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Abstract 

The task, which is the basis of this report, was to suggest some productivity-raising 
actions for the incoming goods departments at Electrolux Distriparts. The project set 
out to utilise parts of the Toyota production model in the existing process. This 
resulted in a series of suggestions, which if implemented, would drastically increase 
the productivity of the relevant process. 
 

 

Keywords 

Lean production, TPS, Process improvements, flow chart, Electrolux Distriparts AB 



 

2 

Sammanfattning 

Uppgiften som låg till grund för denna uppsats, var att ge förslag på 
produktivitetshöjande åtgärder på Electrolux Distriparts godsmottagning. Vår avsikt 
var att tillämpa delar av Toyotas produktionssystem på den befintliga processen. Detta 
resulterade i en serie förslag som, om de tillämpas, drastiskt kommer höja 
produktiviteten i den aktuella processen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att ett företag skall kunna konkurrera framgångsrikt, måste det vara lika bra eller 
bättre än sina konkurrenter. Karlöf (1997) definierar konkurrens som en valmöjlighet 
mellan olika alternativ och menar att dess främsta effekt är att konkurrensen snabbar 
upp inlärningen vilket i sin tur leder till högre kvalitet eller lägre pris. 
Ett företag på en fri marknad måste ständigt anpassa sig efter förändringar i 
omgivningen och helst förutse sina kunders framtida förväntningar och behov. 
De företag som inte klarar av detta kommer en dag att bli uppköpta eller nedlagda. 
Det räcker inte med att vara bra, företaget måste utvecklas hela tiden för att kunna 
erbjuda lägre priser och högre kvalitet. �Reducerad konkurrenskraft kan leda till 
svårigheter att kontrollera den egna framtiden och med risk att uteslutas från 
marknaden.� (Andersson, Bjuggren & Ohlsson, 2003) 
Det företag som under lång tid varit överlägsna världsmästare i produktivitets- och 
kvalitetshöjande arbetsmetoder är den japanska biltillverkaren Toyota. De har på ett 
systematiskt sätt arbetat med dessa frågor sedan tidigt 1900-tal. Kärnan i detta arbete 
är att granska sina egna processer i syfte att förbättra dem. En definition av process är, 
enligt ISO: 
�En process kan definieras som en grupp av samverkande och varandra påverkande 
aktiviteter som omformar insatser till utfall� (ISO 9000 Introduktion och 
produktstöd:) 
En annan definition, den här gången av wikipedia: 
�De aktiviteter som genomförs för att åstadkomma en förändring av ett objekt över 
tiden t.ex. affärsprocess, domstolsprocess.� 

 

1.2 Problemdiskussion 
Electrolux Distriparts AB (DP) är ett företag som varit med i branschen länge. De har 
under lång tid hunnit arbeta med sina processer. Förändringar i marknaden har ställt 
krav på företaget t ex införandet av reservdelar och tillbehör från Husqvarnas skog- 
och trädgårdssortiment som skiljer sig från de för DP välkända vitvarusortimenetet. 
DP har även tagit in externa företags produkter i sitt lager. Trots att 
Leveranssäkerheten är bra och produktiviteten höjs är både VD och lagerchef 
medvetna om att det finns en förbättringspotential. Hur skall man kunna upprätthålla 
en hög förbättringstakt utan höga investeringar när processerna fungerar 
tillfredsställande?  
Ledningen har en misstanke om att godsmottagningsprocessen inte fungerar optimalt, 
då många truckar verkar åka tomma fram och tillbaka. Ledningen väljer att låta 
skribenterna studera denna process.  
Uppsatsens syfte är att detaljstudera och förbättra en av DP: s processer. Detta skall 
göras på ett systematiskt sätt, som förhoppningsvis bidrar till att ett organiserat 
förbättringsarbete kommer till stånd. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder i 
godsmottagningsprocessen hos DP. 
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1.4 Avgränsningar 
Avsikten med uppsatsen är att undersöka och beskriva godsmottagningsprocessen. 
Uppsatsen skall även ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder på densamma. Då 
denna process står i direktförbindelse med förpackningsavdelningen och även utför 
samma eller liknande uppgifter kommer även förpackningsavdelningen att ingå i 
studien. En av godsmottagningens uppgifter är retursystemet. Retursystemet tar hand 
om material som skickas tillbaka av kunder och för tillbaka detta material till lagret 
igen, detta parallella flöde kommer inte att behandlas i uppsatsen. Uppsatsen skall 
behandla processen i stort och kommer således inte att beröra hur arbetet utförs inom 
de olika delarna i processen. 
De förslag som presenteras kommer huvudsakligen att bygga på TPS-metodiken. 
Uppsatsen kommer inte i detalj att beröra de övriga processerna inom företaget. Vårt 
arbete kommer heller inte att ta upp hela TPS konceptet, utan bara de för vårt arbete 
direkt lämpade metoderna. 
 

1.5 Disposition 
Inledningskapitlet beskriver bakomliggande fakta samt uppsatsens syfte. I det 
nästföljande kapitlet referensram beskrivs de sekundärdata som ligger till grund för 
förslagsdiskussionen i analyskapitlet. I Metodkapitlet redovisas de metoder som 
använts för att samla in data, även metodernas svagheter diskuteras. I kapitlet Empiri 
beskrivs företaget Electrolux Distriparts utifrån insamlad data. I kapitlet Analys 
tillämpas de teorier och verktyg som tidigare beskrivits, på Thorsviks unika processer. 
I Resultatdelen redovisas uppsatsens resultat. I det sista kapitlet slutsats och 

diskussion förs ett övergripande resonemang och en allmän diskussion angående 
resultatet samt en ytterligare utvidgning av de i uppsatsen upptagna verktygen. 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetod 
�Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om 
och hur man behandlar ämnet.� ,Ejvegård (2003). 
Det finns ett antal vedertagna undersökningsmetoder; Enkätundersökning, intervjuer, 
undersökningar baserade på dagböcker, observationer eller fallstudier. Bell (1993) 
Då objektet som i detta fall skall studeras är en förädlingsprocess som bemannas med 
människor, borde olika metoder användas beroende på vad som för tillfället skall 
undersökas. För att skribenterna skall få en övergripande förståelse av hur företaget 
fungerar har intervjuer varit en lämplig metod. Denna metod har även varit lämplig 
för att förstå de existerande rutinerna vid den aktuella värdeprocessen. För att 
möjliggöra en djupare analys av hur värdeprocessen verkligen ser ut använder vi oss 
av observationer på plats. Då Materialflödet i den aktuella processen är komplex har 
vi ansett oss vara tvungna att använda oss av en fallstudie. 

Intervjuer. Då intervjuerna syftat till att höja skribenternas förståelse för företaget har 
inga större formella förberedelser tagits.  
Observation. �(Direkt observation) � är framförallt bra när det gäller att upptäcka om 
folk verkligen gör vad de säger sig göra eller beter sig på ett sätt som stämmer med 
vad de borde göra.�  Bell (1993).  
Fallstudie.  �Fallstudien är vanligen mycket användbar i de flesta vetenskapliga 
undersökningar och då som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra 
metoder.  �ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva 
verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten.� Ejvegård (2003). 

 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att sätta oss in i ämnet och för att bredda 
våra kunskaper. Information har primärt sökts ur böcker, tidskrifter och vetenskapliga 
artiklar.  
 
De primärdata som har använts i rapporten har insamlats på plats hos DP, via 
intervjuer, interna dokument samt observationer. 
 

2.2 Ansats 
Kvantitativ eller kvalitativ ansats? 

Enligt Holloway (1997) används ett kvalitativt närmande för att utforska beteenden, 

synsätt och erfarenheter av personer som studeras. 

Alvesson & Sköld (2000) förklarar att Kvalitativa metoder grundar sig på 
studieobjektens perspektiv och handlingar, medan kvantitativa studier vanligtvis 
påverkas av författarens uppfattning om vilka dimensioner och kategorier som skall 
användas för att upprätta ett centralt fokus. 
Carlsson (1991) hävdar att kvantitativ och kvalitativ undersökning skiljer sig åt. Där 
de kvantitativa undersökningsfaserna följer en i huvudsak bestämd ordningsföljd och 
vid kvantitativ forskning flyter många av dessa steg in i varandra. Data fylls 
kontinuerligt på och då ytterligare data inte längre tillför något nytt upphör 
datainsamlingen.  
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�Kvantitativ inriktning kan man förenklat säga att forskaren antingen söker kunskap 
som mäta, beskriva eller förklara fenomenen i vår verklighet eller så söker man 
kunskap som skall inventera, uttyda och förstå problemet.� Vidare hävdar Patel & 
Tebelius (1987) att kvantitativ och kvalitativ forskning i verkligheten inte är två 
väsensskilda vetenskapliga realiteter. �En forskning som i huvudsak är kvantitativt 
inriktad har många gånger kvalitativa inslag likväl som kvalitativt inriktad forskning 
har kvantitativ information.� 

Den ansats som ligger till grund för denna rapport måste kategoriseras som en 
blandning av både kvalitativ och kvantitativ.  

 

2.5 Arbetsgång 
I ett tidigt skede kunde en möjlig infallsvinkel för uppsatsen skönjas. Då syftet med 
uppsatsen var att ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder i 
godsmottagningsprocessen. Och anledningen till detta var ledningens misstanke om 
dubbeljobb, var tankarna inom Toyota Production System (TPS) mycket intressanta. 
En fördjupning genom att göra en litteraturstudie av Toyotas produktionsfilosofi 
skedde, primärt genom litteratur som direkt berörde TPS men även närliggande 
böcker, tidskrifter samt vetenskapliga artiklar. Skribenterna fann att grundtanken inom 
TPS var att reducera �Muda� dvs. arbete och resurser som inte tillförde värde i en 
process.  
Parallellt med litteraturstudierna genomfördes en kunskapsinhämtning på plats hos 
DP, syftet med detta var att skaffa kunskaper om hur företaget fungerade i allmänhet, 
och om godssmottagningsprocessen i synnerhet. Denna studie skedde under ett antal 
tillfällen på plats. Vid de intervjuer som genomfördes var ett flertal insatta personer 
närvarande och de beskrev hur flödet fungerade. Vidare upprätthölls en kontinuerlig 
kommunikation med medarbetare på alla nivåer. Då skribenterna i princip hade helt 
fria händer och gavs tillträde till allt som kunde tänkas vara viktigt för uppsatsens 
slutförande, erhölls en djup förståelse för godsets flöde från godsmottagning till lager. 
Med denna förståelse som grund kunde den insamlade datan analyseras. 
 

2.3 Metodkritik 

Då uppsatsen omfattar tio poäng begränsas antalet huvudmetoder till en. 
Triangulering, dvs. att jämföra resultat från olika metoder, kommer således inte att 
genomföras, ej heller kommer realibitets- eller validitetstest på genomförda intervjuer 
att genomföras. Detta innebär att de resultat som framkommer vid undersökningen 
inte helt kommer att överensstämma med verkligheten.   
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2.4 Inledande problematisering 

Efter de inledande företagspresentationerna och efter att litteraturen börjat studeras 
slogs vi av att den verksamhet som uppsatsen handlar om, i grund och botten enligt 
TPS inte tillför något värde för kunden. Man skulle kunna tänka sig att de för kunden 
avsedda produkterna, i detta fall skogsvårdsprodukter eller vitvaror, istället för att 
transporteras till olika mellanlager, lokaliserade mestadels lång väg från kunden, 
istället transporteras direkt till det av kunden bestämda mottagningsstället. Det arbete 
med att förpacka artiklar tillsammans i lådor, sampacka dessa lådor på en pall och 
lasta en bil och skicka dem till ett mellanlager efter att ha bokat en lastbil, lasta av , 
ompaketera, märka upp, räkna , väga, läsa av, plocka, boka nya transporter och 
slutligen sända artikeln, egentligen är onödigt arbete. Detta onödiga arbete som kan 
betecknas som Distriparts kärnverksamhet, kräver stöd från andra processer t ex 
planering, personalfunktioner, löneadministration, datasystem, truckar, ledning med 
flera. 

Således måste vi karaktärisera all verksamhet som utförs på DP i syfte att transportera 
och märka upp artiklar för icke värdeskapande verksamhet och de aktiviteter som 
syftar till att stödja dessa verksamheter kan närmast beskrivas som dubbelt icke 
värdeskapande aktiviteter 

Vårt råd till DP:s  företagsledning borde efter detta inledande resonemang bli att de 
omedelbart borde avsluta sin verksamhet och säga upp all personal. Detta låter sig 
dock inte göras då kostnaden för direkttransporter och hanteringen av detta skulle bli 
orimligt höga.  

Vår infallsvinkel och vårt sätt att närma oss problemet blir då att fokusera på en 
reducering av onödigt arbete i den befintliga organisationen.  
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3 Referensram 

3.1 Beskrivning och tillämpning av �The Toyota Production 
System� 
 

�En allmän regel är att man skall studera och effektivisera processerna innan man tar 
itu med operationerna. Det är ju tänkbart att man genom att ändra produktens 
utformning och bearbetningsmetoderna helt kan eliminera vissa operationer. Allt 
arbete med att effektivisera dessa operationer skulle då vara bortkastad� Shingo 
(1984). 

 

 

(�The Toyota Way� skriven av Liker ligger till grund för följande beskrivning). The 
Toyota Way består av fundamentala principer baserade på Toyotas kultur, denna 
kultur tillåter ett effektivt tillämpande av �Toyota Production System� (TPS). När 
man skall tillämpa TPS börjar man med att utvärdera tillverkningsprocessen från ett 
kundperspektiv. Den första frågan man ställer när man arbetar med TPS är alltid: 
�Vad vill kunden ha ut av denna process?� Kunden är i detta fall både externa kunder 
men även operationer som följer på tidigare. Genom kundernas ögon är det möjligt att 
skilja de värdeskapande aktiviteterna från de icke värdeskapande aktiviteterna. 
Metoden är tillämpbar på alla processer � tillverkning, information eller service. 
Några av de icke värdeskapande aktiviteterna är nödvändiga för att processen skall 
fungera, målet är då att minimera tidsåtgången för dessa aktiviteter. 

Författaren beskriver åtta typer av slöseri: 

Överproduktion. 
Det finns två olika slags överproduktion, överproduktion i betydelsen �för stor 
kvantitet� och i betydelsen �för tidigt�. Shingo (1984) utvecklar resonemanget vidare: 
På en order av 5000 enheter, är det tänkbart att man tillverkar 5100 enheter med 
tanken �man kan ju få en kassation�. Men om nu lyckan är god, får man kanske 5070 
godkända enheter, och då får man 70 enheter över. Detta är ett exempel på kvantitativ 
överproduktion. Men antag nu att de 5000 enheterna skall levereras den 20 december. 
Då lägger man kanske in litet extra tidsmarginal för att inte riskera en försening. Men 
i verkligheten blir partiet klart redan den 15 december. Då har man fått en form av 
�tidsmässig överproduktion�. 
 
Väntetid. 
Personal och maskiner som står sysslolösa i väntan på en automatmaskin, nästa 
processteg, support, råmaterial mm, eller helt enkelt personal eller maskiner som är 
sysslolösa därför att material saknas, förseningar, maskinhaverier eller kapacitetsbrist 
i annan operation. 
 
Onödiga transporter. 
�Först ett påpekande som gäller vårt sätt att tänka. � Användandet av gaffeltruckar, 
transportörer, transportrännor etc innebär inte �transportrationalisering� utan endast 
en rationalisering av transportarbetet.  



 

11 

Många förväxlar dessa två begrepp. Verklig transportrationalisering går ut på att i 
möjligaste mån eliminera behovet av transporter, t ex genom en rationell layout.� 
Shingo (1984). Shingo vidarutvecklar resonemanget och betonar betydelsen av att 
undvika att gruppera maskiner efter funktion, och istället skapa �flödesgrupper� där 
maskinerna arrangeras i en följd beroende på vad som skall tillverkas och vilka 
moment denna tillverkning kräver.  
 
 
Överarbete eller okorrekt arbete. 
Vidtagande av onödiga steg vid förädling av produkter. Ofullständig förädlig på grund 
av dåliga verktyg eller dålig produktdesign vilket orsakar onödig extrahantering eller 
defekter. Slöseri skapas när man erbjuder produkter med högre kvalitet än vad kunden 
behöver och/eller betalar för. 
 
För mycket i lager. 
Shingo (1984) förklarar hur stora orderstorlekar påverkar lagerstorleken: Stora 
orderstorlekar medför automatiskt stora lager mellan processerna. Eftersom detaljerna 
i ett parti endast kan bearbetas en i taget, blir de övriga under tiden liggande. Detta 
innebär alltså att den helt övervägande delen av ett parti �under bearbetning�i själva 
verket inte alls bearbetas utan lagras. Men eftersom man av hävd använder 
beteckningen �partier i arbete� tänker man ofta inte på hur det egentligen ligger till. 
Däremot der man klart alla fördelar med stora tillverkningspartier. Ett exempel; I en 
process är ställtiden fyra timmar och stycketiden en minut, Om vi t ex ökar 
seriestorleken från 100 st till 1000 st, kan vi reducera stycketiden med 64%! 

Det är det resonemanget som ligger bakom den tron att �stora rejäla order i 
tillverkningen är bra�. 

Men då bortser man från de negativa effekterna av lager mellan processer. Och till 
detta kommer den kraftigt ökade genomloppstiden. Därigenom blir den totala 
produktionstiden för en serie väsentligt längre. 

Onödiga moment. 
Alla onödiga moment en anställd tvingas att genomföra, för att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter t ex leta efter verktyg, sträcka sig efter verktyg eller material, stapla 
material, mm. Även att gå är slöseri. 
 
Defekter. 
Produktion av defekta detaljer och även korrigering av de samma. Reparation eller att 
omarbeta, spill, produktion i syfte att ersätta defekta detaljer och inspektion innebär 
alltsammans tid som är slöseri. 
 
Outnyttjad kreativitet. 
Att gå miste om idéer, kunskaper och färdigheter, förbättringar och 
upplärningsmöjligheter genom att inte engagera eller lyssna till personalen, allt är 
slöseri. 
 
Det är viktigt att förstå att TPS inte skall ses som en samling verktyg för process 
förbättringar, utan skall istället ses som komponenter som tillsammans skapar ett 
kraftfullt förbättringssystem.  

TPS är uppbyggd kring 14 principer. Sju av dem berör direkt ett företags processer: 
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1. Skapa kontinuerliga flöden så att problem inte döljs. 
2. Skapa ett sug i ditt produktionssystem för att undvika överproduktion. 
3. Jämna ut arbetsbelastningen. 
4. Skapa en kultur där processen stoppas för att åtgärda fel. Detta gör att det blir 

rätt från början. 
5. Standardiserade uppgifter är grunden för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 
6. Kontrollera visuellt för att upptäcka dolda problem.                                                                             
7. Använd bara pålitlig och beprövad teknik för att stödja din personal och dina 

processer. 
Ytterligare fördjupning av dessa principer finns i bilaga 10.1. 

 

3.2 Typiska fallgropar 
Många företag över hela världen har imponerats av kraften i de japanska 
förändringsmetoderna, speciellt Toyotas metoder. Tankesätten i de stora 
börsföretagen i väst är att vinsten det viktigaste, således är kortsiktiga resultat det 
primära. Detta kan vi se på de ständigt förkortade payoff tiderna. Men för att en 
Japansk filosofi skall få den tänkta effekten krävs ett långsiktigt agerande. Inom TPS 
finns det en mängd oerhört kraftfulla verktyg som egentligen bygger på ett logiskt 
tänkande. Ett exempel på detta är Kaizen som brukar översättas till ständiga 
förbättringar. Syftet med den här metoden är att ta tillvara på de anställdas kreativitet 
för att förbättra och effektivisera den egna tillverkningen och kvaliteten. 
 
LIKER (2004) s.11 beskriver ett exempel; The Toyota Supplier Center (TSSC), är ett 
supportcenter utvecklat av Toyota i syfte att lära Amerikanska företag TPS. TSSC tog 
1996 kontakt med det prisbelönta företaget X som ansetts som det företag som 
kommit längst med snål produktion i Amerika. Företaget stod som ett föredöme för 
andra och besöktes ofta i syfte att studeras. Efter det nio månader långa 
förbättringsprojektet kunde bl.a. följande resultat uppvisas: Ledtiden sänktes med 93 
% från 12 dagar till 6,5 timmar dessutom skedde en produktivitetsförbättring från 2,4 
h/st till 4,5 h/st. 
  
Nedan följer ett utdrag från en artikel ur tidningen arbetsliv: 
�Toyota är det mest kända och kanske mest lyckade företaget som satsat på Lean  
Production. I enkla ordalag handlar det om att fokusera på hjärtat i företaget: 
produktionen. Här gäller det att eliminera allt slöseri. Det görs genom att man ökar 
hastigheten och kortar ledtiderna. I slutändan nås en högre kvalitet till lägre kostnader.  
 
Alla medarbetare är delaktiga i förbättringsprocessen. 
Vi ser att det finns problem men möjligheterna är fler, säger Richard Berglund på 
IVF. De flesta av 19 undersökta företag jobbar målmedvetet och har arbetsmiljön 
tydligt på agendan.  
Han berättar att många lyckats skapa stort engagemang bland medarbetarna. På 
mellannivå varierar det dock. Bromsklossarna finns just där. De vet inte alltid hur de 
ska hantera den nya situationen. För i ett Lean-företag ska chefen vara ledaren som 
ger personalen ansvar, och som skapar förutsättningar för dem att förändra de egna 
processerna. 
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Företagen som lyckas är de tålmodiga. Här kan vi se en stark vilja att ta tag i problem 
även kring arbetsmiljön och då kommer också förbättringsförslagen från de enskilda 
medarbetarna. Centralt är att ständigt ifrågasätta, kan vi jobba bättre?� Tidningen 
arbetsliv 2006-02-20, Ditte Pettersson, Artikel nr: 2431 
                      

Shigeo Shingo, en av de som kanske mest bidragit till att skapa TPS, lägger i 
sin bok �Den nya japanska produktionsfilosofin� (1984) stor vikt vid att 
ledningen inser vikten av långsiktighet. En förutsättning är, som tidigare 
antytts, ledningens beslutsamhet och uthållighet, men också att alla i företaget 
får möjlighet att se och förstå vad det rör sig om. Och det räcker inte med att 
förstå varje enskilt element, man måste också förstå hur dessa element förhåller 
sig till varandra.� 
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4 Empiri 

4.1 Företagspresentation. 
�AB Lux bildades 1901 på Jaktvardsgränd i Stockholm för att tillverka en 
fotogenlampa, Luxlampan. AB Lux behövde större lokaler än de som de var. 1908 
flyttar Lux in i sin nya fabrik på Lilla Essingen. 1912 börjar dammsugare tillverkas på 
Lilla Essingen som grundar Lux ställning som en stor tillverkare av vitvaror i världen. 
Axel Wennergren grundade 1919 AB Electrolux och med det kom ett nytt tänkande 
om marknadsföring, forskning och utveckling till godo för Electrolux. Den nya 
produkt inom vitvaruområdet som blir stor är kylskåpet, som börjar tillverkas mot 
slutet av 1920-talet. Hushållsassistenten kommer 1940 och blir snart en mycket 
uppskattad produkt i de svenska hemmen. Tjugo år senare börjar diskmaskiner 
tillverkas på Lilla Essingen. Detta förstärker ytterligare Electrolux ställning som 
ledande företag för hushållsprodukter. Detta som en följd av den forskningsavdelning 
som Axel Wennergren låter grunda 1938.� 
(http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=8617 ) 
 
�Idag är Electrolux världens största tillverkare av hushållsapparater och utrustning för 
kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Varje år säljs mer än 55 miljoner 
produkter från Electrolux (t.ex. kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, 
motorsågar och gräsklippare) till konsumenter och professionella användare i över 
150 länder runt hela världen. Koncernen har 72 000 anställda och en försäljning på 
cirka 121 miljarder kronor årligen. 
Electroluxkoncernen består av två verksamhetsområden:  
Konsumentprodukter består huvudsakligen av vitvaror, t.ex. kylskåp, frysar, spisar, 
torktumlare, tvättmaskiner, diskmaskiner, luftkonditioneringar för rumsbruk och 
mikrovågsugnar, samt golvvårdsutrustning, trädgårdsmaskiner och lätta motorsågar 
för konsumentbruk.  
Professionella produkter är produkter för både inomhus- och utomhusanvändning. 
Verksamheter inom professionella produkter för inomhusbruk består av 
storköksutrustning för hotell, restauranger och vårdinrättningar, samt 
tvättstugeutrustning för hyreshus, tvättomater, hotell och andra professionella 
användare. Verksamhetsområden inom professionella produkter för utomhusbruk är 
främst högpresterande motorsågar, röjsågar och utrustning för professionell skogsvård 
och landskapsskötsel. Verksamhetsområdet omfattar även kapmaskiner, 
diamantverktyg och utrustning för att skära exempelvis betong och sten.� 
( http://www.electrolux.se/node219.asp ) 
 
�Electrolux Distriparts. 
Mellan åren 1993 och 1998 förändrade Electrolux sin reservdels- och 
lagerverksamhet, från att ha funnits på 16 ställen i Europa gick man ner till fem 
istället � i England, Italien, Tyskland, Spanien och Sverige. Man har ett egenutvecklat 
datasystem för hela Europa, både för lager och säljorganisation. 
Själva servern och helpdesken finns i Jönköping, där även programmeringen sker, och 
svarstiden är densamma oavsett var i Europa information eftersöks. 
Electrolux Distriparts AB heter lagret i Sverige, som ligger i Jönköping, och där 
arbetar totalt 212 personer � av vilka ett trettiotal jobbar med inköp, data och 

http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=8617
http://www.electrolux.se/node219.asp


 

15 

ekonomi, medan 180 står för den dagliga driften av reservdels- och tillbehörslager. I 
verksamheten ingår, förutom Electrolux vitvaror, även Husqvarna skog och trädgård. 
Det finns cirka 160 000 artiklar i lagret, varav 120 000 är inom området vitvaror, som 
är 35 000 kvadratmeter stort. 
 
Dagliga mängder 
Ungefär 4 000 paket plus 250 pallar distribueras dagligen och det mesta går till 
Norden. Enkelt förklarat fungerar det hela som så att innan en vara läggs in i lagret 
förses den med en streckkod, och denna streckkod läses under distributionsförfarandet 
och jämförs med ordern � om man plockat fel grej så hörs ett varningspip. 
Detta system är en av anledningarna till att man har en hög leveranskvalitet, som till 
exempel för oktober månad 2002 låg på 99,86 procent. 
I snitt kommer 11 000 orderrader in dagligen, som sedan blir pallar och paket till de 
4 000 kunderna. 
Eftersom kedjorna ej lägger reservdelar på lager så kontaktar butikerna ofta 
Distriparts själva för att beställa. Om man beställer innan 17.00 så har man varorna 
innan 16.00 följande dag � om man inte bor norr om Sundsvall, då man får vänta en 
extra dag. Den som vill kan också få varorna levererade innan 07.00 mot ett 
pristillägg. 
 
Tre plockområden 
Själva lagret är indelat i tre plockområden; pallager, högfrekventa smådelar och 
lågfrekventa smådelar. Det finns fem stycken "Pater Noster", en form av rörliga 
hyllsystem, som innehåller 66 fack i 23 hyllplan. 
Målsättningen är att man skall lagerhålla reservdelar i minst tio år, lagen säger att man 
måste lagerhålla under garantitiden, och det finns prylar som är äldre än så också. 
 
I lagret finns 67 truckar och 15 el-mopeder, och man använder sig också av en form 
av handdatorer, som kommunicerar trådlöst och som är försedda med 
streckkodsläsare, för ett femtiotal kunder som gör sina elektroniska beställningar 
direkt och alltså inte går via säljkontoret.� 
( http://www.elektronikforbundet.se/index.php3?use=publisher&cmd=view&id=332 ) 
 

4.2 Företagets interna organisation 
Företagets interna organisation består av för oss viktiga avdelningar: 
Godsmottagning (GM). De viktigaste uppgifterna här är att kontrollera att antalet 
stämmer mot leveranssedeln, även skicket på artiklarna, hur de är förpackade och att 
det är rätt artiklar som kommit, kontrolleras. Denna grupp ansvarar även för att de 
returer som uppstår, då kunder skickar tillbaka detaljer, kommer in i systemet igen. 
 

För-packning (FP). De huvudsakliga momenten är att kontrollera att det är rätt 
artiklar som kommit till gruppen, även antalet artiklar och deras skick gås igenom. 
Här förpackas detaljerna både maskinellt och manuellt. 
 
Plockning. Denna grupp ansvarar för att lägga in godsmottagna och förpackade 
detaljer i det fysiska lagret. Det är även denna grupp som ansvarar för att sampackade 
förrådsordrar så kallade �Kit-ordrar� plockas och levereras till för-packningsgruppen. 
 

http://www.elektronikforbundet.se/index.php3?use=publisher&cmd=view&id=332
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Inköpsavdelningen. Denna avdelning lägger beställningar på existerande och nya 
detaljer, så kallade �New Part�. 
 

4.3 Materialflödet idag. 
Här följer en kort beskrivning av dagens godsmottagnings- och förpackningsprocess. 
Observera att dessa beskrivningar enbart redovisar beslut och förflyttningar.   
Alla kategorier av material följer initialt samma flöde: ankomstkontroll, lagring av 
sändning i datasystem, märkning av restordernoterade artiklar. 
 
Det sker en allkontroll i uppackningsgruppen där de flesta av kollina packas upp och 
kontrolleras avseende antal, kvalitet samt om redan packade artiklar har en korrekt 
förpackning. Här sker även en volym och viktkontroll. 
 
Förpackade artiklar som redan är märkta med Electrolux streckkod skickas till 
uppställningsyta för vidare transport till lager. Dessa artiklar utgör ungefär 80% av 
alla orderrader, (en orderrad är ett antal av samma artiklar som ligger i samma kolli), 
som passerar godsmottagningen. Artiklar som ytterligare behöver bearbetas, skickas 
till för-packningsavdelningen. Artiklarna anländer till för-packningens avställningsyta 
där ett flertal olika efterföljande operationer är möjliga. Här beslutas vart de skall 
t.ex., maskinell eller manuell förpackning, till vilken av de olika maskinerna 
materialet skall skickas. Är det en �New part�, krävs ytterligare beslut, nytt plockfack, 
vilket emballage skall användas och vilken typ av plockplats. På �New part� sker 
även en tidmätning på för-packningsavdelningen. 
Etiketter till de olika artiklarna skrivs ut och följer sedan med materialet. Till denna 
yta kommer även material som tidigare legat i DP: s lager, och skall ingå i de så 
kallade KIT-ordrarna, detta material räknas om det är möjligt. Här sker även en 
kontroll av att det är rätt artiklar som kommit.  
 
Då artiklar från vitvarusortimentet kräver en snabbare hantering (tre dagar) än vad 
Husqvarna skog och trädgårdsortimentet, (sju dagar) kräver, görs en uppdelning av 
dessa i för-packningsavdelningen. Artiklar sorteras, beroende på grad av brådska och 
beroende på till vilken maskin/grupp de skall till. Artiklarna förpackas och skickas till 
en uppställningsyta för vidare transport till lager. 
I dagens läge är det svårt att skapa en bild av hur mycket tid som läggs ner i varje 
steg, då det finns en stor variation av artiklar, samt att beläggningen och 
produktmixen varierar mycket. 
 

4.4 Personalen 
En stor del av personalen, främst på för-packningsavdelningen, är på olika sätt och i 
varierande grad arbetsoförmögna och kan inte utföra alla på avdelningen 
förekommande arbeten. Denna avdelning lider även av den högsta sjukfrånvaron av 
samtliga avdelningar, under 2005 var enligt Amir Heidari, arbetsledare på för-
packningsavdelningen, medelsjukfrånvaron 14,9 %. Merparten av arbetsstyrkan i 
avdelningarna godsmottagning och för-packningsgruppen, är i övre medelåldern och 
kan sägas kunna sina arbetsuppgifter väl. 
Avsteg från processbeskrivningarna finns. Ett exempel är då personalen inte tar in 
stora färdigpackade partier till uppackningsavdelningen, detta skulle blockera hela 
processen under lång tid. Istället görs en visuell inspektion av antal och skick, varefter 
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den nödvändiga ompackningen sker och materialet skickas till en uppställningsyta för 
vidare transport till lager. 
Värt att notera är att personalen inte är statiskt placerad vid respektive grupp. 
Gruppcheferna balanserar kontinuerligt styrkan, för att passa produktmixen för dagen. 
Vid stora volymer finns även möjligheter att kalla in extrapersonal eller att skicka 
iväg detaljer för förpackning hos externa aktörer. 

4.4.1 Personalens synpunkter. 

Vid intervjuer med gruppcheferna vid GM och för-packnings avdelningarna framkom 
önskemål om mer yta vid GM. De ville även ha ett bättre flöde genom för-
packningen, då tidigare ej brådskande artiklar med tiden blir brådskande. Mycket tid 
åtgår för leta efter en brådskande artikel och ofta blir det problem med att ta ut den ur 
kön 
 

4.5 Prestationsmätning. 
På GM mäts produktiviteten genom att antalet behandlade godsmottagningsrapporter 
divideras med antalet inrapporterade timmar i avdelningen. Under år 2005 var 
genomsnittet 6,0 godsmottagningsrapporter/timma enligt Patrik E avdelningschef 
GM. 
På för-packningsavdelningen mäts produktiviteten genom att antalet förpackade 
detaljer delas med antalet inrapporterade timmar i avdelningen, under första kvartalet 
2006 var produktiviteten 106 artiklar per inrapporterad timme.  
 

4.6 Maskinpark och underhåll. 
Maskiner finns främst i för-packningsgruppen. Det är mestadels äldre 
förpackningsmaskiner som används. När maskinerna stannar, finns inom avdelningen 
en kunnig person som oftast klarar av att åtgärda felen. Vid större haverier finns avtal 
med maskinleverantörerna om att de skall åtgärda dessa fel. Leverantörerna utför en 
totalservice på respektive maskin ungefär en gång om året.  
 
Ett stillestånd i någon av maskinerna i för-packningsgruppen, orsakar försumbara 
störningar, då det finns alternativa förpackningsmetoder.  
 

4.7 Materialplaneringssystem. 
Dagens MPS-system (REX) innehåller all information angående artiklarna, inklusive 
förväntad leveranstid till DP. Förändringar i detsamma måste föregås av ett förslag 
om ändring, som måste godkännas av huvudkontoret i Bryssel. 
 
I dagens system registreras artikeln i godsmottagningen, den blir då tillgänglig enligt 
systemet, personalen i efterföljande grupper kan lätt tro att artikeln finns tillgänglig i 
lagret, men i verkligheten kanske den ligger och väntar på att packas.  
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4.8 Kunden. 
Kunden är i denna uppsats identifierad som plockavdelningen. Denna avdelning är det 
nästföljande steget i förädlingskedjan på DP. I detta fall vill kunden att de artiklar som 
levereras till plockavdelningen skall: 

� Vara märkta med streckkod. 
� Vara förpackade enligt specifikation. 
� Vara hela. 
� Överrensstämma med artikelnumret. 
� Vara vikt och volymbestämda. 
� Vara färdigrapporterade i Material Planerings Systemet (MPS). 
� Överrensstämma i antal med vad som inrapporterats i MPS. 
� Levereras i rätt lastbärare. 
� Levereras till rätt leveransadress (uppställningsyta). 
� Vara tillgängliga i rätt tid. 

 
 

4.9  Beläggning. 
Containrar måste ankomstaviseras minst två arbetsdagar i förväg. I övrigt finns inga 
begränsningar när det gäller vad eller hur mycket som kan ankomma till GM. Detta 
leder ofta till en ojämn beläggning. Ledning och personal kan motverka detta genom 
att snabbinkalla extrapersonal, lägga ut förpackning på externa aktörer eller omfördela 
befintlig personal. De artiklar som inte hinner bearbetas hamnar i mellanlager tills 
ledig kapacitet finns. 

4.9.1 Externa aktörer. 

Artiklar skickas till externa aktörer för förpackning. Till exempel fjädrar som skall 
monteras på gångjärn skickas till Samhall, då DP saknar den speciella maskin som 
behövs för denna förpackning. Gruvan och Pops är organisationer som anlitas av DP. 
De bemannas av personer i behov av arbetsträning. Den mängd material som skickas 
till dessa tre aktörer motsvarar enligt DP fem heltidsarbeten. Beslut att lägga ut dessa 
görs i Samhalls fall när fjädrar ankommer. I de andra två fallen när lämpliga jobb 
inkommer eller vid överbeläggning. Dessa extraoperationer orsakar att DP har mindre 
kontroll över vilken tid operationen tar. Samtidigt kan det i dagens system vara svårt 
att direkt se om en artikel ligger utlagd på någon av dessa tre parter. 
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5 Analys 

5.1 Godsmottagningsprocessen.  
Enligt Liker (2004) är det första som skall ske när man tillämpar TPS att undersöka 
tillverkningsprocessen ur ett �kundperspektiv�. Nedan redovisas en studie av 
godsmottagningsprocessen och för-packningsprocessen med undantag av returflödet!  
Mörk text symboliserar värdeskapande aktiviteter och ljus text markerar icke 
värdeskapande aktiviteter. 
 
Vi träder in i kundens perspektiv och avgör om kunden i vårt fall anser att de 
föregående aktiviteterna är värdeadderande. Utgångsläget är att artiklarna anländer i 
en container eller lastbil. Kunden vill ha en förpackad artikel levererad till en bestämd 
ankomstyta, artikeln skall vara märkt med en streckkod och det rätta antalet skall vara 
inlagt i systemet. Om det är nya artiklar som kommer in, förväntar sig kunden att vi 
förbestämmer en plats i deras lager. 
De punkter som är bokstavsmarkerade ingår i steg 18 och representerar olika 
alternativ inom detta steg. 
 
 

1. Gods anländer. (Avlastning)   
2. Antalet kollin kontrolleras.  
3. Sändningsnummer tilldelas, per kolli. 
4. Finns packsedel? 
5. Sändningsnumret och packsedel läggs i en gemensam mapp. 
6. Utskrift av G.M.R. (Gods Mottagnings Rapport)    
7. Dokument läggs i fack, bråttom i särskilt fack. 
8. Personal hämtar dokument från fack. 
9. Rätt kolli letas upp. 
10. Kollit transporteras till uppackningsavdelningen, kollit placeras på 

uppackningsbordet. 
11. Skall godset för-packas? 
12. Antalet artiklar stäms av gentemot packsedel. 
13. Stämmer vikt och volym? 
14. Identifiering av rätt artikel? 
15. Visuell stickprovskontroll, är något skadat?  
16. Antalet felfria artiklar rapporteras in.  
17. Transport av kolli till för-packningsavdelning. 
18. Identifiering av artiklar.  

A. New part.  
B. Bråttom, ge förtur 
C. Påsförpackning, skall till påsmaskin. 
D. Kit. Kvarstannar tills alla ingående detaljer anländer. 
E. Svårhanterbart gods. Skall till specialpackningsbord. 
F. Kedjor. Skall till förpackningsmaskin för kedjor. 
G. Krympplastning. Skall till krympplastningsmaskin. 
H. Spisplattor. Skall till spisplattsemballeringsmaskin. 
I. Fjädrar. Skickas till Samhall. 
J. Småartiklar under 50 st. Packas vid bord. 
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K. Överbelagt. Lägg ut på tredjepart. 
19. Etiketter skrivs ut.    
20. Emballage placeras på kolli 
21. Transport av kolli till vänteläge. 
22. Transport av kolli till packbord eller packmaskin. 
23. Artiklar förpackas i emballage.    
24. Mängd och kvalitet kontrolleras.  
25. Antalet felfria artiklar rapporteras in.  
26. Artiklar skickas till uppställningsyta innan lager.  

 
 
Vi konstaterar att av processens 26 steg är det bara sju steg som kunden verkligen har 
nytta av. Enligt vår mening är punkten 1 värdeadderande då artiklar som tidigare varit 
att betrakta som bulkvara nu istället omskapas till en artikel. Punkten 6 är 
värdeadderande då detta är den punkt där artikeln läggs in i systemet och där kunden 
får tillgång till information om artikeln. New part-steget är viktigt för det 
nästkommande steget då förvaringsplats och information läggs in i systemet. Punkten 
19 är även den viktig då kunden snabbt behöver kunna identifiera detaljerna genom 
den etikett som appliceras på artikeln. Även punkterna 23-25 är värdeadderande då 
det i dessa steg sker förpackning, mängd och kvalitetskontroll samt att en 
inrapportering/korrigering av rätt antal artiklar sker. De uppräknade stegen uppfyller 
alltså de av kunden ställda kraven. De övriga stegen som inte blivit uppräknade 
behövs således inte för att tillfredsställa kunden.  
  
Processbeskrivning berör flödet i stort. Om den istället gjorts ännu mera ingående, 
skulle varje enskilt moment ha tagits med. Där hade räknats upp tidsåtgång för 
personal att ringa ansvarig inköpare vid fel, tidsåtgång för att hämta verktyg eller 
emballage, och så vidare. Resultatet från en sådan genomgång hade varit ännu mera 
nedslående, då det värdeskapande arbetet hade blivit lägre i förhållande till det icke 
värdeskapande. 
 

5.2 Tid 
Hur lång tid tar detta flöde i snitt och hur stor del av tiden utgörs av värdeskapande 
aktiviteter? 
Enligt mätningen i bilaga 10.2, tar det i teorin 2,3 minuter för en detalj att passera GM 
processen. Om vi räknar med den tid som artiklarna ligger och väntar på beslut eller 
på förädling, kommer vi att få den verkliga genomloppstiden. Genomloppstiden för 
vitvaruartiklar ligger enligt DP på ca 16 timmar, och för artiklar från skog och 
trädgård sortimentet på omkring 32 timmar.  
 

5.3 Tillämpning av TPS 
Vi tillämpar de metoder på GM processen som tidigare beskrevs i kapitel 3. 
 

1. Skapa kontinuerliga flöden så att problem inte döljs. 
Ta bort icke värdeskapande aktiviteter från processerna! Idealet är 
enstyckstillverkning. Bara sju av 26 aktiviteter är värdeskapande i 
processerna! En försvinnande liten del av genomloppstiden är förädlingstid. Vi 
ser från processbeskrivningen att många av de onödiga momenten handlar om 
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att skapa sig en uppfattning om beskaffenheten av artikeln och att sedan fatta 
ett beslut. Dessa moment borde kunna tas bort, om denna information fanns 
tillgänglig inom produktionen.  
Förslag: Ta bort icke värdeskapande aktiviteter från DP: s processer, genom 
att upprätta ett elektroniskt dokument där all nödvändig information finns.  

 

2. Skapa ett sug i ditt produktionssystem för att undvika överproduktion. 

Idag finns ett tryck igenom processerna. Då beställningarna görs från inköpare 
kan det bli problem att skapa ett sug i denna produktion. Det är svårt att skapa 
detta i en verksamhet som skall tillhandahålla reservdelar som eventuellt 
kommer att användas inom en viss tid. Eventuellt skulle man kunna införa ett 
kanbansystem mot en specifik beställningspunkt. Inte heller detta låter sig 
göras då DP handhar en så stor mängd olika artiklar. Vad DP skulle kunna 
göra för att förbättra flödet i processerna, är att minska orderkvantiteterna, 
vilket skulle möjliggöras om GM och för-packnings avdelningarna sänker sin 
genomloppstid.  
Förslag: Sänk orderkvantiteterna. 

 
3. Jämna ut arbetsbelastningen. 

Idag saknar personalen i de aktuella avdelningarna information om hur mycket 
gods som skall komma. Inte heller vet de hur mycket tid det kommer att 
krävas.  
Förslag: Tidsätt alla arbetsmoment. Skapa ett system för inköpare/planerare 
som delar in arbetsveckan i dagar. När detta är gjort har en ram för hur mycket 
som får ankomma till GM skapats. Efter detta gäller det att skapa regler för 
hur mycket gods som skall ankomma och upprätta ett kommunikationssystem, 
där interna och externa inköpare kan kommunicera med varandra och med de 
olika centrallagren. 

 

4. Skapa en kultur där processen stoppas för att åtgärda fel. Detta gör att det 

blir rätt från början. 

I dagsläget finns en förslagsverksamhet. Vid vissa steg i processen skall inköp 
kontaktas om det uppkommer felaktigheter. Vid intervjuer med medarbetare 
kom det fram att vissa förslag om förbättringar, inte kommer fram till rätt 
mottagare eller inte blir behandlat. 
För att nå en långsiktig, hållbar lösning på felavhjälpning krävs en insikt om 
värdet av förbättringar bland samtliga medarbetare.  
Förslag: Skapa en kultur där kvalitet och problemlösning ingår i 
arbetsuppgifterna. 

 

5. Standardiserade uppgifter är grunden för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 
Om processen varierar över tiden, kommer alla förbättringar bara att bli 
ytterligare variationer som används ibland och för det mesta ignoreras. Liker 
(2004). 
Förslag: Standardisera processerna och bjud in personalen att delta i 
upprättandet av arbetsinstruktioner.  
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6. Kontrollera visuellt för att upptäcka dolda problem.  
I dag är det väldigt svårt att skapa sig en uppfattning om hur det fysiska flödet 
fungerar. Det finns stora mellanlager och material står på olika 
avlastningsytor. TPS förespråkar att processen skall vara överblickbar för att 
snabbt identifiera problem. TPS verktyget i detta fall heter 5S. 
Förslag: Reducera mellanlager och onödiga tillbehör.  
 

7. Använd bara pålitlig och beprövad teknik för att stödja din personal och 

processer. 
Den mjukvara som används i datasystemet fungerar väl, detta gäller även de 
förpackningsmaskiner som används i aktuella processer. 
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6 Resultat 

6.1 Lösningsförslag 

6.1.1 Ta bort icke värdeskapande aktiviteter 

Ta bort icke värdeskapande aktiviteter från DP: s processer, genom att upprätta ett 

elektroniskt dokument där all nödvändig information finns. 

Enligt dataavdelningen finns all nödvändig information om artiklarna i systemet redan 
idag. Enligt de resultat som redovisats, borde det vara möjligt redan när inköpet läggs, 
att skapa en informationslista. Alla artiklar förses med information om antal, vikt, 
färdigdag i lager, leverantörens artikelnummer, DP: s artikelnummer, 
förpackningsemballagets artikelnummer och lagerplats, beräknad förpackningstid 
samt en leveransadress till det på förhand bestämda förpackningsstället. En annan 
förändring som måste ske är att leverantörerna inte längre tillåts att blanda förpackade 
artiklar med oförpackade artiklar i samma låda. När ett kolli ankommer, sker en 
utskrift av denna informationslista. Även etiketter till förpackningarna skrivs ut. 
Leveransadressen för kollit, står klart och tydligt angiven och truckföraren ansvarar 
för att åka förbi pallstället där emballaget finns och hämta rätt emballage enligt 
informationslistan. Kollit ställs ner vid angiven leveransadress och artiklarna börjar 
omgående förpackas då personal som tidigare varit sysselsatta med att packa upp, 
räkna, mäta och leta material blivit tillgängliga för värdeskapande arbete. Efter att en 
avslutad orderrad blivit paketerad, och rätt antal artiklar blivit inrapporterade som 
färdiga, samlas de defekta artiklarna in tillsammans med de eventuellt överblivna 
etiketterna och lämnas till en problemlösare. 

New part detaljer kräver en helt annan �handpåläggning� då information idag saknas 
t.ex. om hur artikeln skall förpackas och vilken lagerplats artikeln skall till. Även 
KIT-orderhanteringen fungerar på ett annorlunda sätt, varför dessa hanteringar borde 
slås samman och bilda ett eget flöde, kanske tillsammans med returhanteringen.  

Den nya processbeskrivningen kommer då att se ut så här: 

1. Gods anländer. (Avlastning)   
2. Antalet kollin kontrolleras.  
3. Finns packsedel. 
4. Utskrift av informationslistan, (etiketter), samt GMR. Läggs i mapp.  
5. Omplacering av kollin på pall? 
6. Mappen placeras på kollit. 
7. Redan för-packade artiklar skickas till uppställningsyta innan lager 
8. Emballage hämtas på vägen och placeras på kollit. 
9. Transport till förpackningsställe. 
10. Transport av kolli till packbord eller packmaskin. 
11. Artiklar förpackas i emballage.    
12. Mängd och kvalitet kontrolleras.  
13. Antalet felfria artiklar rapporteras in.  
14. Artiklar skickas till uppställningsyta innan lager.  
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6.1.2 Sänk orderkvantiteterna 

Sänk orderkvantiteterna. 

Det finns några parametrar som styr vilken kvantitet som skall beställas, hur dessa 
parametrar ser ut och hur de fungerar ligger utanför denna uppsats ram. Den enda 
parameter som GM processen påverkar orderkvantiteten på, är dess genomloppstid. 
Om DP lyckas att sänka genomloppstiden i GM, bör orderkvantiteten kunna sänkas.  

6.1.3 Tidsätt alla arbetsmoment 

Tidsätt alla arbetsmoment. Skapa ett system för inköpare/planerare som delar in 
arbetsveckan i �hinkar�. Varje �hink� får som mest innehålla x antal timmar, det skall 
vara omöjligt att fylla en �hink� med fler timmar än x. Systemet skall vara gemensamt 
för alla som gör inköp, vill man fylla på fler timmar måste detta aviseras minst y 
dagar i förväg och skall även godkännas av DP:s ledning. 
Om detta genomförs vet de bemanningsansvariga hur många timmar som kommer att 
krävas en given dag. Bemanning sker utifrån detta och extrapersonal kan meddelas i 
god tid om och när de behövs. Artiklar som idag sänds till externa förpackare kan i 
framtiden användas till att jämna ut den egna beläggningen. Detta betyder att om 
dessa artiklar inte skall förpackas av DP, borde de heller inte komma till DP 
oförpackade. 

6.1.4 Skapa en kultur 

Skapa en kultur där kvalitet och problemlösning ingår i de övriga arbetsuppgifterna. 
Utbilda medarbetarna så att de förstår hur viktigt det är att föra upp problem till ytan, 
så att de snabbt kan bli lösta. 

6.1.5 Standardisera processerna 

Standardisera processerna och bjud in personalen att delta i upprättandet av 

arbetsinstruktioner.  

Inbjud medarbetarna till möten där befintliga arbetsinstruktioner skrivs om så att de 
stämmer med verkligheten. Därefter skall dessa möten syfta till att förbättra dessa 
instruktioner 

6.1.6 Använd beprövad teknik 

Använd bara pålitlig och beprövad teknik för att stödja din personal och processer. 
De av oss tidigare föreslagna förändringarna innebär inga nyinvesteringar av vikt. De 
ingrepp som kommer att krävas i de befintliga programmen, är inte heller de av någon 
större omfattning och den teknik som krävs för detta är att beteckna som rutin. 
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7 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder i 
godsmottagningsprocessen. Vi kom fram till att dagens process var omständlig och att 
huvuddelen av tiden lades ner på onödigt arbete. En stor del av detta onödiga arbete 
beror på att kommunikationen mellan de som köper in artiklar och de som arbetar på 
GM är bristfällig och ibland obefintlig. Detta onödiga arbete är egentligen enbart 
dubbelarbete, detaljer räknas och kontrolleras många gånger under processen. För att 
lösa detta föreslår skribenterna att den information som inköparna innehar om 
artiklarna när de beslutar om inköp, borde göras tillgänglig för personalen i GM. Detta 
skulle kunna ske genom att upprätta den såkallade informationslistan som beskrivits 
tidigare. Detta skulle leda till att den informationslucka som ofta uppstår i GM skulle 
minskas och att tiden för att leta information istället skulle kunna användas till 
värdeskapande arbete. 

Dagens process är svår att överskåda vilket till stor del beror på att det under själva 
arbetet fattas beslut om var en artikel skall förpackas. Denna oöverskådlighet skulle 
kunna reduceras betydligt genom att använda informationslistan, där man på förhand 
vet vart det aktuella godset skall förpackas. Även ett arbete med 5S skulle skapa en 
bättre överskådlighet och starkt bidra till en effektivare process.  

Med tanke på att denna process består av många på förhand okända inslag, t ex vad 
det är som kommer att ankomma till GM, vilken mängd, vart dessa artiklar skall 
internlevereras och hur de skall förpackas, borde ett systematiserat arbete med att 
strukturera upp dessa parametrar utföras. Först därefter anser vi att ett detaljerat och 
standardiserat förbättringsarbete kan ske. 

Vad kan DP hoppas på att uppnå om de genomför dessa förslag på 
produktivitetshöjande åtgärder?  

Om alla dessa förändringar införs kommer den nya processen enbart innehålla 14 steg 
mot tidigare 26. Mellanlagren kommer till stor del att försvinna och en förkortning av 
genomloppstiden kommer att ske. Beläggningen kommer att bli jämnare och 
processen kommer att bli överskådlig, så till vida att man kan se tydligare flöden. Att 
ge någon exakt siffra på hur stor produktivitetsökningen blir är omöjligt. Dock kan 
man anta att den kommer att förbättras avsevärt. 
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8 Diskussion 

 

Enligt den litteratur som studerats är det oerhört viktigt att ha ett långsiktigt tänkande 
när man genomför förändringar i sina verksamheter. De förslag som lagts fram i 
denna uppsats kommer att ge mycket bra resultat, utan att kräva några egentliga 
investeringar. I ett kort perspektiv är dessa förslag därför bra. Om ledningen 
bestämmer sig för att inte bara implementera dessa förslag, utan också tillämpa hela 
Toyotas koncept, (dvs. en genomarbetat plan som alltid kommer att ligga till grund för 
förbättringsarbetet), kommer produktiviteten ständigt att höjas. 

Eftersom vi studerat DP:s processer under en kort period och tolkat verkligheten 
utifrån våra erfarenheter, kommer den bild av processerna som vi ger, inte att 
överrensstämma helt med verkligheten. Vi anser dock att dessa modeller räcker för att 
utgöra den grund som vi senare byggt våra förslag på.  

Vi trodde att de processbeskrivningar som redan fanns skulle vara någorlunda djupa 
beskrivningar av verkligheten och att vi skulle sätta oss in i dem relativt snabbt. Nu 
var verkligheten sådan att de befintliga beskrivningarna visserligen stämde, men att de 
återgav verkligheten grövre än vad vi väntat oss. Till detta kom många undantag och 
alternativa flöden. Vi insåg efter en tid, att verksamheten i GM var så komplex och 
innehöll så många variationer, att de detaljerade och sinnrika frekvensstudier vi 
inledningsvis trott oss kunna använda, inte skulle ge oss den data vi behövde som 
grund för förbättringsförslag. Efter detta konstaterande, insåg vi att den nivå vi från 
början ville arbeta på, var alltför detaljerad och att vi under den begränsade tid detta 
arbete skulle pågå, endast kunde nå framgång genom att studera vad som försiggick 
inom processen och beskriva detta.  

Den litteratur och de verktyg som vi valt att använda är i första hand inte framtagna 
för processer liknande den vi studerat, utan främst för tillverkande företag. Men vi har 
ändå kunnat tillämpa en stor del av det tänkande som presenterats i litteraturen.  

Vi är övertygade om att de grundläggande åtgärder vi tidigare gett förslag på kommer 
att skapa den trygghet, förutsägbarhet och överblickbarhet som är absolut nödvändig 
för att senare kunna skapa ett standardiserat förbättringssystem. 

Hade vi kunnat nå längre med ett annat sätt att närma sig problemet? 

Ja denna fråga ställde vi oss regelbundet under arbetets gång, men ju längre arbetet 
fortskred desto mer övertygade blev vi av vikten av att skapa ett standardiserat 
arbetssätt. Självklart hade vi varit glada om vi kunnat presentera exakta belopp på hur 
mycket våra förslag skulle bespara företaget eller exakt hur många mantimmar DP 
skulle kunna bespara varje år. Detta var också vår grundtanke som vi tidigare berättat 
om.  

Fanns det då inte någon alternativ metod? 
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Vi har inte hittat något liknande arbete utfört på en �stödprocess� av denna karaktär, 
inte heller fanns några skräddarsydda verktyg som helt passade, utan om vi valt någon 
annan metod hade den förmodligen utgått från någon lokaliseringsberäkning och 
resultatet hade kanske blivit någon form av layoutbeskrivning.  

Efter avslutat arbete vill vi tacka de många anställda på Electrolux Distriparts 
Thorsvik i Jönköping som hjälpt oss i denna uppgift. Vårt intryck är att samtliga 
personer som bidragit till detta arbete har varit intresserade och på alla sätt 
behjälpliga. Ett särskilt tack vill vi rikta till Jan Dahlström, Patrik Engdahl samt Amir 
Heydari som alla ställt upp, ofta på kort varsel och tagit sig tid med oss och våra 
frågor. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Verktyg inom TPS 
1. Skapa kontinuerliga flöden så att problem inte döljs. 

Många organisationer använder sig av funktionella verkstäder där maskiner 
eller medarbetare med samma uppgift samlas i grupper. Detta görs för att 
uppnå skalfördelar då stora satser standardiserat material kan tillverkas. Detta 
material blir sedan liggandes i väntan på nästa operation. Följden av detta blir 
överproduktion, lång genomloppstid och högt PIA, chansen för att fel och 
kvalitetsbrister upptäcks är liten. 
Tillverkningen borde istället inriktas mot enproduktstillverkning där detta är 
möjligt. Detta motverkar de negativa effekterna från traditionell 
masstillverkning. Tillverkningsprocessen präglas av små serier, delprocesser i 
direkt anslutning efter varandra, ett tydligt flöde med små buffertar och där 
processen startas först när det finns en beställning från en intern eller extern 
kund. Fördelar: Det är lättare att �bygga in� kvalitet i detta flöde. Flexibiliteten 
ökar, då ledtiden minskar. Produktiviteten ökar, skälet till att det verkar som 
om produktiviteten är som högst i en traditionell verkstadsmiljö är att 
utnyttjandegraden är hög. I verkligheten kan den vara mycket låg då 
produktiviteten inte är mätt baserat på värdeskapande arbete. Frigör 
produktionsyta, mellanlager tas bort Ökar säkerheten, Mindre batchstorlekar 
transporteras vilket leder till färre truckar.mm. 

 

2. Skapa ett sug i ditt produktionssystem för att undvika överproduktion. 
Traditionella organisationer vill undvika stillestånd och strävar efter en hög 
maskinutnyttjandegrad. Underlag för tillverkningsprognoser baseras på 
historik och prognostiserad efterfrågan för att undvika tidskrävande ställ. 
Materialhanteringen måste schemaläggas, logistik och 
planeringsavdelningarna blir stora och komplexa. Toyota strävar efter att ta 
bort alla lager, detta skall ske genom att bara tillverka det som kunden 
verkligen vill ha. Ingen verklig industri klarar idag av detta, utan små lager 
finns mellan de olika processtegen. När det lilla lagret mellan två delprocesser 
tar slut eller minskar till en viss punkt, startar den första delprocessen sin 
tillverkning för att åter komma upp till maximal lagernivå. Samtliga 
delprocesser arbetar efter denna princip och det är detta som kallas kanban.  
Imai förklarar vad Kanban är i boken Kaizen (1986). �Kanban är ett 
kommunikationsverktyg inom �just-in-time� produktionen. Ett kanban eller 
signalkort hänger samman med en specifik del inom en produktionslina och 
markerar ett förväntat behov av den specifika delen. När samtliga levererade 
delar blivit levererade, används kanbankortet på nytt för att signalera ett behov 
till den levererande gruppen.� 

3. Jämna ut arbetsbelastningen. 
En tillverkning som enbart tillverkar mot kund leder till överbelastningar och 
slöseri. Toyota strävar efter att jämna ut beläggningen, detta gäller både 
arbetsmängden och produktvariationerna. Detta görs genom att dela upp 
behovet i en period och lägga ut det under tillgängliga produktionsdagar. 
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Resultatet blir att arbetsmängden och produktionsmixen blir den samma varje 
dag. En viktig metod i detta arbete är SMED metoden (Single Minute 
Exchange of Die). Metoden används för att korta ned ställtiden vilket påverkar 
ställkostnaden, vilket i sin tur påverkar Wilsonformeln vilket gör att �den mest 
ekonomiska orderkvantiteten� sjunker. Genom att använda sig av SMED 
metoden behöver således ett företag inte vara tvunget att producera i stora och 
dyra materialsatser.  
� Utjämning innebär att produktionen är baserad på en detaljerad 
produktionsplan där ansträngningar görs för att reducera fluktuationer, det som 
påverkar produktiviteten, såväl som inom de enskilda processerna alltså 
produktmixen.�.Fujimoto (1999). 

            
 
4. Skapa en kultur där processen stoppas för att åtgärda fel. Detta gör att 

det blir rätt från början. 
Vid traditionell masstillverkning är det primära syftet att tillverka mycket till 
lågt pris. En viktig indikation på hur bra processen löper är hur hög 
maskinutnyttjandegraden är. Få om någon chef på låg eller mellannivå skulle 
drömma om att stanna en process för att hitta och åtgärda en felaktighet som 
orsakat en felaktig produkt. Detta skulle ju leda till sämre maskinutnyttjande, 
chefen skulle riskera att bli betraktad som en dålig chef och dessutom skulle 
det ta tid att få dit en konstruktör eller en mekaniker. Nej många väljer att 
skicka vidare detaljen till nästa delprocess eller kasserar den direkt. Så här gör 
inte Toyota! Hos Toyota har alla skyldighet att stoppa bandet vid fel, den 
direkt ansvariga för processen kallas dit. Ju längre tid bandet står stilla desto 
fler efterkommande band stannar, och desto fler ansvariga tillkallas. Detta 
innebär att problemen snabbt kommer upp till ytan och detta leder i 
förlängningen till att processen kommer att fungera smidigare. Detta 
stoppsignalsystem kallas andon. Istället för att ta reda på vem som orsakat ett 
problem och hänga ut denne försöker Toyota istället ta reda på vad som 
orsakar ett problem, ett sätt att göra detta är att fråga �varför� fem gånger. 
Genom att införa �snål produktion� kan stora lager undvikas, men enorma 
krav kommer att ställas på att �det blir rätt första gången� då dina 
säkerhetsbuffertar inte längre finns. Toyota skapar hela tiden nya fixturer, 
rutiner och anordningar för att eliminera risken för tillexempel en montör att 
skruva in en detalj uppochner. Detaljen eller produkten skall istället vara 
designad så att de ingående komponenterna inte passar i varandra, förutom i 
den avsedda positionen. Detta kallas poka-yoke. 

 

5. Standardiserade uppgifter är grunden för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet. 
Alla människor fungerar och arbetar på skilda sätt, detta är också fallet i hårt 
styrda tillverkningsprocesser tillexempel ett löpande band. Toyota anser att en 
människa måste få en frihet att i viss mån styra det sätt hon skall jobba, då 
människor upplever det som kränkande att tvingas jobba efter instruktioner 
som påtvingats av en ledning. Dessa standarder eller instruktioner måste till en 
viss del vara allmänna och behöver inte vara påverkbara för att fungera, men 
genom att inbjuda människorna till att själva påverka dessa standarder kan 
man ta tillvara deras kunskap och kreativitet till att förbättra standarderna. Om 
man gör detta kommer de inte bara att bli bättre utan i och med att 
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medarbetarna varit delaktiga i upprättandet, kommer de också att bli 
accepterade. 
Först när en process blivit standardiserad kan den förbättras. Det är denna 
förbättringsmetod som kalls Kaizen. 

 

6. Kontrollera visuellt för att upptäcka dolda problem. 
I de flesta utomjapanska fabriker på 80-talet såg allt ut som en enda röra. Vad 
man inte kunde se var det mest viktiga. Det var omöjligt att se vad som fanns 
bakom de många högar av lager som var staplat upp till taket. Det gick inte att 
avgöra om verktyg fanns på plats eller inte. Det gick under inga 
omständigheter att se om det fanns problem med hur arbetet blev utfört. Den 
allmänt accepterade filosofin var att varken se eller höra problem förrän de 
hoppade fram och slog dig i ansiktet. Vid den tidpunkten så fanns det inget 
problem utan istället en alarmerande kris som förbrukade stora resurser för att 
bli lösta. Japanerna använde sig till skillnad från dessa företag ett system som 
kallas 5s. Detta system tar bort allt onödigt på en arbetsplats så att tid och 
resurser läggs på att förädla produkter. 
 
       �Vad Toyota inte använder 5s till är att organisera och märka upp material 
och verktyg för att underhålla en ren och snygg omgivning. Visuell kontroll i 
en välplanerad snål tillverkning skiljer sig från att skapa en ren och snygg 
massproduktion. Snål tillverkning använder 5s till att stödja ett kontinuerligt 
flöde i syfte att hålla takttiden. 5s är också ett verktyg för att visualisera 
problem och (om det används på ett sofistikerat sätt) kan bli en del i processen 
av att skapa visuell kontroll i ett välplanerad snålt produktionssystem�. Hirano 
(1995).  

 

7. Använd bara pålitlig och beprövad teknik för att stödja din personal och 
processer. 
I Toyota används ny teknik bara när många personer från olika delar från 
organisationen fått testa och utvärdera den. Vilken effekt kommer den nya 
tekniken att få på befintliga processer? Ökar den processens värde? Minskar 
slöseriet? Jämnas flödet ut? Stämmer den nya tekniken överrens med Toyotas 
filosofi? Ger den verkligen stöd åt det värdeskapande arbetet eller tar den 
resurser ifrån det? Beslut fattas i samförstånd och när väl ett beslut är fattat 
genomförs det snabbt. Liker (2004) 
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9.2  Tidsstudier av godsmottagningsflödet 
Följande begränsningar har utförts vid denna studie: 
 
De två metoderna som använts för att bestämma tiden är estimering och uppmätning. 
Estimerat värde har gjorts av DP. Uppmätt värde har gjorts på plats och på minst två 
mätningar av skribenterna. 
 
Värdet har dividerats med ett estimerat medelvärde; vid punkten ett antas en 
standardcontainer innehålla 1000 artiklar; vid punkterna två till 25, med undantag av 
punkten 22, antas en standardorderrad innehålla 50 artiklar. 
 
Tidsåtgången för de olika aktiviteterna skiljer sig åt beroende på vilka artiklar som 
bearbetas och dess mängd varför skribenterna alltid räknat med �värsta tänkbara 
alternativ�. 
 
Ingen hänsyn har tagits till problem som normalt förekommer i processen. 
Då värdet för en detalj understiger 1 sekund har värdet ändå Estimerats till en sekund.   
 

  Aktivitet Tid (s)/st. Metod Tid (s) Divideras med 

1 Avlastning 5,4 Estimerat 5400 1000 

2 kontroll ant kollin 6 Estimerat 300 50 

3 Sändnr. 2,4 Estimerat 120 50 

4 Finns packsedel 1,2 Estimerat 60 50 

5 Sänd.nr. och Pack. Nr. 1 Estimerat 30 50 

6 Utskrift. 2,4 Uppmätt 120 50 

7 Placeras i fack. 1 Uppmätt 30 50 

8 Dokument hämtas. 1 Uppmätt 30 50 

9 Rätt kolli hämtas. 1 Uppmätt 60 50 

10 Transport. 1 Uppmätt 50 50 

11  Skall god för-packas? 1 Uppmätt 20 50  

12 Antal artiklar. 1 Uppmätt 10 50 

13  Stammer vikt och volym? 1 Estimerat 30 50 

14 Identifiering. 1 Uppmätt 20  50 

15 Skadat? 1 Uppmätt 20 50 

16 VH 05. 1,2 Uppmätt 60 50 

17 Transport. 1,2 Uppmätt 60 50 

18 Beslut 6 Estimerat 300 50 

19 Etiketter skrivs ut. 2,4 Estimerat 120 50 

20 Emballage hämtas. 6 Estimerat 300 50 

21 Transport till vänteläge. 1,2 Estimerat 60 50 

22 Transport till pack. 1,2 Estimerat 60 50 

23 Förpackningsoperation. 90 Estimerat 1,5 min 1 

24 Mängd och kvalitet. 1 Estimerat 10 sek 50 

25 VH 01. 1,2 Estimerat 1 min 50 

26 Transport uppställningsyta. 1 Estimerat 1 min 50 

      
 Genomloppstid 2,33 min    
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