
 

 

 
 
 
 
 

Effektiviserad materialhantering genom 
förbättrat flöde 

Johan Nilsson  

Senad Hodzic 

EXAMENSARBETE 2009 
LOGISTIK



 

 
 
 
 
 
 

Effektiviserad materialhantering genom 
förbättrat flöde 

 
Efficient material management through improved flow 

Johan Nilsson 

Senad Hodzic 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet logistik. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Bertil Olaison  
 
Omfattning: 15 poäng (C-nivå) 
 
Datum: 2009-05-05 
 
Arkiveringsnummer:

 
 



Abstract 

This examination paper is the final part of the three years long engineering education 
in industrial engineering and management, with focus on logistics and leadership, at 
the school of engineering in Jönköping. 

The purpose of this thesis is to investigate the material flow method that is used at the 
time on an anonymous company and to study which opportunities and problems the 
company has while trying to become more efficient in its internal material flow 
process from the storage to the production area.  

The current material flow system that the company uses from the storage to the 
production area is usable and the production is working with this system. The 
company sees potential in developing and becoming more efficient in the time used 
for material handling.  The tied up capital in the storages and the use of the floor area 
that is used, do also have potential in becoming more efficient according to the 
company. 

The current material flow system from the storage to the production area was studied 
and mapped. Even the flow within the chosen production cell was studied. After these 
studies three possible vision opportunities were developed. The three vision 
opportunities were all focused on using batches in the production that were formed 
into the exact quantities needed to produce an order. How this kitting should be done 
was the difference between the vision opportunities.       

A simulation of the production with material kitted into the exact quantities required 
in the production cell where made, to see what possible gains and losses that could 
occur with this new way of material handling. The results from this simulation and the 
knowledge that was given were among others the identification of a bottleneck in the 
production and diverse problems that could complicate a kitting of material. Further 
positive and negative effects of kitting are also reflected over in the report. 

The simulation contributed, as said earlier, to the identification of a bottleneck in the 
production, but also to the discovery of how the order-batches from the customers 
have to be synchronized with the purchase-batches and the production-batches at the 
company. These results in relation to the theory part about kitting have lead forward 
to our suggestions of change and possible further work for the company and are seen 
under the final discussion part. These suggestions treat co-operation with suppliers’ 
synchronization of different batches and possible layout changes.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är den avslutande delen av den treåriga ingenjörsutbildningen 
industriell organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning, på 
Jönköpings tekniska högskola.  

Syftet med examensarbetet är att utreda dagens materialförsörjningsmetod, för att 
sedan utforska möjligheter och eventuella problemställningar som gruppen ser för att 
den anonyma uppdragsgivaren skall kunna genomföra en effektivisering av den 
interna materialhanteringen från lager till produktion. 

Det aktuella materialförsörjningssystemet som uppdragsgivaren använder sig av är 
brukbart och produktionen fungerar med detta system. Uppdragsgivaren ser ändå 
potential i att utveckla sig och bli ytterligare effektivare i den tid som läggs på 
materialhantering, kapitalbindningen i lager, samt att utnyttja golvytan på ett 
effektivare sätt. 

På företaget studerades och kartlagdes det aktuella försörjningssättet av material från 
huvudförrådet till produktionscellen. Även flödet i produktionscellen studerades. Efter 
dessa studier arbetades tre visionsmöjligheter av materialflödet fram. De tre 
visionsmöjligheterna gick samtliga ut på att materialet som används vid 
produktionscellen skulle vara kittat i exakta kvantiteter. Hur denna kittning går till var 
vad som skilde de tre visionsmöjligheterna åt.   

En simulering av produktionen med kittat material intill produktionscellen och dess 
arbetsstationer genomfördes för att se vilka möjliga vinster och förluster som uppstod 
med kittat material. Resultaten från denna simulering och lärdomarna som drogs av 
den var bland annat en identifierad flaskhals i produktionen, diverse 
problemställningar för att kitta på företaget, samt ytterligare positiva och negativa 
effekter av kittat material i produktionscellen.  

Simuleringen bidrog som nyligen nämnts till upptäckten av en flaskhals i 
produktionen, men även till upptäckten av hur orderbatcher från kunderna måste 
synkroniseras med inköpsbatcher och produktionsbatcherna på företaget. Dessa 
resultat i relation till den teori som finns kopplad till kittningsmetodik har lett fram till 
förslag om förändring och vidare arbete hos uppdragsgivaren och finns angivna under 
diskussions och slutsatsdelen av rapporten. Dessa förslag rör gällande 
leverantörssamarbete, synkronisering av batcher och layoutförändringar. 
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1 Inledning 
Det här arbetet är det avslutande examensarbetet inom vår utbildning på Jönköpings 
Tekniska Högskola, där vi läst programmet Industriell organisation och ekonomi med 
inriktning mot logistik och ledning. Arbetet syftar till att kartlägga det interna 
materialflödet från lager till produktionscell hos ett producerande företag. Detta för att 
få förståelse för det aktuella läget och i nästa led kunna komma med förslag på 
förbättringsmöjligheter i den interna materialflödesprocessen. Rapporten som följer 
kommer att följa examensarbetets gång från den teoretiska bakgrunden, till 
kartläggningen av materialflödet och vidare till de fastställda slutsatserna som vi har 
dragit av de studier som gjorts hos uppdragsgivaren. Arbetets uppdragsgivare har valt 
att vara anonym och kommer därför refereras till som ”uppdragsgivaren” eller 
”företaget” i rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
I nuvarande läge råder hos uppdragsgivaren en intern materialhantering som är 
brukbar, men som enligt företaget har potential att bli effektivare. Det är denna 
effektivisering av materialhanteringen som ligger till grund för examensarbetet. 
 
Dagens materialhanteringssystem är utformat så att varje produktionscells samordnare 
(gruppchef) har på sitt ansvar att cellen förses med det material den behöver för att 
producera sina order. Samordnaren gör detta genom att kalla på material från en 
ompackningsenhet (en förlängning av huvudförrådet), hämta material själv från olika 
håll i fabriken och genom att använda sig av det mellanlager som finns intill 
produktionscellen.  
 
Material som behövs i cellen beställs av samordnaren från ompackningsenheten, som 
i sin tur har beställt materialet från huvudförrådet och packat om det från pallar till 
plastbackar. Plastbackarna placeras sedan i ett mellanlager vid ompackningsenheten i 
väntan på behov. När ett behov uppstår flyttas plastbackarna vidare till hyllsektioner 
intill produktionscellen. De mera skrymmande artiklarna i form av aluminiumprofiler 
och gummiprofiler, finns lagrade intill produktionscellen i pallar och körs vid behov 
fram av samordnaren till arbetsstationerna i dess befintliga pallar. Material i form till 
exempel monteringsanvisningar och säkerhetsföreskrifter, som följer med till den 
färdigförpackade produkten, hämtar samordnaren själv från ett intilliggande 
mellanlager.  
 
Genom en materialförsörjning som denna blir produktionscellen belastad med vad 
som kan te sig som onödigt materialhanterande. Hantering av pallar med 
aluminiumprofiler och gummiprofiler från mellanlagret vid cellen leder till en stökig 
produktionsyta och mycket tid spills på hantering av material. Operatörerna hämtar 
sitt material i plastbackarna som ompackningsenheten har levererat till hyllorna intill 
produktionscellen när deras material vid arbetsstationen tar slut. Detta kan även te sig 
som tidskrävande och ineffektivt då ompackningsenheten redan har hanterat 
plastbackarna en gång. Ompackningsenheten har i sin tur ett eget lager av artiklar 
packade i plastbackar för att kunna tillgodose produktionscellens materialbehov och 
plockar själva artiklarna från pall till plastbackar. Något som kan ses som 
resurskrävande och ineffektivt. 
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Samordnarens huvuduppgift är att främja kvalité och bistå den producerande 
personalen, så att produktionscellen ska kunna vara så produktiv som möjligt. 
Materialhanteringen tar dock i dagens läge så mycket tid för samordnaren att de andra 
aktiviteterna inte får så stort fokus som önskas. 
 
Problemet som examensarbetet syftar till att vara en bidragande hjälp till att lösa är 
hur uppdragsgivaren kan bli effektivare i sin interna materialhantering. För att istället 
kunna lägga mera tid på att producera med kvallite istället för att lägga resurser på 
anskaffningen av material till produktionscellen.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att klargöra dagens materialförsörjningsmetod, för att 
sedan studera möjligheter och eventuella problemställningar som gruppen ser för att 
uppdragsgivaren skall kunna genomföra en effektivisering av den interna 
materialhanteringen.  
 
Med den önskade effektivisering ses möjligheter för uppdragsgivaren att: 
 

1. Spara mantimmar (truckförare) 
2. Spara åktid för truckarna (på sikt eventuellt spara truckar) 
3. Minska inkurans och förbättra FIFO-användning 
4. Spara pallplatser i lagret 
5. Frigöra produktionsyta (tidigare mellanlager) 
6. Frigöra tid som används för att söka efter material (fokus på produktion) 
7. Öka saldosäkerheten 
8. Minska personskaderisk (på grund av mindre åktid med truckar) 
9. Minska kapitalbindningen 
 

1.3 Mål 
Examensarbetet är en del av ett förbättringsprojekt hos uppdragsgivaren, vars 
målsättning är att på sikt effektivisera materialhanteringen, genom ett förbättrat flöde 
av materialet. Målet med examensarbetet är att kartlägga det aktuella materialflödet, 
för att sedan kunna utarbeta och komma med förslag på förbättringar, som kan leda 
till en effektivare materialhanteringsprocess.   
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets åtagande omfattar att göra en flödeskartläggning av hur 
materialhanteringen sköts i det aktuella läget. Samt studera detta flöde av material 
närmare för att sedan kunna komma med förlag på förbättringar i materialhanteringen. 
Dessa förbättringsförslag rör gällande arbetsmetoder, hjälpmedel och utformningen av 
de platser där material hanteras och syftar till att få till stånd en effektivare 
materialhantering.  
 
Det flöde som studeras är begränsat till flödet till och från en bestämd 
produktionscell. Flödet inom den bestämda produktionen har även studerats, men 
begränsats till endast den valda pilotcellen. Flödet är även begränsat till det interna 
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flödet som sker inom fabrikens väggar. På grund av tidsbegränsningar kommer arbetet 
inte att innehålla några beräkningar för de investeringskostnader och besparingar som 
de föreslagna förändringarna medför. Endast de teoretiska och praktiska 
konsekvenserna av förslagen utreds. 
 

1.5 Disposition 
Nedan följer en beskrivning över den följande rapportens uppbyggnad. 

Teoretisk bakgrund: De teoretiska argument och modeller som används för att 
stödja de undersökningar och observationer som gjorts hos uppdragsgivaren, 
pressenteras i denna del av rapporten. Det är även dessa fakta som ligger till grund för 
de förbättringsförslag som examensarbetet löper vidare till.  

Genomförande: De metoder och arbetssätt som använts under examensarbetets gång 
pressenteras. 

Resultat: De resultat som examensarbetet har frambringat ses under denna rubrik.  

Slutsats och diskussion: De resultat som pressenterats diskuteras och slutsatserna av 
dessa resultat pressenteras. Förslag till fortsatt fördjupning och vidare arbete görs 
även i denna del av rapporten.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Under detta avsnitt presenteras de teorier och modeller som gruppen har valt att 
använda sig av för att komma fram till och bearbeta de resultat som senare kommer att 
pressenteras i rapporten. 
 

2.1 Lager 
Det finns många typer av lager på olika håll i en produktion. Några olika typar av 
lager är råvarulager, färdigvarulager, buffertlager och komponentlager. Gemensamt 
för dem alla är att de finns till för att bistå ett kommande behov. Motivet till att inte ha 
lager är främst kostnadsmässiga och syftar till att hålla kostnaderna för lagerföring 
och lagerhållning på så låg nivå som möjligt. Lagerföringskostnader kan ses i form av 
uteblivna ränteintäkter på grund av kapitalbindning och i form av riskkostnader, så 
som risken att varorna blir inkuranta, eller risken för svinn och kassationer. 
Lagerhållningskostnaderna yttrar sig i kostnader som till exempel 
personalkostnaderna för driften av lager, lokalhyra, inventarier i lagret, samt i de 
kostnader som bärs av de övriga aktiviteter som sker på lagret. Själva 
lagringsaktiviteten och det som sker där tillför inget värde till varan och det är därför 
som lager ofta ses som slöseri med resurser. Resurser som här beskrivits som 
lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, 
2003).    
 
Motiven för lager pekar istället på fördelarna med en hög servicenivå, där kunderna 
(externa som interna) kan få sina beställda varor snabbt. Fördelar ses även i att med 
lagrets hjälp kunna beställa hem stora partier och på så vis få bättre pris per enhet. En 
balansering mellan de båda motiven är därför av vikt för företagen att finna (Aronsson 
et al, 2003).  
 
Ett lager består av buffertplats, som är den plats där artiklarna ligger i väntan på 
vidare aktiviteter. Lagret består även av plockplats, vilket är den plats i lagret där 
artiklarna kan plockas ut ur lagret. Olika typer av lagerhållningssystem innebär 
annorlunda strukturering av plockplats och buffertplats. Vilka de olika systemen är 
och vad fördelarna, respektive nackdelarna med sätten är ses nedan (Aronsson et al, 
2003). 

2.1.1 Fastplatssystem 

Artiklarna har fasta lagringsplatser på lagret både i plockplats och i buffertplats. Det 
leder till låga administrativa kostnader för denna typ av inlagring, men kommer att 
bidra till försämrad FIFO (First In – First Out) och att materialet som lagras löper 
större risk att bli inkurant. Inlagring med fastplatssystem bidrar till stort behov av 
lagringsyta, då dimensionering utefter maximalt antal artiklar och kvantiteter av dessa 
styr lagrets totala storlek (Aronsson et al, 2003).  

2.1.2 Flytande placeringssystem 

Ett prioriteringssystem avgör var i lagret materialet skall placeras. Detta system och 
gör att det flytande placeringssystemet lastas med högre administrativa kostnader än 
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fastplatssystemet. Vid användning av plocklagerhantering i samband med flytande 
placeringssystem, fylls inte plockplatserna på successivt på samma ställe. Istället 
ställs nästa blivande plockpall på den plats som är bäst lämpad för den aktuella pallen. 
Det bidrar till god FIFO-användning och inkuransrisken minskar på grund av detta. 
Det flytande placeringssystemet bidrar även till kontinuerlig och säkrare kontroll av 
lagersaldon (Aronsson et a, 2003). 

2.1.3 Blandsystemet 

Blandsystemet är en vanligt förekommande lagerhanteringsvariant, som innehåller 
fasta plockplatser för artiklarna, som i fastplatssystemet. Buffertplatserna skiftar dock 
plats likt det flytande placeringssystemet. Fördelen är att de administrativa 
kostnaderna är lägre och enklare än vid flytande placeringssystem. Det kräver dock 
mera hanteringsarbete och utnyttjar mera lageryta än det flytande placeringssystemet 
(Aronsson et al, 2003).  
 

2.2 Placeringskriterier i lager 
För att avgöra var i lagret artiklar skall placeras bör hänsyn till följande fyra kriterier 
tas: 
 

• Uttagsfrekvens 
• Artikelvolym 
• Uttagskvantitet 
• Artikelvikt 

 
Artiklar med hög uttagsfrekvens placeras med fördel så lättåtkomligt som möjligt. Av 
den anledningen att mycket tid för materialhantering på så vis går att spara. Även 
artiklar med hög uttagskvantitet bör placeras lättillgängligt, då dessa artiklar kan 
skapa kö i lagerhanteringen om de inte går att plocka ut på ett effektivt sätt. En artikel 
med stor vikt och skrymmande volym är inte alltid lätt att lagra högt upp i ett lager. 
Dessa artiklar lagras på grund av sin otymplighet därför på mera attraktiva 
lagringsplatser än de enligt övriga två kriterier kanske borde ha. Dessa svårigheter 
mellan kriterierna ger upphov till kompromisser (Aronsson et al, 2003). 

2.2.1 ABC-klassificering 

Hänsyn vid placering i av artiklar lager tas till uttagsfrekvens, artikelvolym, 
uttagskvantitet och artikelvikt. Artikelartiklarna kan klassificeras utefter dessa 
parametrar och sedan kan kompromisser över var i lagret artiklarna skall befinna sig 
nås. En artikel som väger mycket får betäckningen A om man klassificerar enligt vikt, 
medan en lätt artikel då den väger lite får betäckningen C. Att klassificera utefter en 
parameter är i flera fall inte tillräckligt. Möjlighet finns då till klassificering utefter 
flera parametrar och utfallet blir då nio klasser (AA, AB, BB, AC o så vidare) istället 
för tre (A, B, C). Detta kan leda till effektivare användning av företagets lagringsytor 
(Aronsson et al, 2003). 
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2.3 Materialförsörjning 
När artiklarna som ligger lagerförda skall användas, krävs en så effektiv hantering 
som möjligt vid uttaget av dessa artiklar. För att spara tid både för de som skall förse 
produktionen med material, så kallade plockare, och för att produktionen skall slippa 
stå stilla och vänta på sitt material, krävs ett effektivt och samtidigt resurssnålt 
tillvägagångssätt. Tre möjliga huvudprinciper tillämpas enligt Jonsson och Mattson 
(2005) vid uttag av material från lager. 
 

1. Kittning – Innebär att materialet som behövs vid en produktionscell plockas 
ut ur lagret i exakta kvantiteter och levereras till cellen som ett kitt. I kittet 
finns samtliga artiklar nödvändiga för att tillgodose behovet för en avsedd 
order eller tidsperiod. Medför administrativa kostnader för strukturering av 
plockrutiner (Jonsson, Mattson, 2005). 

 
2. Batchning – Betyder att en större förpackningar av det material som 

efterfrågas vid produktionscellen plockas ut från lagret och levereras till 
produktionscellen. Det är samma princip som vid kittning, med den skillnaden 
att materialet inte skalas ner till den exakta efterfrågade kvantiteten. Vilket 
resulterar i troligt återflöde av det överflödiga materialet, eller ytterligare 
beställning av material om kvantiteten är för liten (Jonsson, Mattson, 2005). 

 
3. Kontinuerlig försörjning – Artiklar finns att hämta intill produktionscellen 

och då dessa tar slut tar den producerande personalen nya förpackningar av 
artiklarna. Leder till onödigt emballage i produktionen, samtidigt som möjlig 
produktionsyta upptas av detta material (Jonsson, Mattson, 2005). Det kan 
även enligt Brynzér (1995) leda till trängsel i produktionen och oordning vid 
produktionscellen, samtidigt som det kommer att innebära mera bundet kapital 
vid kontinuerlig försörjning än vid kittning. 

 

2.4 Kittning 
Positiva effekter av kitting enligt Brynzér (1995) som hämtar följande information 
från Schwind (1992): 
 

1. Säkrare användning av artiklar som ser snarlika ut (mindre omarbete, se de 
åtta slöserierna senare i rapporten). 

2. Minskad risk för skador på artiklar som ligger på pallar eller i lådor, likt 
batchingmetoden. 

3. Dyra artiklar kan hanteras på ett säkrare sätt. 
4. Det blir enklare att se om alla för ordern behövda artiklar finns ute vid 

produktionscellen. 
5. Minskar kostnaderna för inventering. 
6. Produktionsytan frigörs från onödigt material och emballage. 
7. Det går att säkerställa att alla artiklar finns ute vid produktionscellen i rätt 

kvantitet då de behövs med hjälp av produktionsschema och lagersaldon. 
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2.4.1 Layoutdesign för plockning 

Brynzér (1995) refererar i sin bok till Kemp (1982), där en teori gällande 
beslutsfaktorer angående layoutdesign för plockning presenterats. Kemp (1982) 
hävdar att valet av layoutdesign avgörs av de nuvarande parametrarna som företaget 
har att tillgå. För därefter kombinera detta med målen för det kommande systemet. De 
tre parametrar som Kemp tar hänsyn till är: 
 

1. Lokalernas utformning – Vad har företaget för fysiska ramar att hålla sig 
innanför? 

 
2. Volym – Är det mindre volymer som skall hanteras eller är det stora volymer 

som är tidskrävande att plocka? 
 

3. Aktivitetsnivå – Hur ofta plockas det order på lagret. Är det en gång i timmen 
eller är det flera plockare som plockar flera order i timmen? 

 
Kemps teorier går delvis att urskönja även i Sharp (1990, 1991), där teorier om 
designutformning av ett plocksystem behandlas. Brynzér (1995) har refererat till 
Sharp (1990, 1991) och presenterar i sin bok de faktorer som enligt Sharp påverkar 
orderplockningssystemets utformning (layoutdesign). De åtta faktorerna är enligt 
Sharp (1990,1991) följande: 
 

1. Ekonomiska hinder kopplade till budget och projektets livslängd 
2. Miljöaspekter, baserade på byggnadens layout och operatörernas säkerhet 
3. Systemkrav med hänsyn till flöde, kapacitet, leveranssäkerhet, ledtider etc. 
4. Artiklarnas karaktär 
5. Affärskostnaden för ordern 
6. System struktur 
7. Specificering av hårdvara och arbetsplatsens design 
8. De strategier som används för lagring och hantering av materialet 

 
Den valda utformningen av orderplockningssystemet kommer att ligga till grund för 
hur effektivt och felfritt den kommande plockningen kommer att kunna genomföras. 
Möjliga frågeställningar att ta hänsyn till i utformningen är enligt Brynzér (1995) till 
exempel hur vidare gångarna i lagret skall breddas för att inte köbildning skall uppstå 
när flera plockare arbetar i lagret. Även hur artiklarna skall klassificeras och placeras 
på bästa sätt i lagret är intressant att värdera för företagen anser Brynzér. 

2.4.2 Plockinformationens utformning 

Plockningen av material från lager kan underlättas om informationen till plocken är 
strukturerat på ett tydligt sätt. Inte bara effektiviteten går att förbättra genom tydlig 
och strukturerade plockinformation. Även risken för fel minimeras med tydlig och 
strukturerad information i plocklistorna. Det medium som används för att förmedla 
plockinformationen är även den av intresse att studera (Brynzér, 1995). Möjliga 
medier är följande: 
 

• Plocklistor – En klassisk plocklista innehåller all den information som 
plockaren behöver för att genomföra sitt arbete. Listan är utskriven från en 
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central terminal och medförs av plockaren genom hela plockrundan. För att 
underlätta arbetet och vinna effektivitet och minimera risken för fel bör 
plocklistans utformning värderas. Exempel från Brynzér (1995) pekar på 
vikten av att en sifferkombination likt, 3937168, är uppdelad på följande sätt 
istället, 39 37 168. Även de olika artikelraderna i plocklistan bör vara försedda 
med hjälpande mellanrum mellan till exempel var femte artikel (Brynzér, 
1995).    

 
• Handterminaler – Det kan vara enklare för en plockare att bocka av 

artiklarna och på ett så problemfritt sätt som möjligt nå information om 
artiklarna och dess plockplatser om de anges via en handterminal. Information 
som lätt kan bli överflödig och eller svår att specificera på ett tydligt sätt i en 
plocklista går med hjälp av en handterminal nå om så behövs. I annat fall 
ligger fokus enbart på den för stunden relevanta informationen för plockaren, 
för att minska risken för fel (Brynzér, 1995).  

 
• Pick-to-light – Innebär att en lampa lyser vid den plockplats där plockaren 

skall hämta artiklar. Intillplockplatsen finns även kvantiteten som skall 
plockas angiven i en display. Arbetssättet medför minimal 
informationshantering och ansträngning för plockaren. Inga hjälpmedel i form 
av plocklista eller handterminal måste medföras och fokus kan istället helt 
ligga på uppgiften att plocka. Metoden genererar även att det blir enkelt att 
lära upp och använda sig av oerfarna plockare. Nackdelen är dock att det är en 
stor investering för ett sådant system (Brynzér, 1995).  

2.4.3 Val av utrustning 

Vilken utrustning som skall användas är en av de parametrar som kommer att avgöra 
hur effektiv plockningen har potential att bli. Väljer företaget att satsa på felaktiga val 
av utrustning, så som hyllor, backar, truckar, lagerföringssystem och så vidare, så kan 
den förväntade effektivitetsökningen med plockningssystemet komma att utebli 
(Brynzér, 1995).  
 

• Lagerutrustning – Att välja rätt lagerutrustning kan få till stånd minskat 
behov av lageryta, förbättrad tillgänglighet, ökad säkerhet för personalen, 
minskade skador på artiklarna, leda till bättre saldosäkerhet och minska den tid 
det tar att plocka de önskade artiklarna. Att avgöra vilken utrustning som är 
mest fördelaktig för just det aktuella fallet beror enligt Brynzér (1995), som 
refererar till Frazelle (1988), på artiklarnas volym och vikt, samt hur frekvent 
de plockas från lagret, samt i hur stora kvantiteter åt gången de då plockas ut.   

 
• Lastbärarnas utformning – En lastbärare är en enhet som används för att 

hålla samman artiklar under transporter och lagring (Allt om logistik, 2009). 
Att välja rätt lastbärare är av intresse för att kunna skapa en så effektiv 
hantering som möjligt. Med fel val av lastbärare kan effektiviteten av ett 
plocksystem komma att försämras. Lastbärare skall enligt Brynzér (1995) vara 
lätthanterliga och strukturerbara. Med kriteriet strukturerbar, innebär att 
lastbärarna skall vara anpassade för till exempel de hyllor, truckar, övriga 
lastbärare och platser som den kommer i kontakt med.  
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2.4.4 Lagerpolicy 

Lagerpolicy är den samling av regler och rutiner som avgör vart i lagret inkomna 
artiklar skall placeras. De enligt Brynzér (1995) tre huvudtyperna av policys som 
används vid inlagring är följande: 
 

• Slumpvis placering – Ingen bestämd struktur för var på lagret olika artiklar 
skall lagras finns och den lagerplats som värderas som bäst för den aktuella 
pallen väljs. Antingen är det truckföraren som avgör lämplig lagerplats eller 
någon typ av administrativt system.  

 
• Bestämd placering – Varje artikelnummer har en bestämd buffertplats på 

lagret, där de mest frekvent använda artiklarna placeras närmast 
lagergångarnas början, för att reducera åktiden till dessa artiklar. En fördel 
som går att vinna med den bestämda placeringen anser Brynzér (1995) vara att 
de artiklar som ingår i samma varianter kan placeras i närheten av varandra. 
Även detta i syfte att underlätta plockarens arbete och få en så effektiv kittning 
som möjligt. Liknas vid tidigare beskrivna fastplatssystemet.  

 
• Klassbaserad placering – Artiklarna klassificeras enligt exempelvis en 

flerdimensionell ABC-klassificeringsprincip (se ABC-klassificeringsavsnitt). 
Varje klass eller grupp ges enligt Brynzér (1995), som refererar till Choe 
(1991), därefter ett bestämt avgränsat område på lagret. Inom detta område är 
det sedan vanligt med slumpvis placering av artiklarna inom klassen. 

2.4.5 Batchpolicy 

Den policy som avgör till vilken utsträckning flera order kan plockas tillsammans. Det 
behöver inte alltid vara hela order utan kan istället vara delar av order som sätts ihop 
till en batch för en plockare att plocka samman och sedan leverera till en 
samlingsenhet. Hur kombinationen och hopsättningen av plock-batcher ser ut, kan 
avgöras av dels tidpunkten för inkomna order, likheten i artiklar i flera order eller 
order som skall levereras till samma kund eller marknad (Brynzér, 1995). 
 
När beslut om hur plock-batcherna skall utformas finns enligt Brynzér (1995), som 
refererar till Gibson och Sharp (1992) följande kriterier att ta hänsyn till: 
 

• Längden på plockrundan 
• Placeringen av artiklarna i lagret 
• Antal artiklar per order 
• Totalt antal plockorder 

 
Plock-batcher leder allmänt till ökad effektivitet i plockningshanteringen. Detta på 
grund av att flera artiklar än i annat fall, delar på den tid det tar för en plockrunda. 
Åktiden för plockarna minskar och den administrativa tiden som krävs kommer även 
den att minska. Det problem som uppstår är dock att svårigheten att plocka ökar. Det 
blir flera order att ta hänsyn till samtidigt, vilket kan leda till en ökad risk för fel och 
leder även till minskad lätthet i att plocka in oerfarna plockare (Brynzér, 1995). 
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2.4.6 Plockpolicy 

För plockning av material från lager till vidare leverans ut i produktionen finns enligt 
Aronsson et al (2003) tre principer. De kan ses som en vidare utveckling av Jonsson 
och Mattsons första huvudprincip (kittning) om de olika typerna av 
materialförsörjningsprinciper som finns för att tillgodose en produktion.   
 

1. Orderplockning – Orderplockaren plockar och kittar en order utefter en 
plocklista. Plocklistan innehåller alla komponenter som behövs för att 
framställa den aktuella produktionsordern. När plockaren är klar med alla 
plock på orderlistan är ordern färdigkittad och redo att levereras ut till 
produktionen. Möjlighet finns att använda sig av samplockning, vilket innebär 
att plockning av flera order samtidigt sker (Aronsson et al, 2003) (Jonsson, 
Mattson, 2005).   

 
2. Zonplockning – Lagret är indelat i zoner och ordern delas i sin tur in i 

delorder kopplade till de olika zonerna i lagret. Plockarna plockar därefter ner 
de artiklar som ordern innefattar från sin zon. För att sedan leverera till någon 
form av samlingsenhet, som samlar ihop de för varje order efterfrågade 
artiklarna från de olika zonerna och levererar dem därefter färdigkittade ut till 
produktionen. Denna metod medför enligt Brynzér (1995) kortare körsträckor 
för plockarna, samtidigt som risken för köbildning i gångarna minimeras. 
Samtidigt innebär det även att en samlingsenhet är nödvändig för att kitta ihop 
alla delorder från zonerna. Slutsatserna som både Aronsson et al. (2003) och 
Jonsson, Mattson (2005) drar är att vid stora lager med högt antal plockorder 
per dag, kan zonplockningen vara ett effektivt alternativt sätt att kitta sina 
order på.   

 
3. Artikelplockning – Innebär att plockningen sker artikelvis, baserat på till 

exempel dagsbehov, närmaste antal order, eller liknande. Plockaren tar då 
fram den kvantitet av varje artikel som planeras användas under dagen och 
levererar denna kvantitet till en sorteringsenhet. Denna enhet har sedan i 
uppgift att kitta materialet och leverera det vidare ut till produktionen 
(Aronsson et al, 2003) (Jonsson, Mattson, 2005).   

 
Beslut skall även göras gällande om plockaren skall förflytta sig till materialet för att 
plocka sina artiklar eller om artiklarna skall hämtas från lagret till någon form av 
samlingsenhet där själva kittningen sedan äger rum. Brynzér (1995) kallar dessa två 
begrepp för picker-to-part och part-to-picker. Vilket av sätten som bör användas beror 
dels på vilka förutsättningar lagret ger plockaren att röra sig med sina hjälpmedel i 
gångarna, för att kunna plocka och kitta direkt på plats. Det beror även på hur stort 
lagret är och om åktiden mellan de olika plockplatserna kan bli en avgörande faktor 
för att överväga att använda sig av en metod där materialet körs ut till en 
samlingsenhet för att kittas. Enligt Aronsson et al (2003) krävs större investeringar i 
datorsystem och automatiserade hjälpmedel för att få fram artiklarna på ett effektivt 
sätt till en sådan samlingsenhet.  
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2.5 Lean thinking 
Grundsyftet med lean thinking är att eliminera slöserier och fokusera på kundens 
behov. Alla de aktiviteter som sker i en produktion är långt ifrån värdeskapande för 
kunden. Det innebär att mycket slöseri med resurser förekommer i en produktion. 
Slöseri som enligt Toyota Production System går under namnet ”muda”. Att eliminera 
icke värdeskapande aktiviteter och fokusera på kundens behov är därför en av 
nycklarna till att skapa en mera lönsam produktion (Arnold, Chapman, 2008).  

2.5.1 De åtta slöserierna 

De olika slöserierna som företagen skall vara observanta med och lägga fokus på för 
att reducera eller om möjligt eliminera är de som ses i figur 1.  
 

 
Figur 1 – De åtta slöserierna (De åtta slöserierna, 2009) 
 

1. Väntan – Kostsamt att inte utnyttja maskiner och personal 
2. Överproduktion – Får läggas i lager och det kostar 
3. Lager – Binder kapital 
4. Rörelse – Onödig rörelse tar tid 
5. Omarbete – Betalar inte kunden för 
6. Transporter – Bör undvikas i största möjliga mån, då det inte tillför värde 
7. Överarbete – Gör det som efterfrågas av kunden inte mera 
8. Outnyttjad kreativitet – Det senaste av slöserierna, som syftar till att utnyttja 

människans inneboende kreativitet 
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2.6 Dupont-modellen 
Dupont-modellen visar tydligt hur olika delar av företagets poster successivt bygger 
upp och påverkar ett företags lönsamhet (se figur 2). Modellen är i grunden uppbyggd 
från företagets balans- och resultaträkning och den består således av två delar. Den 
övre delen baserar sig på resultaträkningen och den leder till vinstmarginalen. Den 
undre delen baserar sig på balansräkningen och den resulterar i 
kapitalomsättningshastigheten. Modellen är baserad på tre nyckeltal. 
 

• Räntabilitet på totalt kapital 
• Vinstmarginal 
• Kapitalomsättningshastighet 
 

Företagen kan med denna modell jämföra olika alternativ genom att placera de olika 
alternativens resultat i modellen och genom detta få en tydligare syn på utfallet av de 
olika alternativen och kan på så sätt välja vilket alternativ som är mest lönsamt på ett 
bra sätt. De kan även se var i företaget ett eventuellt problem ligger och på så vis 
avgöra vad man skall lägga ner resurser på att förbättra (Aronsson et al, 2003). 
 

 
Figur 2 – Dupont-modellens uppbyggnad (Dupont, 2009) 
 

2.7 Just-In-Time 
Just-in-time (JIT) är namnet på en japansk produktionsfilosofi där strävan efter att 
producera rätt mängd artiklar vid rätt tid är central. JIT innebär att man ska producera 
rätt antal artiklar av rätt artikel precis när behovet har uppstått, inte tidigare eller 
senare. Detta skapar på så vis mindre kapitalbindning i produktionen, det vill säga 
mindre produkter i arbete (PIA). JIT har även andra stora fördelar, bland annat att 
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företagen slipper stora lager, mindre materialhantering till en viss del, samt att 
kundens behov tillgodoses snabbare (Olhager, 2000). I JIT-filosofin behandlas även 
hur lager döljer väldigt många typer av problem i produktionen, detta kan visas 
genom den japanska sjön (se figur 3), där vattennivån visar nivån på lagret och där 
grunden till problemen i företaget ses under vattennivån (lagernivån). Genom att man 
sänker nivån på lagret, blir företagets problem synliga och de måste hanteras för att 
företagets produktion ska kunna fungera på ett ytterligare effektivare sätt (Föreläsning 
Joakim Wikner 2008-10-03). 
 

 
Figur 3 – Sänk nivån och lös problemen (Den japanska sjön, 2009) 
 
Ett företag som strävar efter att anpassa sin produktion efter JIT har krav att uppfylla 
när det gäller förutsättningarna för att JIT skall fungera. Dessa krav är: 
 

• Korta ställtider 
• Små partistorlekar 
• Korta ledtider 
• Flödesorienterat produktionssystem 
• Flexibel personal  
• Decentraliserat kvalitetsarbete 
 

För att uppnå dessa krav står ständiga förbättringar i fokus för att lyckas. Målet med 
JIT är att eliminera allt slöseri och när dessa punkter är bearbetade på bästa sätt, har 
skapandet av en effektiv produktion som är lätt hanterlig och som har eliminerat 
slöseriet (Olhager, 2000). 
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2.8 Inlärningskurvan 
Teorin bakom det som kallas för inlärningskurvan bygger på den förbättring av 
arbetsprestationerna som sker när ett arbetsmoment som kräver mycket tid och är 
komplext utförs och förbättras med tiden. Den tid som krävs förarbetsmomentet 
kommer att minska för utförandet ju mer erfaren utföraren blir av arbetsmomentet.  
 
Detta samband kan beskrivas enligt figur 4, där det tydligt syns hur ett moment som 
repeteras och som utförs manuellt, leder till minskad cykeltiden för att utföra 
momentet med antalet cykler som utförs i följd. Det är därför detta samband går under 
benämningen inlärningskurva (Slack, Lewis, 2008). Med minskad cykeltid per enhet 
innebär det även att kostnaden per enhet också går ner med tiden, det kostar alltså 
mindre och mindre att utföra momentet.   
 
Formeln för att beräkna effekten av inlärningskurvan är: kn = k1nb 

 
k1 = Totala tiden för första enheten 
n = antalet ackumulerade enheter producerade 
b = log r / log 2 
r = inlärningseffekt (procent) 
 

 
Figur 4 – Inlärningskurvan (Inlärningskurvan, 2009) 
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2.9 Kanbanstyrning 
Kanban är det japanska ordet för kort eller visuellt bevis och benämns som ett 
informationssystem i form av kort som används vid beställning av material och 
produktion med andra ord ett materialförsörjningssystem (Olhager, 2000). Kanban 
ingår i JIT - konceptet och baseras på att ett diskret behov föreligger det vill säga inga 
direkta kopplingar till framtida efterfrågan. Orderkvantiteterna är fasta och tiden 
mellan order varierar (Arnold et al, 2008). Metoden med kanbankort byggs på att det 
finns ett antal kort i omlopp och att i alla fulla lastbärare ska det finns en bestämd 
kvantitet som finns angiven på kanbankortet och att alla lastbärare med material måste 
vara tillhandahållna med ett kanbankort. Med hjälp av detta så kan mängden material 
som finns i lager, produktion eller transport kontrolleras. Antalet kanbankort beräknas 
genom att man måste ta hänsyn till ledtider, efterfrågan och andra osäkra variabler. 
(Jonsson, Mattsson, 2005) 
Antal Kanban beräknas enligt: y = DL(1+ α ) 
                                                       a 
y = antalet Kanban  
D = efterfrågan per tidsenhet 
L = Ledtid        
α = Säkerhetsfaktor 
a = Antalet detaljer i en lastbärare  
 
Med denna formel så får man fram antalet kanban som kommer att användas i 
företagets system. Helst ser man att ett kanbankort är en bestämd produktionskvantitet 
för att enklare kunna hantera systemet (Olhager, 2000).  
 
 
Förutsättningar för Kanban: 

• Hög efterfrågetakt 
• Kontinuerligt återkommande behov 
• Liten variation i efterfrågan 
• Begränsat antal produktvarianter 
• Goda förbindelser med leverantörer 

 
Begränsningar för Kanban: 

• Ojämn efterfrågan 
• Långa ställtider 
• Dyra detaljer 
• Fysiskt stora detaljer 

 

 



Genomförande 

3 Metod och Genomförande 
I den här delen av rapporten reflekteras över vilka arbetsmetoder som använts för att 
nå det resultat som gruppen har kommit fram till och pressenterat i denna rapport. 
Kritik till dessa metoder delas även ut under denna del av rapporten. 
  

3.1 Arbetsgång 
När syftet och målsättningen med examensarbetet var bearbetat och bestämt 
tillsammans med uppdragsgivaren inleddes examensarbetet med teoristudier. De 
innefattade litteraturläsning och forskning på internet. Resultatet av dessa studier 
användes senare för att stödja de studier som därefter gjordes på företaget.  

Studierna av nulägets materialförsörjning av den valda produktionscellen stöddes av 
de teoristudier som tidigare gjorts. Tillsammans med informationen från litteratur och 
Internet, samt genom intervjuer och samtal med operatörerna vid produktionscellen 
och därtill även genom observationer av arbetsgången, kunde den aktuella 
materialförsörjningens gång definieras. 

De förbättringsförslag som sedan utarbetades gjordes i samråd med uppdragsgivaren 
och de kunskaper som gruppen tagit del av från teoristudierna. För att utvärdera de tre 
visionsförslagens utfall gjordes en simulering av en produktion där försörjningssättet 
förändrades till kittat material. Denna kittning gjordes av gruppen själva och bestod då 
av att paketera exakta kvantiteter, av artiklarna som skulle användas i produktionen, 
ner i plastbackar. Litteraturen och Internetforskningen användes här åter igen för att 
kunna dra riktlinjer och kopplingar mellan teorin och resultatet som denna simulering 
gav. 

Dessa studier och metoder ledde fram till ett resultat som finns att ta del av längre 
fram i rapporten. 

 

3.2 Metodkritik 
De metoder som användes vid studierna av produktionscellens simulering och vid det 
aktuella läget, hade kunnat vara mera djupgående. Gruppen valde att göra en mera 
övergripande översikt på produktionsförloppet och studerade inte cykeltider för de 
olika arbetsmomenten i produktionscellen i detalj. Hade detta gjorts är det möjligt att 
ytterligare upptäckter kunde gjorts.  

Nackdelen med att samtala och resonera med de på företaget redan befintliga 
produktionsteknikerna, är att de redan på förhand har ett tankesätt som kan vara i linje 
med företagets struktur och då inte så flexibelt som önskas.  

De teoretiska studierna hade kunnat utökas och flera sakkunnigas åsikter kunde ha 
tagits i beaktning för att få en ännu djupare analys av nulägets materialförsörjning och 
möjliga förbättringar. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt pressenteras de studier och mätningar som gjorts hos 
uppdragsgivaren, för att kartlägga materialflödet. Denna kartläggning ligger sedan 
som grund för de möjliga förändringar som gruppen framför. Dessa 
förändringsmöjligheter redovisas även i den här delen av rapporten och en simulering 
av utfallet från förändringsmöjligheterna pressenteras. En vidare utvärdering följer 
senare under slutsats- och diskussionsdelen. 
 

4.1 Aktuellt materialflöde 
Flödet av material till en produktionscell hos uppdragsgivaren, ser i dagens läge ut 
enligt den struktur som ses i figur 5. I figuren är materialets flöde från inleveransen i 
punkt ett till tillverkningsprocessen i punkt fem, dokumenterad och sammankopplad 
med de processer, transporter, lagringspunkter och behovssignaler som används.  
 
Materialflödet är indelat i såväl försörjande materialflöde (gröna pilar), som i 
återflöde (röda pilar). Förtydligande i vilka banor materialbehov signaleras är även 
markerat i figuren, med de blåa pilarna. Den lila pilen symboliserar slutligen flödet av 
färdiga produkter från tillverkningsprocessen i produktionscellen till utlastningen eller 
ut till ytterligare steg i produktionen.  
 

 
Figur 5 – Aktuellt materialflöde i produktionen hos uppdragsgivaren 
 
Nedan följer en förklaring till de olika processerna (cirklarna), lagringsenheterna 
(trianglarna) och transporterna (pilarna) som ses i figur 5. 
 

1. Inleverans av material sker och lagerpersonalen hanterar materialet med 
truckar för att placera det på huvudlagret. 

  
2. Huvudlager, som på hos uppdragsgivaren kallas för ”HF”. I lagret klassificeras 

materialet i A, B, C och D-artiklar. Där A-artiklar är de mest frekvent använda 
och D-artiklar är de som används minst. Någon ordnad struktur för 
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placeringen av de olika materialklasserna finns dock inte. Klasserna används 
till att ange vilken inventeringsfrekvens artiklarna har. A-artiklar inventeras en 
gång i veckan, B-artiklar en gång i månaden, C-artiklar en gång i kvartalet och 
D-artiklar en gång om året. Placeringen av artiklarna ute på lagret sker därefter 
enligt utseendet på pallen. Då olika hyllplan har kapacitet att ta emot olika 
höga pallar. 

 
3. Ompackningsenheten signalerar, då behov av material uppstår, till huvudlagret 

och materialet transporteras med truck från huvudlagret till 
ompackningsenheten. Där paketeras det om från pallar till plastbackar. 

 
4. Materialet som ompaketerats, lagras i ett mellanlager intill själva 

ompackningsenheten, i väntan på en behovssignal från produktionen. Lagrets 
syfte är att snabbt kunna bistå produktionen med det material som behövs, 
utan att behöva hantera en hel pall med material. 

 
5. Produktionscellen signalerar ett behov av material till ompackningsenheten. 

Signalen kommer i form av kanbankort (se teoridel) som sitter fästa på varje 
back i lagret intill produktionscellen. När en back med ett kanbankort tar slut 
skriver samordnaren vid produktionscellen ut ett nytt till 
ompaketeringsenheten. Material hämtas därefter från mellanlagret och körs in 
till produktionen, där de för kunden värdeskapande aktiviteterna sker. 
Materialet ställs här i lagerhyllor intill produktionscellen med ett nytt 
kanbankort fäst på backen. Detta för att den producerande personalen sedan 
skall kunna hämta det material som behövs vid just dennas arbetsstation.  

 
6. Ytterligare ett mellanlager finns intill produktionscellerna, där material som 

inte hanteras av ompaketeringsenheten lagras. Det är till exempel 
aluminiumskenor, som används till samtliga av de olika typer av produkterna, 
som tillverkas på produktionscellen. Även säkerhetsföreskrifter och 
monteringsanvisningar som skall skickas med produkten är exempel på 
artiklar som lagras där. Detta mellanlager fylls på utan ompackningsenhetens 
inverkan och kan beskrivas som en kontinuerlig försörjning (se teoridel). 

 

4.2 Kostnadsdrivare i det aktuella materialflödet 
De kostnadsdrivare som driver kostnaden för materialflödet från inleverans till 
tillverkningsprocessen i produktionscellen på företaget är identifierade som följande 
fyra: 
 

1. Ompaketering 
2. Transporter 
3. Lagring 
4. Väntetid 
5. Rörelse 

4.2.1 Ompaketering (1) 

Att paketera om material från pallar som skickas till uppdragsgivaren, till plastbackar, 
är en kostsam verksamhet. Där det i dagens läge går åt två heltidstjänster till att 
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hantera material mellan huvudlagret och produktionen. Ompaketeringsenheten tar 
även upp yta på fabriksgolvet, som istället skulle kunna användas till producerande 
aktiviteter. Ompaketeringen är i dagens läge arbetsplats för två heltidsanställda, som 
arbetar enbart med ompaketering och leverans ut till produktionscellernas lagerhyllor. 
Detta skulle enligt lean thinking ses som omarbete av paketeringsarbetet vilket är en 
av de åtta slöserierna (se teoridel Lean thinking). I och med ompaketeringens arbete 
minskas mängden emballage ute i produktionen. Något som är positivt och 
nödvändigt för att inte skapa mera slöseri av tid i och med eventuell 
emballagehantering för den producerande personalen.   

4.2.2 Transporter (2) 

Att flöda material till och från produktionscellen och de olika lagringspunkterna tar 
tid. Tid som kan kopplas till de olika flödespilarna i figur 1. Tiden som går förlorad på 
grund av dessa transporter, skulle personalen kunna använda till värdeskapande 
aktiviteter istället. Något som lean thinking pekar ut som en viktig punkt att ta i 
beaktning för att bli effektivare (se teoridel Lean thinking). Det tar även upp onödigt 
användande av truckar. Dessa trucktimmar kommer i längden att kosta pengar i form 
av reparationer, underhåll och slitage på truckarna.  På lång sikt kan eventuellt hela 
truckar sparas in, på ett minskat eller helt eliminerat återflöde. Att transportera rätt 
saker i rätt tid är därför av vikt för att främja besparingar på denna kostnadsdrivare.  
 
Mindre transporter är inte bara intressant ur en kostnadsdrivarsynpunkt. Det får 
nämligen ytterligare en bieffekt i form av en säkrare produktion. Mindre transporter 
innebär mindre risker för olyckstillbud med truckar i produktionen. Detta är även ett 
steg på vägen i företagets vision om en truckfri produktion. 

4.2.3 Lagring (3) 

Lagring av material är en företeelse som innebär att yta på fabriksgolvet används till 
något som inte skapar värde. Lagring binder istället kapital och kostar därför företaget 
pengar genom uteblivna ränteintäkter som det bundna kapitalet hade kunnat generera. 
Företaget skulle även kunna utnyttja kapitalet på andra sätt, till exempel för att 
investera i utveckling. Lagring kan även leda till inkurans. Dessa kostnader definieras 
som lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader (se teoridel Lager). Även lean 
thinking-konceptet tar upp vikten av att hålla lagernivåerna nere för att minska sina 
kostnader och på så vis bli mera lönsam (se teoridel Lean thinking).  

4.2.4 Väntetid (4) 

En produktion som står stilla och väntar på att få producera, på grund av förseningar 
från till exempel leverantörer eller interna problem, är ingen effektiv produktion. 
Väntan kostar i form av alla fasta kostnader, så som mantimmar, outnyttjad maskintid, 
lokalhyra, administrativa kostnader, med mera. Väntan är en av de åtta punkter som 
lean thinking-konceptet lägger stor vikt vid att reducera för att bli mera lönsam (se 
teoridel Lean thinking).   
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4.2.5 Rörelse (5) 

Rörelse som inte bidrar till värde för kunden är onödig rörelse enligt lean thinking. 
Sådan rörelse är till exempel den rörelse som sker när den producerande personalen 
rör sig från sin arbetsstation, för att hämta material i lagerhyllorna intill 
produktionscellen. Sådan rörelse som bidrar till förlorad värdeskapande tid är även 
den tid som produktionscellens samordnare lägger på att beställa material och själv 
röra sig för att hämta material i de kontinuerligt påfyllda lagringspunkterna intill 
produktionscellen. 
 

4.3  Vision av materialflödet 
Visionen som uppdragsgivaren har med en förändring av materialförsörjningen, är att 
skapa en produktion där produktionscellerna enbart behöver fokusera på att producera 
och utföra de aktiviteter som skapar värde för kunderna. Materialhantering är inget 
som kunderna ger någon ersättning till företaget för och det ter sig därför naturligt att 
hantera material på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Den producerande 
personalen skall därför inte behöva lägga tid på att hantera emballage, flytta runt 
pallar eller lämna arbetsplatsen för att hämta mera material. Fokus skall endast behöva 
ligga på att producera med kvalitet.  
 
Visionen är att materialflödet skall ske på ett effektivare sätt, genom ett förbättrat 
flöde utan återflödesarbete och extra lagringspunkter i fabriken. Effektivare 
materialhantering innebär för uppdragsgivaren de punkter som ses under punkt 4.4. 
Ett förändrat flöde skulle se ut så som figur 6, 7 och figur 8 visar på. Där syns tydligt 
hur återflödespilarna är borttagna och att fokus istället ligger på de processer som 
skapar värde för kunderna. Detta till följd av att samtliga tre visionsmöjligheter 
innefattar att produktionscellen ska få materialet kittat i exakta kvantiteter till 
arbetsstationerna. På detta vis blir inte återflöde längre nödvändigt och därav inga 
återflödespilar. 
 
Återflöde innebär onödig hantering och en merkostnad som uppdragsgivaren i och 
med projektet strävar efter att eliminera. I figur 6, 7 och 8 syns också klart, i 
jämförelse med figur 1, att endast en lagringspunkt finns tillgänglig, till skillnad mot 
det aktuella lägets tre lagringspunkter (se figur 5). Lagring är inte värdeskapande för 
kunderna och därför bör lagring ske på så låg nivå som möjligt (se teoridelen om 
Dupont). 
 
Möjliga arbetssätt för att effektivisera hanteringen av material inom fabriken ses 
nedan i form av visionsmöjlighet 1,2 och 3. De tre visionsmöjligheterna beskrivs i 
detta avsnitt ur ett mera strukturellt perspektiv och bearbetas sedan vidare under 
rapportens senare diskussionsdel.  

4.3.1 Visionsmöjlighet 1  

Liksom i figur 1, står de gröna pilarna för materialförsörjningsflödet och den lila pilen 
för utflödet av färdiga produkter ut från produktionscellen till utlastningen. Samt den 
ljusblåa pilen som beskriver en behovssignal. Nedan följer en förklaring till 
processerna (cirklarna), lagringsenheterna (trianglarna) och transporterna (pilarna) i 
figur 6. 
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Figur 6 – Visionsmöjlighet 1 av materialflödet till och från produktionscellen 
 

1. Inleverans av material från underleverantörerna sker. 
 

2. Materialet körs direkt till en ompackningsenhet, som packar om materialet i 
plastbackar. I plastbackarna läggs de rätta batch-kvantiteterna av enheterna, 
beroende på vilken artikel det är. Anledningen till detta är att materialet ska 
ligga färdigpaketerat i rätt batch-kvantiteter, när det sedan ska användas i 
produktionen. 

 
3. Materialet går sedan från ompackningen in till huvudlagret, där det lagras i ett 

flytande platssystem, för att spara pallplatser (se teoridel lager). Vid 
behovssignal från produktionen kan sedan rätt batch-kvantitet levereras direkt 
från lagret ut till produktionen. 

 
4. Produktionsförloppet tar vid och material levereras konstant till 

produktionscellens arbetsstationer i den takt som produktionscellen signalerar 
på material. Detta utan att produktionscellens samordnare eller någon av de 
producerande operatörerna behöver lägga ner tid på att själv lämna 
arbetsplatsen för att anskaffa material till produktionen. 

4.3.2 Visionsmöjlighet 2 

Även i figur 7 står de gröna pilarna för materialförsörjningsflödet och den lila pilen 
för flödet av färdiga produkter ut från produktionscellen till utlastningen.  figur 7. 
 

 
 
Figur 7 – Visionsmöjlighet 2 av materialflödet till och från produktionscellen 
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1. Inleverans av material från underleverantörerna sker. 

 
2. Materialet placeras på huvudlagret på buffertplatser i ett flytande platssystem. 

Detta för att spara pallplatser (se teoridelen om lager).  
 

3. Istället för att som i visionsförslag ett kitta materialet från pallar till backar 
innan det ställs in i lagret, plockas här materialet samman i rätt kvantitet på 
beställning av produktionscellen. När en ny order skall börja bearbetas, 
plockas det material som behövs ner från buffertplatserna till plockplatserna. 
Plockare kittar materialet i rätt kvantitet vid plockplatserna och kör det sedan 
direkt ut till produktionen utan mellanlagring som det är i dagsläget. 
 
De möjliga sätten att kitta materialet på skulle i det beskrivna fallet vara en 
variant av orderplockning eller artikelplockning (se teoridel). Lagret är för litet 
för att det skall vara aktuellt att ens dela in det i zoner och sedan använda sig 
av en uppsamlingsenhet, där zonernas komponenter slutligen kan kittas 
samman. Att order för order kittas (orderplockning) eller att kittning sker 
utefter behov per timma, eller närmaste antal order (artikelplockning) är därför 
att föredra.  

 
4. Produktionsförloppet tar vid och material levereras till arbetsstationerna i 

produktionscellen i den takt som det behövs nytt material. Visionen innebär att 
mindre batcher av materialet levereras ut till produktionen än vad som tidigare 
varit fallet, när hela pallar med material hanterats ute i produktionen, likt 
batchförsörjningsmetod och kontinuerlig försörjningsmetod (se teoridelen om 
materialförsörjning).  

4.3.3 Visionsmöjlighet 3 

Likt figur 5, 6 och 7 står de gröna pilarna för materialförsörjningsflödet och den lila 
pilen för flödet av färdiga produkter ut från produktionscellen till utlastningen.  Figur 
4 är till utseendet lik figur 3, men har andra funktioner. Klargörande av figur 8 följer 
nedan. 
 

 
 
Figur 8 – Visionsmöjlighet 3 av materialflödet till och från produktionscellen 
 

1. Inleverans av material sker. Detta material är vid leveransen redan färdigkittat 
i rätt batcher och placerat i företagets egna plastbackar, som används internt 
inom produktionen. 
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2. Materialet lagerförs på buffertplatserna i lagret i väntan på behovssignal från 

produktionen. 
 
3. Vid behov signalerar produktionscellen till huvudlagret, som i sin tur plockar 

ner de pallar innehållande det material som signalerats på från 
produktionscellen. Pallarna körs med hjälp av truck sedan till en intilliggande 
plockplats. Vid denna plockplats plockar en orderplockare det antalet 
plastbackar från pallen som behovssignalen angivit. Plockmetoden är på så vis 
enkel och kräver inte att orderplockaren skall räkna antalet artiklar som denna 
för med sig från plockplatsen till produktionscellen. Orderplockaren för med 
sig det material som plockats vid plockplatsen ut till produktionen med hjälp 
av en ergonomiskt utformad truck. Denna truck saknar gafflar och 
lyftanordning och är istället gjord för att dra en vagn efter sig. Detta för att den 
skall vara så säker som möjligt för fotgängarna som rör sig inom samma 
område som trucken. I vagnen som är kopplad bakom trucken kan 
orderplockarens material placeras och leveransen kan ske på ett så säkert sätt 
som möjligt ut till produktionen. 

 
4. Produktionsprocessen i produktionscellen tar vid efter leverans av materialet. 

Det är även denna process som signalerar om materialbehov, som beskrivits 
tidigare. 

 

4.4 Vinster med de tre visionerna av materialflödet 
De vinster som uppdragsgivaren kan vinna med de tre visionerna om effektivare 
materialhantering genom förbättrat flöde, finns delvis dokumenterade under 
kostnadsdrivarrubriken (4.2). Hur stora dessa vinster kan uppgå till är inte kalkylerat 
och lämnas till uppdragsgivaren att avgöra. De negativa konsekvenserna med 
visionsmöjligheterna ses under punkt 4.6 där både de positiva och negativa 
konsekvenserna av kittning beskrivs närmare.  
 
Samtliga vinster som kan uppnås består utav: 
 
1. Sparade mantimmar för truckförare  
2. Minskad truckanvändning 
3. Frigjord tid för samordnare (fokus på produktion och kvalité) 
4. Minskad inkurans och förbättrad FIFO-användning 
5. Sparade pallplatser i lagret 
6. Frigjord produktionsyta (tidigare lager) 
7. Ökad saldosäkerheten 
8. Minskad personskaderisk (på grund av mindre åktid för truckar) 
9. Minskad kapitalbindning 

4.4.1 Sparade mantimmar för truckförare (1) 

Med mindre trucktransporter som det uteblivna återflödet och reduceringen av 
lagerpunkter innebär kommer antalet timmar som personal lägger på att transportera 
material att minskas och på så vis görs en vinst. Den personalen kan istället involveras 
i producerande aktiviteter eller andra aktiviteter som tillför värde för kunden.  
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4.4.2 Minskad truckanvändning (2) 

Med färre transporter sparar uppdragsgivaren inte bara in på kostnader för personalen 
som sköter transporterna. Kostnader för reparationer och underhåll av truckarna 
minskar om användandet av dem minskas. På sikt kan eventuellt en eller flera hela 
truckar sparas in och de kostnader som de är förknippade med kan i så fall raderas. 

4.4.3 Frigjord tid för samordnare (3) 

Vid varje produktionscell på företaget finns i dagens läge en samordnare. 
Hans/hennes uppgift är i dagens läge att styra produktionen i cellen, så att den sker på 
ett så smidigt sätt som möjligt. Samtidigt är samordnarens uppgift att förse 
produktionen med nödvändigt material, genom att ha kontakt med 
ompackningsenheten. Med en effektivare materialhantering kommer mera tid att 
frigöras för samordnaren. Han eller hon kommer då inte längre behöva oroa sig för att 
rätt material dyker upp i tid. Fokus kan istället läggas på produktionen. 

4.4.4 Minskad inkurans och förbättrad FIFO-användning (4) 

Med ett plocklager istället för det nuvarande systemet, kommer ”firts in first out-
principen” att förbättras avsevärt. I dagens läge flödas halvfulla pallar eller pallar med 
väldigt lite material tillbaka till lagret från produktionscellerna. Dessa pallar som inte 
är fulla blir stående i lagret, eftersom truckförarna inte vill plocka ner flera pallar och 
köra till produktionscellen. Då är det i deras fall bättre att bara lyfta ner en pall, med 
som de vet tillräckligt stor kvantitet för att täcka produktionscellens behov. Med ett 
plocklager kommer risken för inkuransen på så vis att reduceras och i förlängningen 
går det att spara pengar på att slippa få artiklar som blir skadade, gamla eller av andra 
anledningar oanvändbara, där de ligger och väntar i lagret. 

4.4.5 Sparade pallplatser i lagret (5) 

I koppling till tidigare punkt kommer den förbättrade ”first in first out-principen” att 
innebära att färre halvfulla pallar står och väntar i lagerhyllorna. Det innebär att 
företaget kommer spara utrymme i lagret och i slutänden kommer det att innebära att 
mindre yta till lagring behövs användas. Mindre lagernivåer är positivt ur lean 
thinking-perspektivet på grund av den lägre nivån av bundet kapital. Det leder även 
till positiva effekter på räntabiliteten som enligt Dupontmodellen påverkas positivt av 
lägre lagernivåer.   

4.4.6 Frigjord produktionsyta (6) 

Med plocklager och kittat material kommer truckförarna inte att lämna av hela pallar 
med material vid produktionscellerna. Istället kommer backar med exakt känd 
kvantitet att ankomma till produktionscellerna (se de grå pilarna i figur 10). Det 
kommer leda till att yta som tidigare använts för att ställa pallarna på och yta som 
upptagits av överflödigt emballage, tillexempel pallkragar, kartong, täckplast och 
liknande, inte längre kommer att behövas, se jämförelse mellan figur 9 och figur 10. 
Inte heller de intilliggande lagerhyllorna kommer med kittat material vara nödvändiga 
längre. Denna frigjorda yta kan istället användas för att öka säkerheten genom att mer 
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utrymme frigörs runt maskinerna för den producerande personalen. Den frigjorda ytan 
kan på sikt, totalt sett, bli så stor att man kan få rum med ytterligare produktionsceller 
eller maskiner i lokalen. Yta för värdeskapande aktiviteter kommer genom att bli av 
med lagerplatser intill produktionscellen att öppna sig. Den uteblivna hanteringen av 
emballage kommer även det att leda till mera yta för värdeskapande aktiviteter.    
 

 
Figur 9 – En skiss över produktionscellen som den ser ut idag 
 

 
Figur 10 – Visionen av layouten vid produktionscellen 
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4.4.7 Ökad saldosäkerhet (7) 

När hela pallar med material körs ut till produktionsceller, uppstår problem då 
pallarna har en tendens att bli stående vid cellen även efter att behovet av dem är 
tillgodo sett. Behövs samma pall inom en snar framtid igen och den fortfarande står 
ute i produktionen, leder det till komplikationer. Pallen skulle ha återflödats direkt till 
lagerplatsen. När så inte skedde upptäcks att det råder brist på materialet i lagret när 
man åter igen skall hämta en pall av samma material. Bristen är felaktigt uppfattad då 
material fortfarande finns i fabriken, men på fel plats. Onödigt mycket material 
riskeras då att beställas hem, med eventuell inkurans som följd. Det leder även till att 
flera pallplatser än nödvändigt kommer gå åt till detta material. Material som påstås 
finns i lager kan alltså befinna sig någon helt annan stans och det innebär att någon 
(ofta samordnaren) blir tvungen att söka reda på det försvunna materialet. Något som 
är tidskrävande och kan betraktas som rent slöseri.  

4.4.8 Minskad personskaderisk (8) 

Ett uttalat mål på företaget är att man skall försöka minimera riskerna för 
olyckstillbud med truckar. Många maskiner på fabriken är farliga om man inte är 
varsam och använder sig av skyddsutrustning och de föreskrifter som finns. De 
farligaste maskinerna som finns hos uppdragsgivaren är trotts allt truckarna som 
cirkulerar i produktionen. Tyvärr har människan en tendens att slappna av och inte 
vara lika aktsam när man lämnar sin arbetsstation och beger sig iväg genom gångarna 
i produktionen. Fara med trucktrafiken är på grund av detta svårt att råda bot på.  
 
Uppdragsgivaren har för att komma till stånd med faran, som vision att skapa en 
truckfri produktion. Ett steg på vägen mot denna truckfria produktion kan vara att 
använda sig av ett plocklager. Detta plocklager skulle främja målet med färre och på 
sikt inga truckar i produktionen. Plockas materialet i plastbackar och rullas in på 
vagnar med hjälp av en så kallad ”ergo-truck” (går betydligt långsammare och är 
utformad för att vara minimalt farlig för gående) kan ökad säkerhet nås. Skulle truckar 
fortfarande behöva passera igenom produktionen, får deras trafik begränsas till 
avgränsade huvudleder och inte som i dagens läge köra runt i alla gångar runt om i 
hela produktionen. 

4.4.9 Minskad kapitalbindning (9) 

Med färre lagringspunkter i produktionen och ett effektivare materialflöde ut till de 
producerande enheterna, innebär det att mindre kapital kommer bindas. Den lägre 
nivån av bundet kapital är en positiv aspekt för företagets lönsamhet (se teoridelen om 
Dupont). En lägre nivå på det bundna kapitalet i lagernivåerna bidrar till lägre nivåer 
av det totala kapitalet som utnyttjas för att inbringa omsättningen. Ett lägre totalt 
kapital med en oförändrad omsättning leder således till en förbättrad räntabilitet på det 
totala kapitalet (se figur i Dupont).  
 

4.5 Produktionen i dagens läge 
För att studera hur materialhanteringen i produktionscellen gick till gjordes en studie 
av denna. Vid denna studie observerades produktionsförloppet vid ett flertal tillfällen. 
Vid dessa studier upptäcktes scenarier i produktionen som var både positiva och 
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negativa. Fokus läggs i detta fall på de upptäckter som upplevdes som mer negativa 
och där potential till förbättring kunde ses.  

4.5.1 Materialhanteringen och flödets problem i produktionen 

Produktionscellen som studerats består av sex arbetsstationer. Dessa stationer lämnar 
successivt över sina för arbetsstationen färdigbearbetade komponenter till nästa 
arbetsstation. Dessa stationer skapar tillsammans en produkt som är färdig att 
levereras ut till kund. Under studierna av produktionen gjordes följande observationer: 
 

• Höga buffertnivåer – De nivåerna på buffert mellan de sex arbetsstationerna i 
produktionscellen, är bestämda till att vara tre till fem enheter. Under studierna 
av produktionen har noterats att så inte är fallet. I vissa fall har bufferten varit 
strax över den önskade nivån på fem stycken. Medan nivån i andra fall har 
varit närmare 20 enheter. Det är med andra ord en mycket varierande 
buffertnivå som råder mellan arbetsstationerna, med dagens sätt att arbeta på. 
Vad som noterats är dock att buffertnivån i snitt är betydligt högre än den 
önskade nivån på tre till fem enheter mellan varje arbetsstation. Buffertnivån 
innan operatör 4 var den buffert som tydligast utmärkte sig med ständigt höga 
buffertnivåer.  

 
• Rörelse – Som tidigare nämnts i lean thinking-konceptet (se teoridel), är 

rörelse något som bör undvikas i den utsträckning det är möjligt. En operatörs 
rörelse tar tid och är inte en värdeskapande aktivitet i sig. Studierna av det 
aktuella produktionssättet fokuserade därför delvis på att kartlägga hur 
operatörerna i produktionscellen rörde sig under en timmas arbete. Denna 
kartläggning visade att totalt 20 rörelser av de sju operatörerna under en timma 
är förenat med materialanskaffning (se figur 11). Dessa 20 rörelser tar i sig 
cirka en minut per rörelse. Vilket innebär att cirka 20 minuter av den 
producerande tiden går till materialhantering.  
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Figur 11 – Rörelsediagram över operatörernas rörelser för att anskaffa material  
 
• Materialbeställning – När materialet tar slut i de intill produktionen 

uppställda mellanlagringshyllorna, måste nytt material beställas. Den som 
sköter denna beställning av material är produktionscellens samordnare. 
Samordnaren lämnar då produktionen för att gå till sin dator intill 
produktionscellen, för att beställa det material han/hon vill ha levererat från 
ompaketeringsenheten. Materialet levereras därefter ut till produktionscellen 
av ompaketeringsenhetens personal. Den tid som samordnaren lägger på att 
beställa material har uppmätts till två gånger två och en halv minut per timma. 
Det ger en total tidsåtgång på fem minuter per timma, som samordnaren helt 
och hållet lägger på materialanskaffning. Utöver detta tillkommer den tid som 
samordnaren har för övrig rörelse och materialhantering. 

 
• Kvalitetsarbete – Ett av samordnarens huvudsyften är att främja god kvalitet i 

produktionen. Arbetet med kvalitet i produktionen blev, enligt gruppens 
studier, lidande av materialhantering och övriga uppgifter som samordnaren 
har. En produktionslogg skrivs varje timma av samordnaren, i övrigt var 
kvalitetsarbetet lågt prioriterat. Fokus ligger istället för samordnaren på att 
hjälpa till att producera och att anskaffa material. 

 
• Produktionscellens layout – Med det nuvarande sättet att producera används 

ett flertal mindre handtruckar, för att hissa upp pallar med material till 
behaglig arbetshöjd för operatörerna intill arbetsstationen. Dessa handtruckar 
tar upp mycket utrymme och bidrar inte till en säker arbetsmiljö. 
Produktionscellen är i övrigt uppbyggd likt en cirkel, för att få till stånd ett 
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flöde från station till station. Denna cirkel upplevdes som trång av gruppen. 
Förslag på förändring av detta presenteras senare i rapporten. 

 
Värt att notera från studierna utav den aktuella produktionen, var att de kalkylerade 
produktionsmålen som produktionscellen hade, uppfylldes under de studier som 
gruppen utförde på produktionscellen. Det var alltså inte några problem att producera 
den mängd slutprodukter som var målsättningen att producera.  
 

4.6 Simulering av kittad produktion 
Syftet med att simulera en kittad produktion, var att utreda vilka fördelar som kunde 
vinnas och vilka nackdelar som kunde finnas, med att ha materialet kittat intill 
arbetsstationerna. Samliga tre visionsmöjligheter leder fram till kittat material vid 
arbetsstationerna i produktionscellen. Syftet var därför att studera hur produktionen 
påverkas av just kittat material. Vid simuleringen kittades materialet som 
produktionen skulle behöva för att producera en order. Materialet kittades i 
plastbackar och placerades intill de olika arbetsstationerna i produktionscellen. De 
vinster som önskades med materialförsörjningssättet är dels hämtade från Brynzér 
(1995) som i sin tur refererar till Schwind (1992), se teoridel, men är även hämtade 
från egna slutsatser: 
 

• Mindre materialhantering – Den producerande personalen kan med kittat 
material fokusera på att producera och göra detta med god kvalité. Istället för 
att, som i dagsläget, behöva lämna sin arbetsplats för att hämta mer material 
till produktionen. Minskat behov av rörelse för att hämta material är en positiv 
effekt, enligt lean thinking-konceptet (se teoridel lean thinking), som ger mer 
tid åt värdeskapande aktiviteter. 

 
• Bättre utrymme – Den minskade och till stor del raderade 

materialhanteringen medför mindre emballage och onödigt material ute på den 
producerande ytan. Hålls produktionscellen ren på detta sätt, blir utrymmet vid 
gruppen större. Även lagringspunkterna intill produktionscellen blir 
överflödiga och kommer med kittad materialförsörjning inte att behövas. Det 
ökade utrymmet kan bidra till förbättrade möjligheter för operatörerna att 
utföra sitt arbete. 

 
• Ökad säkerhet – Med mindre rörelse hos operatörerna minskar risken för 

olyckstillbud i produktionscellen. 
 

• Mindre skador på material – Med kittat material löper materialet mindre risk 
för att skadas vid all den extrahantering som det tidigare 
materialförsörjningssättet medfört.  

 
• Minskade inventeringskostnader – Med kittat material finns hela tiden en 

mer exakt lagerstatus uppdaterad i företagets datorsystem. Behovet av 
inventering minskar därför.  

 
• Lätthet att lära – Det blir med utebliven materialhantering lättare att använda 

sig av oerfarna operatörer i produktionen. Då de inte behöver vara insatta i var 
nytt material hämtas och vilka rutiner som i så fall gäller. Färre moment att 
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lära sig leder till en lättare inlärning och större möjlighet till att använda 
oerfaren personal.   

 
• Kvalitetsarbete – Samordnaren kan fokusera på kvalitetshöjande aktiviteter 

istället för att egna sig åt materialhanteringsproblem, som fallet till stor del är i 
dagsläget. 

 
• Högre output – Med mindre tidsåtgång till materialhantering och underlättade 

arbetsförhållanden i form av bättre utrymme och en lätthet att lära, ses även en 
möjlighet i att producera flera enheter per timma med kittat material.  

4.6.1 Positiva konsekvenser av kittning 

De positiva effekter som kunder urskönjas av den simulerade kittningen beskrivs 
nedan: 
 

• Lägre buffertnivåer – Inga mellanlager i form av den så kallade 
ompaketeringsenheten eller mellanlager intill produktionen krävs med detta 
försörjningssätt. 

 
• Mindre rörelse – Rörelsen hos operatörerna minskade i och med det kittade 

materialet. Från 20 rörelser per timma gick de sju operatörerna till fyra 
rörelser under en timmas produktion (se figur 12). Tiden som tidigare lagts på 
att anskaffa material lades istället på produktion. 

 

 
 
Figur 12 – Rörelsediagram över operatörernas rörelser för att anskaffa material vid 
kittad produktion 
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• Utebliven materialbeställning – Med kittat material uteblev behovet av att 

beställa material för samordnarens del. Istället kunde fokus läggas på att 
producera med kvalitet.  

 
• Inlärningseffektivt – Vid simuleringen var fyra av de sju operatörerna 

oerfarna av arbetet vid produktionscellen. De utförde arbetet för första gången 
och hjälptes därför av lättheten av utebliven materialhantering.  

4.6.2 Negativa konsekvenser av kittning 

De negativa konsekvenserna som den simulerade produktionen med kittat material 
medförde, beskrivs nedan: 
 

• Tidskrävande att kitta – Att kitta material i exakta kvantiteter innebär ett 
arbete som är tidskrävande och i övrigt kräver stor noggrannhet av dem som 
utför arbetet.  

 
• Risken för fel – Kittat material innebär att exakt kvantitet levereras till 

produktionscellen. Det medför även en svårighet i att leverera exakta 
kvantiteter i form av den mänskliga faktorn vid till exempel felräkning.    

 
• Expressbeställningar – När material kittas för produktion, innebär det som 

tidigare sagts att varken fler eller färre än det antal som kommer att behövas, 
levereras till produktionscellen. Det kan i sin tur innebära att material måste 
expressbeställas på grund av att material har blivit skadat eller om kvantiteten 
som levererats är felaktig. Sådana expressbeställningar innebär kostsamt 
merarbete, för att leverera ett fåtal artiklar. 

 
• Risken för produktionsstopp – Saknas en artikel mot slutet av en order kan 

det leda till kostsamma expressbeställningar. Samtidigt som produktionen blir 
stillastående i väntan på en sådan expressbeställning. 

 
• Ingen output ökning – Den simulerade kittningen gav ingen förbättring i 

antalet färdigställda produkter under en timmas arbete. Istället minskade 
antalet färdiga produkter med en enhet per timma, från 52 enheter till 51 
enheter.  

 

4.7 Leverantörernas betydelse 
Vid val av kittning utefter orderplockningsmetoden eller artikelplockningsmetoden 
(se teoridel) i en produktion är antalet artiklar som levereras ut till produktionen exakt 
det samma som är beställt. Det blir det genom orderplockarens kittning. När en 
orderplockare kittar material bör det göras på ett så enkelt sätt som möjligt. Att räkna 
artiklarna, som i det här fallet rör sig mellan cirka 80 till 400 i antal per artikel, kan te 
sig tidskrävande och onödigt. En möjlig lösning för att själv slippa räkna varje artikels 
kvantitet, är att låta leverantören göra detta tidskrävande arbete. 
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Leverantörerna som används levererar i dagens läge materialet i pallar med 
tillhörande pallkragar och skyddande emballage. Fördelen för examensarbetets 
uppdragsgivare är att merparten av de leverantörer som används kommer från 
närområdet. Det har gjort att företaget själv har en lastbil som dagligen hämtar 
leveranser från leverantörerna. Den stora fördelen med detta är att återanvändbart 
emballage därför skulle gå att använda. Istället för att som i dagens läge använda sig 
av engångsemballage, skulle det alltså vara möjligt att till exempel använda sig utan 
företagets egna interna plastbackar för att paketera artiklarna i. Plastbackar som i så 
fall skulle kunna köras ut med hjälp av den egna lastbilen till leverantörerna och sedan 
komma tillbaka fyllda med artiklar.  
 
Ett användande av företagets egna backar skulle minska kostnaderna för emballage 
för leverantörerna. Samtidigt som uppdragsgivaren skulle slippa hantera det 
skyddande emballaget. Något som skulle spara tid och på så vis även pengar. Kan 
företaget dessutom få leverantörerna att inte bara använda plastbackarna, utan även 
lägga ett förutbestämt antal av artiklarna i varje back (kitta). Då är visionsmöjlighet 3 
en möjlig lösning på den önskade effektiviseringen av materialhanteringen. 
 
Kostnaden för att företaget ska kunna kitta materialet är inte kalkylerat. Det som dock 
är noterat vid de simuleringar som gjorts, är att själva kittningsprocessen är 
tidskrävande. Den är dessutom krävande ur den synpunkten att alla artiklarna måste 
räknas upp. Beroende på vad det är för order och artikel kommer det antalet som 
räknas upp att variera. Det kan ställa till ytterligare problem och leda till osäkerheter i 
kittningen. När kittning utvärderas tar Brynzér upp dessa aspekter och trycker på 
vikten av att finna ett system som passar för det unika fallet (se teoridelen om 
kittning). En kittning som i det här fallet skulle innebära ett drygt hundratal enheter av 
en artikel skulle bli tidskrävande att kitta och svårt att kitta rätt (räkne- och 
koncentrationsproblem). Fördelen som leverantörerna skulle få vid en eventuell 
kittning på plats hos dem, är att de alltid kommer kitta samma antal i plastbackarna. 
Det blir på så vis inte en belastning med artikelvariationen. 
     

4.8 Batchstorlekarnas betydelse 
I dagens läge förekommer det att pallar med material används ute i produktionen, för 
att sedan ställas tillbaka i lagret på en buffertplats. Det som då ställs in i lagret igen är 
mindre partier, så kallade ”slattar”. Risken för att de blir liggande och ger upphov till 
inkurans på buffertplatserna i lagret är något som uppdragsgivaren avser att minimera. 
För att göra detta bör företaget sträva efter att använda sig av first in first out-
principen.  
 
Ett möjligt sätt för att klara av att använda sig av first in first out-principen är att 
fokusera på batchstorlekarnas betydelse. Företagets produkter beställs i förutbestämda 
orderbatcher. Dessa orderbatcher måste matchas så att de är jämnt delbara med antalet 
plastbackar som krävs för att producera. Det innebär att antalet artiklar som krävs för 
att producera orderbatchen måste synkroniseras med antal artiklar per back, så att det 
går jämnt ut med det krävda antalet backar.  
 
I figur 13 nedan syns ett tydligt exempel på hur en order innehåller en orderbatch, 
som i sin tur innehåller två plastbackar och som i sig innehåller fyra stycken artiklar. 
På det sättet kommer det inte att bli några artiklar över i backarna när ordern är 
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färdigproducerad. Vilket leder till ett uteblivet behov av återflöde och på så vis även 
mindre risk för ”slattar” som blir kvarglömda på lagret.  
 

 
 
Figur 13 – Batchstorlekarnas betydelse för en effektivare materialhantering 
  
Det faktum att flera artiklar används i en mängd olika slutprodukter inom företagets 
produktvariation, medför även att orderbatcherna måste stämma överens mellan de 
olika produktvarianterna om det är så att de innehåller samma artiklar. Anledningen 
till att så inte är fallet i dagsläget är på grund av arbetet med att få så hög fyllnadsgrad 
som möjligt på de pallar som slutprodukterna skickas till kunden med.  
 
De batcher som måste stämma överens med varandra från order till backar, vidare till 
artiklar per back, måste dessutom synkroniseras med de inköpsbatcher från 
leverantörerna som är bestämda. Hur vidare det går eller inte går att påverka dessa 
inköpsbatcher kan bli avgörande för hur batcherna ska utformas. Vikten av 
synkroniserade inköpsbatcher med lagerplatsernas storlek och produktionsbatchernas 
storlek illustreras i figur 14 nedan. Med batcher som matchar varandra kan ett 
fungerande, effektivare flöde av material byggas upp. Ett flöde utan återflöde och med 
minimerad hantering av materialet skulle på så vis vara möjligt.  
 

 
 
Figur 14 – Inköpsbatchernas betydelse för ett väl fungerande flöde av material
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5 Slutsats och diskussion 
Efter att studerat det nuvarande materialförsörjningssättet hos uppdragsgivaren och 
även simulerat ett alternativt försörjningssätt. Har vi kommit fram till en rad punkter 
som företaget bör ha i åtanke när de beslutar om tillvägagångssätt för en 
effektivisering av materialflödet. Förslag på hur en sådan effektivisering kan göras 
hos uppdragsgivaren har setts i resultatdelen och pressenteras nu vidare i denna del av 
rapporten. Vidare utveckling av de slutsatser som vi kommit fram till diskuteras även 
och förslag till fortsatt arbete av dessa slutsatser föreslås. 
  

5.1 Slutsatser av studierna 
De studier och kartläggningar som gjordes av produktionen och dess aktuella 
materialförsörjningssätt, samt flöde inom produktionscellen jämfördes med en 
simulerad produktion, där kittat material fördes fram till produktionscellen. De vinster 
och fördelar som vi hade för avsikt att uppnå med denna kittning uppfylldes till viss 
del. Då rörelsen hos operatörerna minskade, lägre buffertnivåer i produktionen 
uppfylldes, inlärningseffektiviteten främjades och samordnaren ägnade mindre tid åt 
materialanskaffning (se resultatdelen 4.6.1). Det som dock inte uppfylldes var en 
produktionsökning. Istället minskade produktionen från kalkylerade 52 enheter per 
timma till 51 enheter per timma. Detta är dock en enligt gruppen en minskning som 
kan ses på med lätthet, eftersom den kalkylerade produktionen är ett medelvärde på 
längre sikt än en timma som vi mätte produktionsutfallet på. Den uteblivna 
produktionsökningen finns belägg för som pressenteras vidare under punkt 5.1.1 
nedan. 

När studierna och kartläggningen av materialförsörjningens aktuella läge och den 
simulerade kittningen gjorts gick gruppen vidare i arbetet med att finna 
förbättringsförslag, dessa ses nedan.  

5.1.1 Flaskhals 

Under studierna av den simulerade produktionen med kittat material noterades att 
arbetsmomentet för operatör 4 i produktionscellen var en flaskhals. Som därmed 
styrde den output som produktionscellen förmådde att producera. Detta var ett för oss 
oväntat resultat, då denna station inte såg ut att vara flaskhals när det aktuella 
materialförsörjningssättet användes. Denna upptäckt kan ses som en bieffekt, likt den 
japanska sjöns teori, där nya problem upptäcks när nivån sänks (se teoridel 2.7). Vi 
föreslår att utbildning av dem som kommer att fungera som operatörer vid 
flaskhalsstationen, är en möjlig lösning på problemet. En lösning som kan få till stånd 
en ökning av producerade enheter per timma från produktionscellen.  

5.1.2 Batchstorlekarna 

De batchstorlekar som produkterna beställs i är utformade för att maximera 
fyllnadsgraden av de pallar som används. Detta görs i sin tur för att spara utrymme på 
lager och i transporter. Det är ett i sig väl genomtänkt sätt att effektivisera företagets 
materialhanteringskostnader. Det innebär dock att orderkvantiteterna varierar mellan 
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de olika slutprodukterna, eftersom det ryms olika många slutprodukter på en pall, 
beroende på produkttyp. Det leder till att komponenter som används i flera 
slutprodukter har olika produktionsbatcher. Det leder i sin tur till det problem som 
beskrevs tidigare i rapporten och som illustrerades i figur 13 och 14. För att kunna 
försörja produktionen med kittat material, underlättar det om dessa batcher är 
synkroniserade och matchade med varandra. I annat fall leder det till ett 
svårighetsmoment om samma artikel är kittad i olika batcher. Enkelhet bör därför 
eftersträvas enligt oss.  

5.1.3 Val av visionsmöjlighet 

Företaget använder sig av huvudsakligen lokala underleverantörer. Dessutom används 
en egen lastbil som dagligen hämtar material hos dessa leverantörer. Därför ser vi en 
möjlighet i att låta underleverantörerna kitta materialet åt uppdragsgivaren, likt vision 
tre. Kittningen skall i sådana fall vara logiskt uppbyggd med jämnt delbara batcher, 
från orderbatch till hur mycket material som ska rymmas i en plastback som 
materialet kittas i (se resultatdelen 4.8). Detta för att undvika att ”slattar” returneras 
till huvudförrådet.  
 
En kombination av kittningsalternativ tre och två är enligt oss en möjlighet. Då alla 
underleverantörer inte är närliggande och möjligheterna att använda sig av 
återanvändbart emballage i form av företagets egna plastbackar, inte är möjligt i de 
fallen. De mera avlägsna leverantörernas material kan därför kittas med hjälp av den 
mindre plockplats som kan formas i huvudförrådet (se figur 15). Med denna typ av 
materialförsörjning skulle ompaketeringsenheten och dess mellanlager försvinna. 
Även de lagringspunkter som finns ute i produktionen skulle vara överflödiga. Därtill 
skulle behovet av återflöde av ”slattar” upphöra, då rätt kvantiteter levereras till 
produktionen. 
 

 
Figur 15 – Förslag av huvudförrådets utformning med buffert- och plockplatser  
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5.1.4 Det slutgiltiga visionsförslaget i praktiken 

Vid direkt kittning av materialet hos de närliggande underleverantörerna uppstår ett 
behov av kittning för det material som kommer från de mera avlägsna leverantörerna. 
Detta material måste kittas på företaget. De stycken som följer nedan är vårt förslag 
på hur detta ska gå till.  
 
Vi ser det som svårt att med dagens utrustning och utformning av ytor hos 
uppdragsgivaren, kunna kitta materialet på ett effektivt sätt. Skulle därför 
underleverantörerna kunna kitta merparten av materialet kan mycket arbete vara 
vunnet för uppdragsgivaren. De åtta punkter som Brynzér (1995) presenterar från 
Sharp (1990, 1991) (se teoridel 2.4.1) tyder ändå enligt oss på att uppdragsgivaren i 
dagens läge har potential att utveckla en kittningsfunktion. Detta om investeringar i 
affärssystem som stödjer plockning görs och strategier för plockmetoder utformas. 
 
Det finns dock som vi ser det hinder i form av huvudförrådets storlek och utformning.  
Att omforma detta huvudförråd till ett lager med buffertplatser och plockplatser är 
ändå möjligt. En sådan omformning av huvudförrådet skulle kunna se ut som förslaget 
i figur 15. Där buffertplatser och plockplatser är skilda åt, för att skapa struktur och 
lätthet för plockarna. Förslaget skulle innebära att de nuvarande buffertplatserna finns 
kvar och att plockplatser skapas på en i dagens läge fri yta.  
 
Med en layoutförändring likt figur 15, innebär det att materialet förflyttas från 
buffertplats till plockplats vid behov. Att just materialet flyttas till plockaren är en 
aspekt av vikt att ta hänsyn till vid val av kittningsmetod (se teoridel 2.4.6). 
Anledningen till förslaget är att företaget på så vis inte behöver göra lika stora 
layoutförändringar som hade behövts om plockarna skulle komma åt materialet själva 
i lagergångarna. Gångarna i huvudförrådet hade då behövts breddas och de nedre 
sektionerna hade behövt göras om till plockplatser istället för buffertplatser. Risken 
för köbildning i ett sådant lager hade dessutom bidragit till ökade väntetider för 
plockarna, men främst för dem som arbetar med att lagerföra artiklar på 
buffertplatserna. 
 
Vid plockplatsen (se figur 15) kan sedan klassiska plocklistor användas av plockaren 
när denna utför plockning (se teoridel 2.4.2). Plocklistor anser vi skulle passa vår 
uppdragsgivare bäst som informationshjälp, då antalet plockplatser är begränsat till en 
liten del av huvudförrådet och mängden information för en order inte skulle vara av 
mer avancerad nivå än att det lämpar sig med plocklistor. Det skulle även innebära en 
lägre investeringskostnad än om handterminaler eller pick-to-light skulle införskaffas. 
Kvalitén på de plockade orderna skulle inte försämras, då informationen gällande 
företagets artiklar som sagt är relativt enkel.   
 
Den typ av plockning som sedan ska utföras vid plockplatserna anser vi bör vara 
orderplockning. Zonplockning anser vi inte vara ett alternativ, då plockplatserna är så 
få att zonindelning inte är fördelaktigt (lämpar sig bäst på stora lager). Vid 
artikelplockning krävs en samlingsenhet (se teoridel 2.4.6), vilket i fallet hos vår 
uppdragsgivare skulle innebära en slags förändring av den nuvarande 
ompaketeringsenhetens uppgift, som i dagsläget kan ses som en samlingsenhet. För att 
slippa just en samlingsenhet och den extra tid som spills där anser vi därför att 
orderplockning är det mest effektiva i företagets fall. Detta på grund av att de order 
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som produceras har olika komponenter trotts att de produceras i samma cell. Att då 
plocka material för de till exempel kommande tre timmarna i produktionscellen, 
skulle innebära stor variation av artiklar i samma plockomgång, när flera order 
blandas, och på så vis leda till förvirring och möjliga fel. Istället eftersträvas enkelhet. 
 
De färdigkittade plastbackar med artiklar hämtas på samma sätt från buffertplatserna 
som de icke kittade materialet. Skillnaden är att plockaren redan har färdiga batcher 
(rätt kvantiteter) i det återanvändbara emballaget och behöver då inte i det fallet kitta 
dessa artiklar. Tillsammans med de färdigkittade och de egenkittade plastbackarna 
med artiklar levererar sedan plockaren ut till produktionscellen. 
  

5.2 Förslag till framtida fördjupningar 
Batchernas betydelse och svårighet att synkronisera mot andra kriterier så som 
fyllnadsgrad av pallar måste övervägas. Det är som vi ser det i dagens läge två 
kriterier som motarbetar varandra. Dagens orderbatcher är utformade efter att 
optimera fyllnadsgraden på pallarna. Något som strider mot den synkronisering av 
batchstorlekar som bör genomföras för att genomföra ett effektivare flöde av material. 
En övervägning om vad som kan generera störst ekonomisk vinning bör därför 
genomföras. Eventuellt kan en kompromisslösning finnas, där både fyllnadsgraden av 
pallarna och synkroniseringen av de olika batcherna går att anpassa. 
 
Kostnaderna för att avgöra hur vidare leverantörerna skall kitta materialet eller inte 
bör utredas närmare. Det kan vara billigare att omforma huvudförrådet i större 
utsträckning och sköta kittningen av materialet helt själv.  
 
Risken för många expressbeställningar av material om en artikel saknas eller går 
sönder i produktionen bör även tas hänsyn till. Detta eftersom de tidigare buffertarna i 
och med kittning skulle försvinna. Hur mycket tid i form av merarbete för anskaffning 
av detta material och eventuell stopptid i produktionen kommer dessa 
expressbeställningar att leda till. Det är av intresse att utreda detta innan företaget 
beslutar sig för att använda sig av kittning eller inte. Med en hög frekvens på 
expressbeställningar kan tidsvinsterna med kittningen snabbt minska och kanske rent 
av att övergå till förluster.  
 
Med det av gruppen föreslagna kittningssättet blir uppdragsgivaren ännu mera 
beroende av de närliggande leverantörerna än vad man var tidigare. Skulle dessa 
leverantörer stöta på problem med leveranserna eller i värsta fall försättas i konkurs, 
genererar det ett stort problem till uppdragsgivaren. Då företaget har delat ut ansvaret 
att inte bara producera material, utan även att kitta det. En närmare kontroll och 
övervägning över vilka leverantörer som är lämpliga att ta ansvaret för kittning anser 
vi därför bör göras.  
 
Skulle uppdragsgivaren besluta sig för att använda sig av kittning av material som 
försörjningssätt av produktionen. Då är en möjlig layoutförändring av 
produktionscellen fördelaktig att genomföra, för att göra cellen mera mottaglig för 
kittat material än vad den är i dagens läge. I dagens läge är cellen möjlig att använda 
tillsammans med kittad materialförsörjning. Det kan dock bli ännu lättare att komma 
intill arbetsstationerna med det material som behövs om en justering av cellens 
utformning görs. En sådan layoutförändring skulle innebära att de palltruckar som 
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används i dagens läge försvinner och ersätts av mindre bord/vagnar, som är mindre 
skrymmande och säkrare att arbeta med ur ergonomisk synpunkt och ur 
arbetsskadesynpunkt. En sådan layout skulle innebära bättre med utrymme i 
produktionscellen och minska risken för personskador ytterligare. Vid en sådan 
layoutförändring är även en ombalansering av produktionsförloppet i 
produktionscellen aktuellt att överväga för uppdragsgivaren. 
 

5.3 Slutord 
Faktorerna att ha i beaktning vid beslut om kittning eller inte och hur den i så fall ska 
utformas är många. Med våra studier, simuleringar och utvärderingar hoppas vi nu ha 
givit uppdragsgivaren en bild om vår syn på deras läge och vad vi anser om deras 
vidare möjligheter i och med denna rapport.  
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