrikens höglager. Godsmottagningen och höglagret är lokaliserade i fabrikens centrallager. 
Alla fabrikens komponenter passerar genom centrallagret innan det transporteras till fabrikens 
olika avdelningar. Höglagret är helautomatiserat och flyttar pallar in och ut på beställning. Den 
del av monteringen som studien avser, monterar 20 olika varianter av slutprodukten. 

När ett material beställs, skickas en signal till höglagret som automatiskt flyttar ner pallen. 
Pallen hämtas av en truck och förflyttas sedan via tre olika kanaler där varje material har en 
förbestämd kanal. I Figur 7 finns en visualisering över materialflödets första gemensamma 
aktiviteter, samt en procentuell fördelning över hur stor mängd artiklar som passerar genom 
varje kanal. De fyra procent av materialet som går genom alternativ 3, via 
omplockningsstationen i centrallagret, kommer senare att passera genom alternativ 1 eller 
alternativ 2 innan det når monteringen. Totalt går 90 artikelnummer, exklusive bulk, genom 
det studerade flödet.  

Fabriken har standardiserade lastbärare som passar in i montörens materialfasad. Dessa 
lastbärare är av tre olika storlekar och vilken som används beror på materialets storlek och 
tyngd. Endast en del av materialet ligger i de standardiserade lastbärarna när de anländer till 
fabriken. Det material som kommer in i andra lastbärare måste ompaketeras internt innan det 
når monteringen.  

 

Figur 7 – Materialflöden från godsmottagning till montering  
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4.1.1.1 Alternativ 1: Pallvagn 

Det är 28% av artiklarna i det studerade materialflödet som passerar alternativ 1, se Figur 8. 
När materialet matats ut från höglagret transporteras pallen med en ståstaplare till en pallvagn. 
Pallvagnen har en maximal kapacitet att frakta nio Europapallar. Det är konstant tre vagnar i 
flödet, vilka ersätter varandra och samtliga körs av samma truckförare. Vid höglagret finns det 
plats för en pallvagn.  

Pallvagnen transporteras av en dragtruck till en buffertplats vid en omplockningsstation i 
anslutning till monteringen. Vid buffertplatsen finns det plats för två parkerade pallvagnar. Då 
vagnen är parkerad med material, utgör den en buffert. En ståstaplare förflyttar pallen från 
vagnen till ett pallställage. Materialet i ställaget har en säkerhetstid motsvarande en timmes 
produktion. Då ett artikelnummer i omplockets buffert tar slut byts pallen ut mot en ny med 
motsvarande artikelnummer från pallställaget. 

Pallen står i omplockningsstationen tills den packas om till mindre lastbärare som följer 
fabriksstandard. Syftet med omplockningsstationen är att materialet ska anlända till 
monteringsfasaden i multiplar om tolv för att möjliggöra att materialet taktas in till 
produktionen. På omplockningsstationen avlägsnas även allt onödigt emballage för att 
montörerna ska kunna fokusera på monteringsprocessen. Då lastbäraren fyllts ställs den på en 
vagn, benämnd tågvagn. Vagnarna körs ut enligt takten i monteringen till olika 
materialbuffertar där en omplockare förflyttar materialet manuellt till rätt artikelplats i 
monteringsfasaden. Materialet ligger i fasaden tills att det förbrukas på monteringsstationen. 

 

Figur 8 – Materialflöde, alternativ 1: pallvagn 

4.1.1.2 Alternativ 2: Supermarket  

Det andra alternativet passerar 72% av flödets artiklar och visualiseras i Figur 9. När pallen 
lämnat höglagret transporteras den med en ståstaplare till en supermarket där pallen ställs på 
en lagerplats för motsvarande artikelnummer. Leverantören levererar materialet på pallen 
fördelat i mindre lastbärare som följer fabriksstandard och därmed passar in i 
monteringsfasaden. En plocktruck får en orderlista, plockar materialet ur supermarket och 
transporterar sedan materialet till materialbufferten i anslutning till monteringen. Materialet 
förflyttas därefter manuellt av en omplockare till rätt artikelplats i monteringsfasaden. 
Materialet ligger i fasaden tills att det förbrukas på monteringsstationen. 



Empiri 

17 

 

 

Figur 9 - Materialflöde, alternativ 2: supermarket 

4.1.1.3 Alternativ 3: Omplock centrallager 

Det tredje alternativet som pallen kan ta efter höglagret är till centrallagrets 
omplockningsstation, vilket visualiseras i Figur 10. Det är endast 4% av det studerade flödets 
material som hanteras i detta flöde. Materialet förflyttas från höglagret med ståstaplare till en 
buffertplats i anslutning till omplockningsstationen. 

Det finns två anledningar till att materialet passerar genom omplockningsstationen. När 
materialet ska till olika destinationer i fabriken men är placerat på samma lastbärare behöver 
det plockas om till separata lastbärare. När omplocket är klart hämtas lastbärarna av en 
ståstaplare som skickar in pallen tillbaka till höglagret, där den lagras tills att materialet ska 
förbrukas. Då passerar det genom alternativ 1 eller alternativ 2.  

En annan anledning till att material tar alternativet genom omplockningsstationen är ur ett 
ergonomiskt intresse, då materialet är tungt och behöver specialhantering. Pallen förflyttas till 
en hiss och en lastbärare förflyttas från pallen till en bänk med kullager vilket senare underlättar 
hanteringen för truckföraren. Bänken utgör en lagerplats i supermarket och går därmed in i 
flödet för alternativ 2.  

 

Figur 10 - Materialflöde, alternativ 3: omplock 
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4.1.2 Hanteringspunkter 

Nedan i Tabell 4 framgår det hur många hanteringspunkter och lagerplatser materialet 
genomgår, hur många personer som vidrör materialet samt hur många fordon som används 
beroende på vilken kanal materialet tar.  

Tabell 4 - Hanteringspunkter i materialflödet 

  

4.1.3 Informationsflödet  

Företaget använder sig av en rad olika informationssystem beroende på avdelning och 
arbetsuppgifter. Till exempel använder materialplanering, produktionsplanering och inköp 
separata system. Även det system som används för att se lagernivåer i fabriken är ett separat 
system. Lagersystemet är inte integrerat i de andra systemen men går att komma åt från alla 
interna avdelningar. Detta system uppdateras endast med den totala lagernivån av material en 
gång per dygn. Systemet har information kring höglagrets totala lagernivåer samt den totala 
mängden material som finns i fabriken, men saknar specifik information om lagernivåer i varje 
lagerpunkt. Följande är en förklaring till hur material beställs vid olika punkter i flödet för att 
komplettera nulägeskartläggningen.  

All information kring det ankommande materialet läggs in i företagets interna lagersystem då 
det anländer till fabriksområdet. När det kommer till höglagret scannar en lagerarbetare in 
materialet. Systemet skickar automatiskt in materialet till en lagerplats När materialet skickats 
ut får en truckchaufför information på en skärm om materialets destination. Efter denna punkt 
delas informationsflödet in i samma tre kanaler som för materialflödet. Följande förklaringar 
av informationsflödet sker i motsatt riktning från materialflödet, det vill säga från monteringen 
till godsmottagningen.  

4.1.3.1 Alternativ 1: Pallvagn 

Det material som transporteras från monteringens omplockningsstation till 
monteringsbufferten taktas ut, vilket innebär att det inte behöver beställas från monteringen. 
När montören förbrukat en lastbärare med material, placeras den tomma lastbäraren på toppen 
av ställaget i monteringsfasaden. Den tomma lastbäraren utgör en kanbansignal. 

Tågvagnar som tömts i monteringen körs tillbaka till omplockningsstationen vid monteringen. 
Dessa tomma vagnar agerar som en kanbansignal för påfyllnad av material. Då lastbärarna är 
återfyllda och placerade i tågvagnen fälls en vimpel upp för att signalera att vagnen är redo för 
transport till monteringsbufferten. Därmed får chauffören vetskap att materialet ska köras ut. 
Tåget körs sedan ut var tolfte takt. Varje vagn är tydligt markerad med destinationen den ska 
till. 
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När en pall av ett material förbrukats i omplockningsstationen beställs en ny pall av 
motsvarande material genom att trycka på artikelnumrets beställningsknapp. Signalen går 
direkt till höglagret som automatiskt skickar ut en pall med den aktuella artikeln. Truckföraren 
mellan pallställaget och monteringens omplockningsstation informeras att pallen är tom och 
byter ut den med motsvarande material från pallställaget. I Figur 11 visualiseras 
informationsflödet för alternativ 1.  

 

Figur 11 - Informationsflöde, alternativ 1: pallvagn 

4.1.3.2 Alternativ 2: Supermarket  

När montören har förbrukat en lastbärare med material ställs den tomma lastbäraren på toppen 
av ställaget i monteringsfasaden. Den tomma lastbäraren utgör en signal till omplockaren på 
andra sidan av monteringsfasaden att trycka på en beställningsknapp för artikelnumret. 
Beställningen skickas elektroniskt och visas på plocktruckens skärm. Skärmen informerar 
plocktrucken om rätt lagerplats att hämta material på i supermarket. Därefter körs materialet 
ut till monteringen. När den sista lastbäraren på en lagerplats i supermarket förbrukas, trycker 
plockaren på en beställningsknapp och höglagret skickar automatiskt ut en pall. 
Informationsflödet för alternativ 2 visualiseras i Figur 12.  

 

Figur 12 - Informationsflöde, alternativ 2: supermarket 

4.1.3.3 Alternativ 3: Omplock centrallager 

Det material som ska plockas om under ett skift bestäms av arbetsledaren i centrallagret. Vid 
varje artikelnummer i omplocket finns en beställningsknapp. Omplockaren trycker på 
beställningsknappen och pallen matas automatiskt ut från höglagret. När omplocket är 
genomfört meddelas en truckchaufför att pallen ska tillbaka till höglagret. Informationsflödet 
för alternativ 3 visualiseras i Figur 13.  
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Figur 13 - Informationsflöde, alternativ 3: omplock  

4.2 Produktionsplanering 

Avdelningen som planerar monteringens produktionsschema har många faktorer att ta hänsyn 
till. Det är flera flöden som ska konvergera innan slutprodukten kan monteras. Företaget 
producerar mot kundorder och flera kunders efterfrågan ska mötas. Produktionsplaneringen 
får en prognos från kunderna varje dag för de kommande 60 veckorna. Prognosen är baserad 
på kundernas produktionsplan vilken är fryst 10 dagar fram i tiden. Prognosen lägger grunden 
för monteringens produktionsschema. 

Varje kvart fryser planeringsavdelningen en ny produktionssekvens i monteringen. Sekvensen 
är fryst fem till åtta timmar innan produkten ska monteras. Tiden för frysningen varierar 
beroende på hur monteringen ligger i fas med produktionsschemat samt hur produkten har 
förflyttats genom tidigare processer.  

Den del av monteringen studien avser, monterar 20 varianter av slutprodukten. Varje variant 
planeras i batcher om sex stycken, alltså att det alltid monteras sex stycken av en variant i en 
sekvens. Detta kan variera om det kommer in ett enstaka behov från en kund som väntar under 
en lång tidsperiod. Då kan varianten inte köras om sex stycken utan får köras som en enstaka 
variant för att undvika överproduktion. En produkt kan fastna i tidigare processer till exempel 
om den är defekt, vilket i sin tur kommer att påverka sekvensen i monteringen. 

Planeringen anser att det ska vara fullt möjligt att sekvensera ut material efter en 
planeringssekvens, eftersom sekvensen är låst mellan fem till åtta timmar innan montering 
samt alltid planeras i batcher om sex stycken per variant.  

Inköpsavdelningen får en uppdaterad lista från planeringsavdelningen varje dag. Listan 
innehåller en planerad produktionssekvens med ett tidsspann på två veckor. Listan utgör 
underlaget som inköpsavdelningen använder vid beställning av material.  
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4.3 Målkonflikter mellan avdelningar 

Genomförda intervjuer visar att olika avdelningars uppfattning om vems ansvarsområde det är 
att effektivisera flödet skiljs åt. Samtidigt har de olika avdelningarna många olika förslag på hur 
flödet kan förbättras. Vilka förbättringar som bör prioriteras anses ligga i den egna 
avdelningens intresse.  

Avdelningarna på fallföretaget använder olika sorters informations- och 
kommunikationssystem, där flertalet av systemen inte integrerar med varandra. 
Lagerinventeringen uppdateras endast en gång om dagen och saknar realtidssaldo. Därmed kan 
produktionsplaneringen inte ta hänsyn till materialnivåer vid planeringen av sekvens. 
Inköpsavdelningen får endast en uppdaterad lista över produktionsplanen två veckor i förväg 
istället för att konstant ha tillgång till prognosplanen för 60 veckor.  

4.4 Resultat 

Datainsamlingen identifierade tre alternativa kanaler i det studerade materialflödet mellan 
godsmottagning och montering. En visualisering av helhetsflödet återfinns i Bilaga 1. Materialet 
passerar genom fyra till elva hanterings- eller lagerpunkter samt hanteras av åtta till fjorton 
personer beroende på den kanal materialet går via. En sammanställning av de hanterings- och 
lagerpunkter materialet passerar, antalet personer som vidrör materialet samt antalet fordon 
som används beroende på vilken kanal materialet tar återfinns i Tabell 4.  

I dagsläget levereras artiklarna till fabriken i ett varierande antal per lastbärare samt i olika 
förpackningar. Företaget taktar i dagsläget endast ut det material som packas om på 
omplockningsstationen i anslutning till monteringen. Det materialet som inkommer i 
fabriksstandardiserade lastbärare samt inte kräver mycket inneremballage som transportskydd 
körs ut till monteringen utan att packas om. Det material som inte levereras på detta sätt packas 
om till fabriksstandardiserade lastbärare på omplockningsstationen. Ytterligare orsaker till att 
materialet passerar en omplockningsstation är att lastbäraren innehållet mycket skyddande 
inneremballage som ska avlägsnas samt för att möjliggöra att materialet kan taktas ut. 
Anledningen till att inneremballage avlägsnas är för att montören inte ska behöva hantera skräp 
på monteringsstationen utan endast fokusera på monteringen. Det material som taktas ut 
packas om i lastbärare i multiplar om tolv.  

Varje kvart fryses produktionsschemat fem till åtta timmar framåt. Produktionssekvensen 
planeras i batcher om sex stycken per variant, med ett fåtal undantag. Inköpsavdelningen får 
ett produktionsschema på två veckor framåt som de baserar beställningarna av material på. 
Framförhållningen av det frysta produktionsschemat, samt sekvenseringen om ett antal av sex, 
gör att produktionsplaneringen anser att det ska vara fullt möjligt att sekvensera materialet till 
varianterna i monteringen. 

Avdelningarna på fallföretaget har olika sorters informations- och kommunikationssystem som 
inte är integrerade med varandra. De som jobbar i systemen kan behöva växla mellan dem 
beroende på vad som söks. Lagersystemet saknar materialflödets lagernivåer i realtid. I det 
studerade materialflödet används kanban både manuellt och elektroniskt som signal för 
materialåterfyllnad.  
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1  

Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

Den genomförda nulägesanalysen och kartläggningen, baserad på en värdeflödesanalys, visar 
att det studerade flödet innehåller totalt fyra till elva hanteringspunkter beroende på vilken av 
de tre huvudkanalerna som materialet tar, se Bilaga 1. Hanteringspunkterna avser hantering av 
material, förflyttningar och transporter mellan aktiviteter, vilket Oskarsson et al. (2013) 
definierar som materialhantering. Även manuella omplock samt ompaketering av material 
påverkar flödet (Hanson, 2012; Oskarsson et al., 2013). Förflyttningar och transporter avser 
både förflyttning med truckar samt manuella förflyttningar mellan lagerpunkter. Beroende på 
vilken kanal materialet förflyttas via, ligger det i fyra till elva olika lagerpunkter. Totalt har 
flödet tolv olika lagerpunkter, se Bilaga 1. Varje gång materialet vidrörs påverkas det (Olhager, 
2013). 

Ett effektivt materialflöde bör innehålla både material och information (Chopra & Meindl, 
2016; Mattsson, 2012; Prajogo & Olhager, 2012) vilket innebär att informationsflödet är av lika 
stort intresse för studien som det fysiska materialflödet. Informationssystemet i det studerade 
flödet går främst mellan höglagret, beställningspunkterna och truckarna i flödet. Kanban 
används på sex olika punkter i flödet. På fyra punkter beställs materialet elektroniskt via 
informationssystem, varav tre punkter beställer direkt av höglagret. På två platser beställs 
materialet genom tvåbingesystem (Oskarsson et al., 2013). Många av företagets olika 
avdelningar har olika information- och kommunikationssystem som inte är integrerade med 
varandra. Förutom de aktiviteter som identifierats i nulägeskartläggningen, har 
produktionsplaneringen, inköpsavdelningen och logistikavdelningen samt relationen mellan 
avdelningar en stor påverkan på materialflödets effektivitet (Dougherty, 1992; Flint et al.,, 
2008).  

5.2 Frågeställning 2  

Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

5.2.1 Materialflödet 

För att leverera de efterfrågade produkterna precis när de behövs, utan att hålla lager, krävs det 
att onödiga slöserier och kostnader minimeras (Folinas et al., 2017). Utifrån de 7+1 orsaker till 
slöserier (Taj & Berro, 2006; Liker & Meier, 2006) har följande slöserier identifierats i studien. 

Onödiga rörelser identifieras som materialhantering. Materialhantering avser hantering, 
förflyttning och transport av material och har en direkt inverkan på kostnader och 
leveransservice (Oskarsson et al., 2013). Många lagerpunkter leder automatiskt till mer 
hantering, då materialet måste både förflyttas mellan och hanteras i de olika punkterna. 
Hanteringspunkter kräver resurser i form av arbetare, utrymme och truckar eller andra 
transportmedel. I det studerade flödet arbetar 18 personer per skift med hantering och 
förflyttning av material. Tio truckar av olika slag samt tre pallvagnar används för att förflytta 
materialet. All materialhantering kräver dessutom utrymme vid varje lagerpunkt i form av 
ställage och fabriksgolv. 
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Väntan och överproduktion bedöms vara utanför studiens avgränsning. Väntan uppstår 
framförallt vid maskiner eller i produktion då resurser inte finns tillgängliga (Liker & Meier, 
2006; Taj & Berro, 2006) och är ett slöseri som inte identifierades i det studerade flödet. En 
anledning till detta kan vara de stora mängder lager som framförallt finns i och kring 
omplockningsstationen i flödet. Chopra och Meindl (2016) beskriver att lager ofta används för 
att täcka upp för oförutsägbara händelser. Även överproduktion utgår från produktionen (Liker 
& Meier, 2006; Taj & Berro, 2006) och är därmed ett slöseri som inte har identifierats. Det går 
dock att se ett samband där många lagerpunkter ger mer material i flödet vilket förlänger 
ledtider för materialet, det vill säga att materialet får vänta länge i fabriken innan det monteras 
på slutprodukten. 

Omarbete och överarbete identifierades främst på monteringens omplockningsstation som 
har syftet att flytta material från en lastbärare till en annan. Taj och Berro (2006) beskriver att 
överarbete är all bearbetning som inte tillför värde för kunden och omarbete är det arbete som 
rättar till tidigare misstag. I det studerade flödet kan slöserier bedömas utifrån två perspektiv. 
Om monteringen ses som kunden, bidrar arbetet på omplockningsstationen till att montören 
kan fokusera på den värdeskapande aktiviteten, montering. Detta perspektiv gör 
omplockningsstationen till en värdeskapande aktivitet (Liker J. K., 2004; Rahani & al-Ashraf, 
2012). Ses omplockningsstationen istället ur slutkundens perspektiv, är detta ett slöseri 
eftersom det inte tillför direkt värde för slutprodukten (Rother & Shook, 2005).  

Oskarsson et al. (2013) beskriver vikten av att förpacka materialet på ett sätt som förebygger 
skador. Materialet ligger i en grundförpackning fram tills hanteringen på en 
omplockningsstation eller fram till monteringen. När materialet transporteras direkt till 
monteringen ligger det skyddat i den förpackning som den externa leverantören har avsett för 
materialet hela vägen fram tills att det används. Går materialet däremot genom en av 
omplockningsstationerna, packas det om till en ny lastbärare utan det inneremballage det först 
levererades i, vilket Oskarsson et al. (2013) beskriver som en mycket kostsam hantering. Detta 
innebär att materialet inte har samma skydd eller kvalitetssäkring, vilket är ett av 
förpackningens grundläggande syfte (Hanson, 2012). Hanteringen innebär även en risk för 
kassation samt emballagekostnader (Oskarsson et al., 2013) och är en kostnad eftersom det 
tillkommer ett kostnadspålägg varje gång ett material vidrörs (Olhager, 2013). I anslutning till 
monteringens omplockningsstation tillkommer fem olika lagerpunkter och fyra hanteringar, se 
Figur 8. 

Lager innebär mer material än vad kunden behöver, i flödet (Taj & Berro, 2006; Liker & Meier, 
2006). Att det finns många lagerpunkter i ett flöde innebär mer bundet kapital, vilket enligt 
Fienberg et al. (2016) bidrar till att verksamheten blir låst till bestämda arbetssätt. Det bidrar 
även till att kostnaderna för att driva de olika lagerpunkterna höjs, det vill säga högre lager och- 
hanteringskostnader (Oskarsson et al., 2013), samt kräver fabriksyta. 

Det studerade flödet består av totalt tolv lagerpunkter som ger direkt inverkan på företagets 
kassaflöde genom kapitalbindning samt ökad risk för inkurans och kassationer (Jonsson & 
Mattsson, 2009). Precis som Chopra och Meindl (2016) beskriver, har flera av punkterna 
mycket material för att gardera mot brist som orsakas av ojämnheter och oförutsägbara 
händelser. Att ha många olika lagerpunkter döljer även ineffektivitet (Fienberg et al., 2016) 
eftersom det blir svårt att se vart i flödet problemen finns. Därmed blir problemen även svåra 
att lösa. 

Onödiga transporter påverkas direkt av hur många lager- och hanteringspunkter som finns 
i flödet då materialet måste transporteras mellan varje punkt av anställda. Intern transport av 
material inkluderar transporter från godsmottagning tills att materialet används i 
produktionen (Oskarsson et al., 2013). Transporten av material, från godsmottagningen till 
monteringen identifieras som en icke värdeskapande men nödvändig aktivitet (Rahani & al-
Ashraf, 2012) eftersom materialet måste komma fram till produktionen. På grund av 
materialflödets nuvarande utformning anses flödet ha onödiga hanteringspunkter och därmed 
även onödiga transporter.  
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För att uppnå effektiv materialhantering är interaktionen mellan förpackning och 
materialhantering viktig (Hanson, 2012). En av anledningarna som Lumsden (2006) beskriver 
är att varje omlastning och hantering innebär en ökad risk att godset skadas. Detta innebär att 
varje gång materialet passerar en hanteringspunkt ökar risken för skador, vilket det gör fyra till 
elva gånger beroende på kanalen materialet tar. 

Kunskap eller medarbetares outnyttjade kreativitet innebär den kompetens som 
anställda besitter men som inte nyttjas (Liker & Meier, 2006; Taj & Berro, 2006). Studiens 
intervjuer visar att olika avdelningar har en någorlunda avvikande uppfattning om vems 
ansvarsområde det är att effektivisera flödet. Emellertid framkom det att avdelningarna hade 
många förslag på hur flödet kan förbättras. Rother och Shook (2005) beskriver att 
förbättringsarbeten inte blir optimala för flödets helhet när det delas upp i olika delflöden. Det 
finns då stor risk för att suboptimera delprocesser istället för att optimera hela flödet när det 
saknas en samsyn.  

5.2.2 Informationsflöde 

Att korrekt dela information minskar risken för brister, vilket ger ett mindre behov av lager och 
därmed även lägre kostnader (Prajogo & Olhager, 2012). Det informationssystem som syftar till 
att hålla koll på materialnivåer i fabriken uppdateras endast med den totala lagernivån av 
material en gång per dygn. Systemet har information kring höglagrets totala lagernivåer samt 
den totala mängden material som finns någonstans i fabriken, men saknar information om 
nivåer i varje lagerpunkt. Flödet innehåller flertalet punkter där materialet konstant är i rörelse 
och är därmed svårt att bevaka. Informationssystemets främsta syfte är att dela 
realtidsinformation (Prajogo & Olhager, 2012), vilket alltså saknas i lagersystemet. Även det 
faktum att företaget använder sig av flertalet informations- och kommunikationssystem som 
inte är integrerade med varandra gör det svårare med realtidsöverföring. Skulle något oväntat 
uppstå i flödet, påverkas hela försörjningskedjan av hur informationen hanteras och förmedlas 

(Kasakow et al., 2016). 

5.2.3 Logistiska målkonflikter 

Ett nära samarbete mellan avdelningar är en faktor som bör prioriteras högt för ett lyckat 
förbättringsarbete (Gadde & Håkansson, 1998). Intervjuerna visar att olika avdelningar på 
fallföretaget prioriterar sin egen uppgift högst vilket Dougherty (1992) beskriver som en 
anledning till suboptimerat arbete. Ännu en anledning till suboptimering av flöden är 
integrationen mellan olika avdelningar (Marcio, et al., 2016). Detta är företagets 
informationssystem är ett tydligt exempel på eftersom avdelningarna använder olika system 
som inte är integrerade med varandra. Alla avdelningarna har tillgång till varandras system 
men de används inte dagligen vilket bidrar till bristande kommunikation mellan de olika 
avdelningarna.  

Ännu ett exempel på ett suboptimerat arbete är att produktionen inte kan planera efter 
materialnivåer, eftersom det saknas realtidsöverföring av lagernivåer i olika punkter. 
Inköpsavdelningen får en uppdaterad lista av produktionsplanen som endast sträcker sig två 
veckor fram i tiden istället för att ha tillgång till prognosen på 60 veckor. Därmed kan 
avdelningen inte planera sina inköp på lång sikt. Oskarsson et al. (2013) och Spekman et al. 
(1998) beskriver att ett typiskt exempel på suboptimering är när kostnadspålägget i flödet 
resulterar i att kostnaden för slutprodukten överstiger den prisskillnad som avgjorde 
leverantörsavtalet från början. Detta är resultatet av bristfällig kommunikation mellan 
avdelningar och kan även bero på att realtidsöverföring av information saknas mellan 
avdelningarna. 
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5.2.4 Planering 

Det studerade flödet på fallföretaget försörjer material till 20 olika varianter av slutprodukten. 
Att tillhandahålla fler valmöjligheter är viktigt för att vara konkurrenskraftig men bidrar direkt 
till en mer komplex planering och intern hantering (Roser, 2016; Pil & Holweg, 2004). 
Produktionsplaneringen planerar för tillfället varianterna i sekvens om sex per variant, vilket 
endast varierar om det saknas behov på en variant eller om sekvensen störs av problem tidigare 
i flödet. I dagsläget låses sekvensen för monteringen helt fem till åtta timmar innan produkten 
monteras.  

Fallföretaget har tagit ett steg i riktningen mot JIS genom att förflytta en del slöserier från 
montören. Detta kan ses som ett steg enligt line back-principen (Sternbeck & Kuhn, 2014). 
Förflyttningen av slöserierna är bakgrunden till omplockningsstationen. I anslutning till 
omplockningsstationen har fyra, icke nödvändiga, hanteringspunkter tillkommit. Montören 
behöver, i nuläget, aldrig reflektera över att beställa nytt material till monteringen. Likaså 
avlägsnas en del av materialets förpackningar samt inneremballage vid omplockningsstationen 
för att montören inte ska hantera skräp. 

Ett välplanerat sekvensflöde är en nödvändighet för JIS (Wagner & Silveira-Camargos, 2011). 
Att produktionsplaneringen planerar sekvensen i batcher om sex per variant är en 
underlättande faktor vid införandet av sekvensering. Sekvensen ska fastställas i god tid och 
fullföljas utan avvikelser för att fungera (Wagner & Silveira-Camargos, 2011; Pil & Holweg, 
2004). Materialet kan förpackas efter monteringens sekvens först när planeringen fryser 
monteringssekvensen. Detta är i nuläget endast fem till åtta timmar innan montering. 
Samtidigt störs sekvensen ibland vilket bidrar till att lager måste hållas som en säkerhet. Detta 
menar Roser (2016) är en konsekvens från när brister uppstår i sekvensen eller planeringen.  

5.3 Frågeställning 3 

Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering effektiviseras? 

5.3.1 Önskat läge 

Rother och Shook (2005) beskriver att ett önskat läge för materialflödet ska framställas för att 
ha en tydlig målbild att sträva mot. För materialflödet bör det vara ett tillstånd där materialet 
levereras till fabriken, helt anpassat efter monteringen och där det endast existerar aktiviteter 
som genererar värde för slutkunden (Rother & Shook, 2005).  

Materialet ska levereras in till fabriken, i en lastbärare anpassad efter monteringsfasaden 
samtidigt som det skyddar materialet (Oskarsson et al., 2013). Enligt just in sequence ska 
materialet levereras i en multipel och i en ordning som är anpassad efter produktionsschemat. 
Montören ska aldrig behöva reflektera över den variant som ska användas, utan ska bara ta 
nästa artikel från materialfasaden (Roser, 2016). Det ska vara möjligt att förflytta materialet 
direkt från godsmottagning till montering utan hanterings- eller lagerpunkter. I princip ska det 
vara möjligt, att omedelbart vid godsmottagning, lägga materialet i en FIFU-bana som går 
direkt till montering (Roser, 2016). 

5.3.2 Flödet 

Frågeställning två analyserades utifrån hur de identifierade aktiviteterna påverkar 
materialflödet. Analysen av materialhanteringen skedde utifrån de 7+1 orsakerna till slöserier 
(Taj & Berro, 2006). För att nå ett fungerande och effektivt flöde menar Phogat och Gupta 
(2019) att slöserier ska elimineras genom kontinuerliga förbättringar. Detta ska möjliggöra att 
materialet levereras när det behövs utan att hålla lager (Folinas et al., 2017). 
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Att ha många lagerpunkter kan enligt Fienberg et al. (2016) bidra till att problem blir svårare 
att identifiera och lösa. Genom att avlägsna vissa lagerpunkter och därmed en stor del av alla 
slöserier i flödet, kommer dolda problem vara lättare att upptäcka. Detta eftersom lager i 
nuläget används för att undvika brister och därmed döljs grundorsaker till att bristerna uppstår. 
Trots att det beskrivs som ett slöseri bör inte lager elimineras helt då Roser (2016) menar att 
målet är att ha tillräckliga lager för att undgå förseningar. Detta innebär inte att det krävs 
många olika lagerpunkter. Detta eftersom lagerpunkter leder till hanteringspunkter som bör 
reduceras då varje hantering innebär ett kostnadspålägg för materialet (Olhager, 2013). 

Den centrala punkten i ett effektivt flöde är att försörja kunden och att samtliga aktiviteter 
skapar värde för kunden (Rother & Shook, 2005). Aktiviteter kan delas upp i tre kategorier 
(Liker J. K., 2004; Rahani & al-Ashraf, 2012). Den enda värdeskapande aktiviteten är 
identifierad som monteringen och de icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna som 
godsmottagning samt transporten mellan godsmottagning och montering. Övriga aktiviteter är 
slöserier och bör därmed elimineras (Rother & Shook, 2005; Taj & Berro, 2006). 

5.3.3 Line back 

Målet med line back-principen är att materialet levereras rätt från början för att uppnå ett helt 
synkroniserat flöde (Sternbeck & Kuhn, 2014; Hanson, 2012). Som tidigare beskrivet har 
fallföretaget tagit ett steg i linje med line back-principen genom att förflytta slöserier från 
monteringen till omplockningsstationen. Nästa steg är att förflytta slöserierna ännu ett steg 
uppströms (Sternbeck & Kuhn, 2014).  

Roser (2016) beskriver att det finns två nivåer av JIS. Nivå två innebär att leverantörerna 
levererar allt material på ett sätt och i en sekvens som är helt anpassad till monteringen. Denna 
nivå kan uppnås genom kontinuerligt arbete enligt line back-principen, då alla slöserier i flödet 
förflyttas uppströms för att eliminera samtliga slöserier i försörjningskedjan (Hanson, 2012; 
Sinkunas et al., 2016). 

För att i nuläget försörja monteringen med material till alla olika varianter, ligger allt material 
i monteringsfasaden hos montören, oavsett om det monteras på varje variant eller på endast ett 
fåtal. Idén med JIS är att material alltid ska levereras enligt en ordningsföljd anpassad för 
monteringen (Hüttmeir,et al., 2009). Den omplockningsstation som uppkom i samband med 
förflyttningen av slöserier, har möjliggjort att materialet kan taktas in. Detta innebär att 
montören i nuläget inte behöver beställa materialet själv. Nästa steg enligt JIS är att montören 
aldrig ska behöva fundera över vilken artikel som ska monteras på slutprodukten, utan ska bara 
kunna ta nästa komponent från monteringsfasaden (Roser, 2016). Vid införandet av JIS skulle 
monteringen därmed inte vara i behov av lika stor mängd material eller antal buffertplatser i 
monteringsfasaden.  

5.3.4 Planering  

För att uppnå fördelarna med JIS krävs ett stabilt och välplanerat sekvensflöde vilket innebär 
att en produktionsplan måste fastställas i god tid för att sedan fullföljas utan avvikelser (Wagner 
& Silveira-Camargos, 2011). Roser (2016) beskriver att det finns olika nivåer av JIS, som går att 
införa beroende på hur välplanerad sekvensen i monteringen är. Den första nivån, att 
sekvensera in materialet med hjälp av interna resurser, bör vara möjligt att införa i nuläget då 
planeringen fryser sekvensen flera timmar innan montering. Produktionsplaneringen anser att 
detta bör vara fullt möjligt. Idag skulle detta omplock exempelvis kunna utföras vid 
omplockningsstationen i anslutning till monteringen.  
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På omplockningsstationen packas material om till en multipel om tolv per lastbärare. För att 
underlätta sekvensering av material bör omplockningsstationen packa materialet om sex 
istället, för att på så sätt möta produktionssekvensen som planeras i batcher om sex per variant. 
Sålänge produktionssekvensen inte störs eller får in enstaka varianter skulle hela lastbärare 
kunna sekvenseras in istället för att packa flera variantartiklar i samma lastbärare. Att 
sekvensera material internt, kan således ses som ett första steg. Att få materialet i rätt multipel, 
i rätt lastbärare utan svårhanterat inneremballage från leverantör, skulle underlätta ytterligare. 
Då skulle den interna materialhanteringen endast behöva placera lastbärare i rätt sekvens och 
inte behöva förflytta eller packa om material mellan olika lastbärare.  

För att uppnå nästa nivå (Roser, 2016) ska materialet levereras till fabriken i sekvens. Då krävs 
det att sekvensen är frusen i god tid (Wagner & Silveira-Camargos, 2011). Detta gör att 
planeringen kommer vara ännu mer komplicerad och att planeringsavdelningen skulle vara 
tvungen att låsa produktionssekvensen mycket tidigare. För att det ska vara möjligt krävs det 
att fabrikens kunder låser sina produktionsplaner tidigare vilket gör att detta steg inte är möjligt 
att uppnå i dagsläget.  

5.3.5 Logistiska målkonflikter 

För att optimera förbättringsarbeten menar Rother och Shook (2005) att fokus ska läggas på 
helhetsflödet snarare än på delflöden. Samtidigt beskriver Gadde och Håkansson (1998) att 
samarbete mellan avdelningar bör prioriteras högt för ett lyckat förbättringsarbete. 
Intervjuerna visar att olika avdelningar på fallföretaget ser sitt egna område som viktigast vilket 
Dougherty (1992) beskriver som en anledning till suboptimering. För att undvika 
suboptimering bör verksamheter införa en värdeflödesledare med ansvarar för flödets 
helhetsbild och som konstant utför ständiga förbättringar (Rother & Shook, 2005). Ytterligare 
en anledning till suboptimering av flöden är när avdelningar integrerar med varandra (Marcio, 
et al., 2016) men fokuserar på att endast förbättra sitt eget område (Dougherty, 1992). Därför 
bör företaget införa en värdeflödesledare som ett nytt ansvarsområde. Värdeflödesledaren bör 
i sin tur bilda en tvärfunktionell grupp av människor från de aktuella avdelningarna som 
tillsammans kan samarbeta och förbättra helhetsflödet.  

Den tvärfunktionella gruppen bör analysera problem på alla avdelningar och 
värdeflödesledarens ansvarar är att ge alla avdelningar likvärdig uppmärksamhet. Vid 
införandet av JIS bör gruppen tillsammans analysera lösningar och förslag på 
förbättringsarbeten. På detta sätt kan även slöseriet outnyttjad kunskap eller outnyttjad 
kreativitet reduceras (Taj & Berro, 2006). 

Exempelvis kan den nivå av JIS (Roser, 2016) som gynnar företaget mest diskuteras fram. Det 
är viktigt att väga materialets inköpspris mot de kostnader som tillkommer vid hemtagning och 
materialhantering (Jonsson & Mattsson, 2009; Oskarsson, et al., 2013). Den första nivån 
innebär att materialet plockas om internt (Roser, 2016) vilket medför hanteringskostnader 
samt lagerhållningskostnader men då materialet inte behöver levereras på ett speciellt sätt 
innebär detta eventuellt lägre inköpspriser. Den andra nivån (Roser, 2016) kräver inga 
hanteringar av materialet men högre inköpspriser. Fallföretaget bör då arbeta nära sina 
leverantörer för att möjliggöra att materialet levereras i en förpackning med en kvantitet och i 
en ordning anpassad till monteringen (Oskarsson et al., 2013).  

När inköpsavdelningen fokuserar på att köpa in material billigt från en leverantör utan 
möjlighet till att påverka leveranserna uppstår istället kostnader i samband med den interna 
hanteringen. Dessa kostnader kan i slutändan överstiga prisskillnaden som avgjorde 
leverantörsavtalet (Chapman et al., 2016; Oskarsson et al., 2013; Spekman et al., 1998). Detta 
är ytterligare ett område som den tvärfunktionella gruppen kan behandla. Exempelvis skulle 
inköpsavdelningen få information från de andra avdelningarna om vilka kostnader som 
tillkommer om materialet köps in billigt samt vilka faktorer som ska tas hänsyn till. Samtidigt 
kommer andra avdelningar få mer kunskap kring bakgrunden till hur materialet köps in.  
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I teorierna beskrivs att det är vanligt att suboptimera just inköpsprocessen genom att planera 
endast efter pris istället för att tänka på hur de olika faktorerna påverkar materialhanteringen 
internt (Oskarsson et al., 2013; Spekman et al., 1998). Av denna anledning är samarbetet och 
samsynen mellan triaden av avdelningarna produktion, logistik och inköp vitalt för 
effektivisering av flödet.  

5.3.6 Informationsflöde 

Realtidsöverföring av nödvändig information är det främsta syftet med ett informationssystem 
(Prajogo & Olhager, 2012) vilket gör informations- och kommunikationssystem till ett område 
med stor förbättringspotential hos fallföretaget. Fallföretaget använder sig av flertalet olika 
system som inte är integrerade med varandra och därmed inte heller för över information till 
varandra i realtid. Kasakow et al. (2016) menar att hela försörjningskedjan påverkas när det 
uppstår något oväntat i flödet om informationen inte delas korrekt till alla aktuella aktörer. 
Även det lagersystem som används är ett typiskt exempel på information som inte delas i 
realtid. Systemet bör innehålla var och hur mycket material som befinner sig i de olika 
lagerpunkterna. Att systemet nu endast uppdaterar fabrikens totala materialnivåer en gång per 
dygn gör att produktionsplaneringen aldrig kan planera efter hur mycket material som finns 
tillgängligt.  

Mattsson (2012) beskriver att ett effektivt informationsflöde är vitalt för ett effektivt 
materialflöde. Integrerade och uppdaterade system skulle leda till ett närmare samarbete 
mellan avdelningar då de olika avdelningarna skulle se vad som händer hos varandra och kunna 
planera utefter varandra. Skulle det finnas ett uppdaterat och integrerat lagersaldosystem 
skulle planeringen kunna planera efter detta och skulle minska risken för stopp i produktionen 
på grund av materialbrist (Xu & Luo, 2014). Uppstår brist i dagsläget, kan det finnas många 
produkter i flödet som binder kapital och som stoppar upp monteringen i väntan på materialet. 
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6 Diskussion och slutsats 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

Nedan summeras kortfattat svaren på studiens frågeställningar.  

6.1.1 Frågeställning 1 

Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

Flertalet aktiviteter som påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering har 
identifierats av empirisk data och teoretiskt ramverk. Det som påverkar materialflödet är olika 
former av materialhantering i form av förflyttningar och transporter mellan aktiviteter och 
lagerpunkter. Vidare är även utformandet av förpackningar en bidragande faktor till hur 
materialflödet ser ut. 

Även informationsflödet påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering. För 
att ett materialflöde ska var effektivt är det viktigt att det finns ett informationsflöde som 
kommunicerar mellan olika punkter och aktörer i flödet. Kanban används främst som signal för 
påfyllning av material mellan olika punkter. Integrationen mellan triaden av avdelningarna 
produktionsplanering, inköp och logistik har en stor inverkan på materialflödets utformning. 

6.1.2 Frågeställning 2 

Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? 

Teorier identifierade att informationsflödet och det fysiska materialflödet är av lika stor 
betydelse för helhetsflödet. Därmed besvaras frågeställningen utifrån dessa två flöden.  

Kartläggningen identifierade ett antal slöserier i det studerade materialflödet. I dagsläget 
levereras vissa lastbärare på ett sätt som missgynnar monteringen. För att underlätta 
monteringsprocessen har det uppkommit en omplockningsstation som packar om materialet i 
fabriksstandardiserade lastbärare. Detta har påverkat materialhanteringen då ytterligare fem 
lagerpunkter har tillkommit för att gardera mot brist i omplockningsstationen. Många 
lagerpunkter leder dessutom till fler hanteringspunkter och att mer resurser krävs.  

Med en korrekt informationsdelning minskar risken för materialbrister, vilket medför ett 
mindre behov av lager som i sin tur reducerar det bundna kapitalet. För närvarande finns det 
inget system som visar lagernivåerna i realtid, utan fabrikens totala materialtillgångar 
uppdateras en gång per dygn. Avdelningarna har olika sorters informations- och 
kommunikationssystem. Då systemen inte är integrerade är en bidragande faktor till att 
avdelningarna inte har en samsyn över flödet. Detta bidrar till suboptimeringar av delflöden 
och att förbättringsarbeten av helhetsflödet kan försummas. Produktionsplaneringen på 
fallföretaget är komplicerad med många faktorer som kan påverka att sekvensen störs.  
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6.1.3 Frågeställning 3 

Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering effektiviseras? 

För att svara på frågeställning 3 fastställdes ett önskat läge. De identifierade aktiviteterna delas 
in i tre kategorier utifrån om aktiviteterna är värdeskapande, icke värdeskapande eller icke 
värdeskapande men nödvändiga. Då de icke värdeskapande aktiviteterna definieras som 
slöserier ska de elimineras eftersom det önskade läget endast ska skapa värde för kunden.  

En metod som kan användas för att nå JIS eller ett önskat läge är line back-principen. Därför 
bör fallföretaget analysera hur de successivt kan förflytta slöserierna uppströms i 
försörjningskedjan för att eliminera samtliga slöserier. Genom att implementera JIS kommer 
mindre material och buffertplatser krävas i monteringsfasaden eftersom varianterna levereras 
i rätt ordning och därmed kan ligga på samma buffertplats.  

Ytterligare en effektivisering som fallföretaget kan göra är att använda en multipel om sex 
istället för tolv. Detta skulle innebära att varje batch är sekvenserad efter den sekvens som är 
planerad för monteringen. Genom att skapa ett bättre samarbete med sina leverantörer skulle 
företaget även kunna möjliggöra att leverantören levererar materialet i rätt multipel från början 
och därmed undvika att utföra denna aktivitet i omplockningsstationen. Detta skulle även 
innebära att företaget tillsammans med leverantören kan ta fram ett emballage som passar 
monteringsfasaden men som samtidigt skyddar materialet.  

För att nå den andra nivån av JIS måste sekvensplanen frysas mycket tidigare vilket skulle 
skapa en möjlighet till att reducera alla onödiga hanteringspunkter i flödet och därmed uppnå 
det önskade läget. För att möjliggöra detta krävs det att även företagets kunder fryser sin 
produktion tidigare.  

Införandet av en värdeflödesledare skulle gynna flödets helhetsbild. Värdeflödesledaren bör 
tillsätta en tvärfunktionell grupp som kan representera varje avdelnings synpunkter och 
intresse. Gruppen kan ställa olika förbättringsalternativ mot varandra och diskutera utifrån 
dessa för att skapa en effektivisering som gynnar alla avdelningar istället för att avdelningarna 
arbetar för sitt eget bästa. 

6.2 Metoddiskussion 

För att identifiera ett problemområde genomfördes en förstudie på fallföretaget vilket 
resulterade i studiens syfte och frågeställningar. Förstudien gav författarna förståelse kring den 
arbetsmetod som ansågs lämpligast för studien, vilket har underlättat arbetsprocessen. 
Följande kapitel syftar till att föra en diskussion kring vilka metoder och tillvägagångssätt som 
har varit bra och vilka som hade kunnat göras bättre under studien. Diskussionerna är kopplade 
till datainsamling, dataanalys, samt validitet och reliabilitet. 

Studiens strategi har varit baserad på en enfallsstudie. Detta kan ses som negativt då Yin (2007) 
menar att studier som är utförda på fler verksamheter ökar generaliserbarheten och 
verklighetsförankringen. Studiens metodiska ansats har varit kvalitativ vilket ökar förståelsen 
för fallstudien men minskar också möjligheterna till generalisering (Shahalizadeh et al., 2009). 
För att öka kvalitén har alla tillvägagångssätt noggrant dokumenterats. För att stärka 
begreppsvaliditeten har insamlad data styrkts med teorier som till största del är vetenskapligt 
granskade. När publicerade publikationer har refererat till bokreferenser som inte är 
vetenskapligt granskade, har dessa ansetts vara trovärdiga för studien. 

En abduktiv ansats enligt systematic combining har format studien (Dubois & Gadde, 2002). 
Trots att ansatsen var väl lämpad ökade komplexiteten när empiri och teori emellanåt förde in 
undersökningen på sidospår. Detta ledde till en del omarbete samt att viss data och teorier 
exkluderas från det slutliga resultatet på grund av bristfällig relevans.  
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De metoder som använts vid insamlandet av studiens empiriska data var observation, intervju 
och dokumentstudie. Samtliga insamlingar av empiri har utförts av två personer för att öka 
interbedömarreliabiliteten och säkerställa att data uppfattas på ett likartat sätt. Vid insamling 
av primärdata har samtliga fynd dokumenterats noggrant. Dokumentstudie har använts som 
sekundärdata för att styrka det som kommit fram från intervjuer och observationer. De 
dokument som studerats var information om artiklarna i materialflödet, kapacitet och 
buffertnivåer i höglagret. De tre metoderna har kompletterat varandra och all empiri har 
källtriangulerats för att öka validiteten.  

Observation valdes för att höja kvalitén då Patel och Davidson (2011) menar att metoden är 
lämpad vid händelser i rörelse. Observationerna har utförts på fallföretaget med strukturerad 
och ostrukturerad karaktär. Observationerna har varit strukturerade när specifika företeelser 
studerats och ostrukturerade för att skapa en helhetsuppfattning över flödet. 

Frågorna vid intervjuer har utformats med låg grad av strukturering och låg grad av 
standardisering med anledning till att ge respondenten utrymme att prata fritt om ämnet. 
Därför har få frågor förberetts innan intervjutillfället och intervjuerna har snarare präglats av 
dialoger med respondenterna. Intervjuns utformning har vid enstaka tillfällen medfört att 
respondenten måste kontaktats för ytterligare fakta, vilket hade undvikits med en högre grad 
av standardisering. För att höja kvalitén av intervjuerna ställdes liknande frågor till flera 
respondenter och ledande frågor undveks för att erhålla mycket information om ämnet. 
Majoriteten av intervjuerna har skett i samband med observation för att öka förståelse och även 
kvalité, genom att styrka uppgifter. Intervjuerna spelades inte in utan har endast 
dokumenterats på papper vilket däremot kan sänka kvalitén.  

Teorin värdeflödesanalys har inte applicerats rakt av utan endast använts som inspiration för 
en flödeskartläggning av materialflödet. Detta eftersom det studerade flödet inte består av 
värdeskapande processer och fokus för studien var att kartlägga övriga aktiviteter i flödet.  

Fallföretaget producerar dygnet runt och materialet är alltid i rörelse. Därför försvårades 
insamlandet av information till nulägesanalysen. Dessutom har vissa områden i fabriken 
begränsad åtkomst vilket försvårade arbetet. Till exempel kunde inte pallvagnens väg följas helt 
då vissa områden endast var avsedda för trucktrafik. För att höja kvalitén i detta avseende 
följdes hela flödet totalt fyra gånger.  

Då fallföretaget begärt att vara anonyma har rapportskrivandet komplicerats då rapportens 
innehåll emellanåt tvingats anpassas efter sekretessen. Sekretessen har gynnat 
generaliserbarheten då ingen företagsspecifik data har delats. Dock är varje materialflöde unikt 
och därmed kan inte lösningar appliceras rakt av på ett flöde i en annan verksamhet. Studiens 
slutsatser är applicerbara vid liknande fall vilket höjer den externa validiteten. Ytterligare något 
som försvårat rapportskrivandet är begränsningen på 15.000 ord, detta har medfört till att 
flertalet faktorer som påverkar materialflödet placerats utanför studiens avgränsningar.  

6.3 Implikationer 

Syftet med studien var att undersöka förbättringsmöjligheter i materialflödet mellan 
godsmottagning och montering. De aktiviteter som identifierades ansågs vara generella för 
stora tillverkande verksamheter. Detta innebär att studiens förbättringsförslag går att applicera 
på andra verksamheters interna materialflöden.  

Studien är baserad på ett problemområde med redan existerande teorier. Ingen tidigare 
forskning som har dragit parallellen mellan line back-principen och implementeringen av JIS 
kunde hittas, vilket är studiens teoretiska bidrag. Förhållandet mellan metoder och existerande 
teori har belysts och applicerats på ett flöde. Därmed kan studien användas som ett 
diskussionsunderlag för andra verksamheters interna materialflöden för att skapa en bättre 
förståelse kring aktiviteternas påverkan på flödet, samt hur dessa kan förbättras. 
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6.4 Vidare forskning 

Studiens fokus var att identifiera aktiviteterna mellan godsmottagning och montering. Utifrån 
det som analyserats i studien skulle det vara intressant att enligt line back-principen fortsätta 
uppströms i materialflödet och studera flödet mellan leverantörer och godsmottagning. Att 
kartlägga materialflödet uppströms och effektivisera transporterna till fabriken är nödvändigt 
enligt Jonsson och Mattson (2016, s. 13) för att anlägga ett bredare perspektiv på flödet. Detta 
eftersom det förekommer beroenden utanför det egna företaget, till exempel mellan kunden 
och leverantören. 

Att lägga till inköpsavdelningens roll i studien skulle vara ytterligare en intressant punkt att ta 
upp. Att analysera inköpsavdelningens samarbete med leverantörerna för att se vilka 
förbättringar som krävs för att möjliggöra implementering av ett fullständigt JIS-flöde är av 
stort intresse. Därmed är även relationen och kommunikationen mellan inköpsavdelningen och 
produktionsplaneringen ett intressant område för vidare forskning. 

Ytterligare ett forskningsområde är förståelsen om att människan ska stå i centrum. Detta bör 
studeras genom hela flödet med förståelsen att vissa ”ineffektiva” aktiviteter och moment i 
flödet är nödvändiga för människans välmående. Detta för att skapa ett hållbart arbetssätt. 
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