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Abstract 
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Abstract 
Internal material handling is an area within logistics that receive little attention. 
Logistics on the other hand has received increased attention in recent years due to the 
fast and global growth of markets. The aim for this report is to study the internal 
material handling at Fläkt Woods AB’s factory in Jönköping, Sweden. The study is 
limited to include activities from receiving goods until the start of final assembly. The 
purpose with this case study is to identify potential problem within the current setup 
of the internal material handling system and provide suggestions for improvements in 
order to minimize downtime in production caused by lack of material. 
Based on an abductive approach, the data collection performed via documents, 
observations and interviews lays the foundation for the compilation of a number of 
flowcharts. These flowcharts describe the flow for three separate product groups 
which the company previously has identified as most interesting to map. With the 
flowcharts as a starting point potential problems are identified and, with the use of an 
own-composed analytical framework, also classified in order to sort out problems that 
are likely to cause downtime in production. The study states that these problems 
originate from damaged/defective components, incorrect storing/picking or occur due 
to errors when recording and sorting newly arrived goods. 

Literature studies are the basis for a theoretical framework containing a number of 
principles that should be taken into consideration when handling material internally. 
This framework is the base on which the presented suggestions for improvements 
rely. The suggestions can be divided into three separate areas. Problems caused by 
human factors can be minimized by increased motivation, increased knowledge and a 
more comprehensive view within the workforce. All kinds of physical movement 
along with registration in the ERP-system should be conducted in a more standardized 
and secure way. A need of increased measuring and monitoring has also become 
evident in order to increase control over different types of undesirable events. 
Beside implementing the proposed suggestions for improvement the students also 
advice the company to study the theoretical framework in order to be able to apply it 
on other problems. This study identifies quite a few other problems, but due to the 
scope of the study they are not further analyzed. 
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Sammanfattning 
Intern materialhantering är ett ofta bortglömt område inom logistik, ett ämnesområde 
som annars i takt med den snabba och globala utvecklingen har fått ökad 
uppmärksamhet de senaste åren. I detta examensarbete studeras den interna 
materialhanteringen på Fläkt Woods ABs fabrik i Jönköping begränsat till flödet 
mellan godsmottagning och slutmontering. Syftet med fallstudien är att undersöka 
vilka problem som finns med den nuvarande interna materialhanteringen samt ge 
förbättringsförslag för hur den skulle kunna utvecklas för att minimera antalet 
produktionstopp orsakade av materialbrist. 
Studien har en abduktiv ansats där datainsamling genom dokumentation, 
observationer och intervjuer ligger till grund för en flödeskartläggning av tre 
produktgrupper som företaget bedömt vara mest intressanta att studera. Utifrån flödet 
identifieras möjliga problem och med hjälp av ett analytiskt ramverk klassificeras 
dessa för att urskilja de problem som leder till produktionsstopp. Studien visar att 
dessa handlar om att komponenter av någon anledning är felaktiga/skadade, lagras 
in/plockas på ett felaktigt sätt eller att det sker felaktigheter vid godsmottagning med 
avseende på registrering och sortering. 
Genomförda litteraturstudier ligger till grund för ett teoretiskt ramverk innehållande 
principer som bör tas i beaktning vid arbetet med intern materialhantering. Ramverket 
är en utgångspunkt för de förbättringsförslag som tas fram för att lösa de problem som 
bedöms orsaka produktionsstopp. Övergripande sett hamnar förbättringsförslagen 
inom tre skilda områden. Det första området berör problem orsakade av mänskliga 
faktorer vilka kan minimeras genom ökad motivation, produktkunskap och helhets-
förståelse. Område nummer två täcker fysisk förflyttning av material samt registrering 
av detta i affärssystemet vilket bör ske på ett standardiserat och mer säkert sätt. Det 
tredje området innefattar ett behov av utökad mätning och uppföljning av de problem 
som uppstår i flödet för att få ökad kontroll över vad som sker.  
Studenterna rekommenderar företaget att, förutom att implementera föreslagna 
förbättringar, också studera det teoretiska ramverket för att kunna tillämpa detta på 
ytterligare problem som studien har identifierat men som ligger utanför studiens 
omfång. 
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analysverktyg, teoretiskt ramverk 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
För att understödja handeln på dagens globala marknad behöver företag en väl 
utvecklad logistik. Begreppet är idag vida använt inom både företagsvärld och 
litteratur och kan definieras som ett system av aktiviteter för att hantera materialflödet 
inom och mellan företag. Aktiviteter som omfattas är exempelvis lagerhantering, 
materialhantering och transport från ett företag till ett annat (Srinivasan, 2012). Figur 
1 visar ett exempel på hur logistiksystemet inom ett tillverkande företag kan vara 
uppbyggt. 

 
Figur 1. Exempel på ett företags logistiksystem (baserad på Aronsson et al. (2004) och Jonsson & 

Mattsson (2005)) 

Logistik omfattar inte bara effektiv planering och genomförande, utan också 
verifiering att resultatet blev som önskat (Aronsson et al., 2004). Det är av största vikt 
att också kundens behov blir tillfredsställt. Avsikten med logistik är på så sätt att 
åstadkomma en kostnadseffektiv leveransservice. Detta innebär att i största mån 
kunna ge kunden den service som efterfrågas till så låg logistikkostnad som möjligt. 
Ett sätt för företag att hålla nere logistikkostnaderna är att minimera lagerförings-
kostnaden då denna ofta är en stor del av de totala logistikkostnaderna. För att lyckas 
med detta är det gynnsamt att schemalägga inleverans av komponenter så nära det 
tillfälle de ska användas som möjligt. Detta förutsätter dock att den interna 
hanteringen av material är uppsatt på ett sätt som kan garantera att material snabbt kan 
tas emot och internt transporteras till den produktionslina där det behövs.  

Införandet av e-handel, globalisering och ett ökande supply chain management-tänk 
har gjort att dagens interna materialhantering står inför en rad nya utmaningar. Det 
kan exempelvis handla om att hantera och lagra fler produkter, erbjuda 
variantskapande och kundanpassning samt att hantera fler returer. Detta ska dessutom 
genomföras på kortare tid och med allt högre krav på precision och kvalitet. Arbetet 
med den interna materialhanteringen är därför att betrakta som ett kritiskt moment för 
företaget och dess komplexitet bidrar på så sätt till högre kostnader (Frazelle, 2001). 
Således finns det idag all anledning att inte bara optimera leveranser från leverantörer 
och till kunder, utan också titta på hur material hanteras internt. Med intern 
materialhantering avses i denna studie ”hantering och förflyttning av materialet internt 
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i en anläggning” (Jonsson och Mattsson, 2005, sid.82). Exempel på aktiviteter som 
ingår är godsmottagning, inlagring och interna transporter (Aronsson et al., 2004). Ett 
företag måste alltid forma sitt materialhanteringssystem utefter sina egna förut-
sättningar – det finns ingen allmän strategi som kan tillämpas. Coyle et al. (2008) ger 
dock förslag till vad som kan göras för att effektivisera en intern materialhanterings-
process. De handlar om att reducera interna transporter, manuellt arbete och antalet 
gånger en produkt hanteras. Vidare skall materialhanteringsprocessen bidra till ett 
effektivt arbete, säkra arbetsförhållanden och ett optimalt utnyttjande av utrymme och 
resurser. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Fläkt Woods Group är en multinationell koncern som tillverkar och saluför 
ventilations- och luftbehandlingssystem för industrier såväl som mindre byggnader. 
De 3 500 anställda omsatte 650 miljoner Euro år 2010. I Sverige bedrivs verksamhet 
under namnet Fläkt Woods AB (benämns hädanefter som Fläkt Woods) från fem 
platser, där enheten i Jönköping är den största. I Jönköping har företaget en fabrik där 
det tillverkas ventilationsaggregat för en global marknad med användningsområden 
inom allt från offentliga byggnader till kontor och hotell.   
Tillverkningsprocessen i fabriken i Jönköping är helt kundorderstyrd vilket ställer 
speciella krav på materialförsörjningen. För att minska lagerföringskostnaden strävar 
företaget efter att minimera lagerhållningen av det material som behövs vid 
slutmontering. Förutom förbrukningsmaterial och i viss mån råmaterial, exempelvis 
plåt, köps komponenter därför in i samband med att en kundorder tagits emot. 
Inleveranser av dessa kundorderspecifika komponenter sker så att antalet dagar i lager 
blir så få som möjligt. Skulle en komponent bli försenad i samband med problem från 
leverantören omplaneras den berörda kundordern så att inte kapacitet går till spillo vid 
produktionslinan. Avvikelser förekommer idag i form av att komponenter, trots att de 
är inlevererade, inte finns på plats vid slutmontering. Då slutmontering ingår som ett 
moment i produktionen av ventilationsaggregat orsakar avsaknaden av komponenter 
produktionsstopp. Fläkt Woods är av uppfattningen att flertalet av dessa stopp 
troligtvis har sin grundorsak i den interna materialhanteringen, men har idag liten 
kännedom om vilka problemen är eller omfattningen av dessa. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vilka problem som finns med den nuvarande 
interna materialhanteringen samt ge förbättringsförslag för hur den skulle kunna 
utvecklas för att minimera antalet produktionstopp orsakade av materialbrist. För att 
uppfylla syftet med studien kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Vilka problem med den nuvarande interna materialhanteringen kan orsaka 
materialbrist med produktionsstopp som följd? 

 Hur kan den interna materialhanteringen förbättras för att minimera antalet 
produktionstopp orsakade av materialbrist? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien begränsar sig till att enbart studera den interna materialhanteringen som berör 
de tre produktgrupperna spjäll, fläktar och batterier i flödet mellan godsmottagning i 
fabriken i Jönköping och den slutmontering som sker i samma fabrik. Figur 2 
illustrerar omfånget av studien och visar hur studiens område relaterar till ett företags 
logistiksystem. 

 
Figur 2. Studiens fokus i förhållande till logistiksystemet 

Företaget köper in en mängd komponenter där spjäll, fläktar och batterier enligt 
företaget är de produktgrupper som innehåller de mest kritiska komponenterna då de 
behövs i de allra flesta slutprodukter. Således berör denna studie enbart dessa tre 
produktgrupper. 

 

1.5 Disposition 
I rapportens introduktionskapitel ges en introduktion till vad intern materialhantering 
är och hur den interna materialhanteringen påverkar ett företags logistiksystem. Fokus 
ligger på företagets, hos vilket studien har bedrivits, problem och detta bryts ned till 
ett syfte kopplat till två frågeställningar. Då studien efter problembeskrivningen 
fortfarande är relativt omfattande beskrivs sedan hur studien har avgränsats. 
Studenterna har valt att i nästkommande kapitel placera en metoddel där det beskrivs 
hur studenterna valt att gå tillväga för att svara på frågorna. Val av metodansats 
diskuteras, och det redogörs för hur empirisk data har samlats in samt hur och varför 
studenterna valt att genomföra en flödeskartläggning. Vidare presenteras det 
analytiska ramverk som studenterna tagit fram för att systematiskt kunna identifiera 
och klassificera problem i företagets interna materialhanteringsprocess. Ytterligare 
analysverktyg som använts för att undersöka orsaker till problem introduceras och 
metoddelen avslutas med en diskussion kring trovärdighet. 
Metodkapitlet följs av rapportens tredje kapitel där det presenteras andra teorier kring 
intern materialhantering. Att presentera teorin efter metoden anser studenterna vara 
passande då detta stämmer överens med hur arbetet med studien bedrivits och det ger 
läsaren möjlighet att förstå hur det teoretiska ramverket används innan det 
presenteras. Fokus i teorikapitlet ligger på vad andra författare anser att ett effektivt 
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internt materialhanteringssystem bör uppfylla samt på vilket sätt ett sådant kan 
skapas. Efter presentation av vad tidigare litteratur har kommit fram till och hur dessa 
idéer relaterar till varandra presenteras en syntes av tidigare teori som blir till det 
teoretiska ramverk emot vilket studiens resultat kan jämföras. 
Under det fjärde kapitlet presenteras resultatet av den genomförda studien. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av hur den nuvarande interna materialhanteringen för valda 
produktgrupper går till. Därefter presenteras en djupare analys av de problem som i 
enlighet med det analytiska ramverket bedömts som extra allvarliga. Först när 
orsakerna till problemen är identifierade kan det teoretiska ramverket kopplas på och 
användas. Kapitlet avslutas med att studenterna ger åtgärdförslag i form av förslag till 
förbättringar. 

Det femte och avslutande kapitlet utgår från frågeställningarna och syftar till att 
avgöra huruvida studenterna har uppfyllt vad de avsåg att uppfylla vid inledningen av 
denna studie. En diskussion förs även kring hur studien har genomförts, och den 
avslutas i form av en sammanfattande slutsats. 
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2 Metod 
2.1 Undersökningsmetod 
I denna studie har en explorativ undersökning legat till grund för hur studenterna gått 
vidare med arbetet. Det är vanligt att undersökningar delas in efter hur kunskapen ser 
ut inom ett visst problemområde, och när det saknas information inom området för 
undersökningen benämns denna just som explorativ (Widerberg, 2002). Då området 
kring intern materialhantering generellt sett är relativt outforskat krävs det att 
studenterna inhämtar omfattande kunskap som belyser problemområdet på ett allsidigt 
sätt. Detta medför att undersökningen enligt studenterna bäst kan beskrivas som 
explorativ. Det faktum att Fläkt Woods också saknar kunskap inom området gör att 
studien får en ytterligare explorativ karaktär. Angreppssättet passar väl in på de 
problemfrågor som studien behandlar eftersom studien berör ett område inom vilket 
en grundläggande förståelse måste inhämtas för att kunna analysera och hitta 
lösningar på problem. Den explorativa ansatsen ligger till grund för att kunna svara på 
den första problemfrågan då det idag saknas information om varför det uppstår 
problem i den interna materialhanteringen.  
För att kunna uppfylla syftet har studenterna valt att genomföra en fallstudie. En 
fallstudie innebär att en mindre avgränsad grupp granskas och utgångspunkten är ett 
helhetsperspektiv där så mycket täckande information som möjligt ämnas samlas in 
(Patel & Davidson, 2011). Det stämmer väl överens med att denna studie behandlar en 
tydligt avgränsad materialhanteringsprocess. När det gäller just studerande av 
processer och förändringar där ett särskilt händelseförlopp följs och deltas i anses det 
lämpligt att genomföra en fallstudie (Olsson & Sörensen, 2011). Det är på detta sätt 
som fallstudiens förtjänster knyter an till den första problemfrågan – genomförandet 
av fallstudien hjälper studenterna att förstå problemområdet. Fallstudien möjliggör 
därmed för fortsatt analys och framtagande av förbättringsförslag. Den genomförda 
fallstudien grundar sig på information inhämtad med hjälp av flera olika tekniker, 
något som är vanligt för att få ett så brett underlag som möjligt (Patel & Davidson, 
2011). 

Då den andra problemfrågan syftar till att lösa problem som identifieras via en 
genomförd fallstudie knyter ovan beskriven undersökningsmetod indirekt an även till 
denna. Detta är dock inte tillräckligt utan för att verkligen besvara problemfråga två 
krävs tillämpning av analytiska verktyg och påkoppling av teoretiskt ramverk. 

 

2.2 Arbetsbeskrivning 
Arbetsprocessen bakom denna studie kan delas in i ett antal faser. De genomförda 
momenten inom varje fas har haft olika tyngdpunkt med avseende på om det handlat 
om att inhämta teori eller empiri, varit av analyserande karaktär eller om det handlat 
om att färdigställa rapporten. Figur 3 ger en schematisk bild över vilka huvudmoment 
som arbetsprocessen består av, hur de kan grupperas i faser, hur de relaterar till 
varandra och i vilken ordning momenten har genomförts.  
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Figur 3. Beskrivning av arbetsprocess 
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2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har främst skett genom studerande av dokumentation från företaget, 
observationer och intervjuer. Dessutom har litteraturstudier använts för att bygga upp 
det teoretiska ramverket. Insamlad data ligger till grund för att identifiera problem. 
Studenternas egna bild av den interna materialhanteringsprocessen, vilken uttrycks i 
form av genomförd flödeskartläggning, har jämförts med intervjusvar för att hitta 
avvikelser i hur arbetet bedrivs och hur det borde bedrivas. Vid intervjuer har också 
respondenterna lyft upp potentiella problem som studenterna analyserat. Vidare har 
studerad teori jämförts med faktiskt skeende på företaget och därmed har ytterligare 
problem kunnat identifieras. 
 

Dokumentation 
För att förstå i vilken kontext arbetet bedrivs har studenterna tagit del av den dok-
umentation som funnits tillgänglig rörande den interna materialhanteringen i form av 
arbetsbeskrivningar, kartor, organisationsschema och förbättringspolicy. Att få 
möjligheten att titta på detta innan observationerna var viktigt då det gav något att 
jämföra de inledande observationerna med. Vid insamlandet av dokument har dessa 
validerats med flertalet berörda parter för att säkerställa relevansen och riktigheten i 
dokumenten. Detta källkritiska förhållningssätt är en viktig faktor vid bedömning av 
sannolikheten i den information som granskas (Andersen, 1994). Under analys-
förfarandet fick också studenterna tillgång till kvantitativ sekundärdata i form av en 
fel-logg. Denna logg innehåller vad personal i slutmonteringen uppgivit är orsak till 
produktionsstopp. 

       
Observationer 

En kännedom om hur den interna materialhanteringen ser ut i nuläget är nödvändig 
för att kunna uppfylla studiens syfte. Denna kännedom har införskaffats genom att 
studenterna har genomfört observationer kring hur arbetet i materialhanterings-
processen går till. Studenterna har fokuserat på att observera vilka arbetsmoment som 
utförs, vem som gör vad, vilka hjälpmedel som används och hur informationssystem 
stödjer arbetet i processen. Personalen inom de observerade områdena blev 
informerade om att observation skulle ske innan observationstillfällena, dock utan att 
veta exakt när det skulle ske. De inledande observationerna skedde innan intervjuerna 
med operatörerna för att minimera observationernas påverkan på det operativa arbete 
som genomförs inom varje område. Detta är lämpligt så att observerad personal inte 
känner sig alltför kontrollerad och styrd samt försöker leva upp till specifika 
intervjusvar (Widerberg, 2002). I de fall där fler än en observation genomförts var 
anledningen att studenterna velat skaffa sig en egen bild utifrån påståenden som 
kommit fram under intervjuerna. En sammanställning av de genomförda 
observationerna återfinns i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av observationer 

Område Antal 
observationer 

Tidsperiod Sammanlagd 
tidsåtgång 

Godsmottagning 3 Februari - Mars 180 min 

Förmontering 2 Februari 120 min 

Inlagring 1 Februari 60 min 

Plockning 1 Februari 60 min 

Slutmontering 2 Februari - Mars 120 min 

Användning av observationer är framgångsrikt när det gäller att samla in information 
som berör beteenden och händelseförlopp. Denna teknik används även ofta vid 
explorativa undersökningar där de observationer som görs ligger till grund för och 
kompletterar information insamlad genom andra tekniker (Patel & Davidson, 2011).  

 
Intervjuer 

Som ett led i att samla in information har studenterna valt att genomföra intervjuer. 
Att använda sig av kvalitativa intervjuer som teknik för datainsamling är ett 
användbart sätt när det gäller att få en klarare uppfattning om hur ett problem ser ut 
(Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ intervju är också lämplig vid insamlandet av 
så breda och objektiva beskrivningar som möjligt och ändamålet med att använda en 
kvalitativ metod är att inhämta kunskap för att kunna skildra och upptäcka olika 
mönster (Olsson & Sörensen, 2011). Då studenterna velat gå in på djupet och inte 
bara samla in information om vad som sker utan också hur och varför olika 
arbetsmoment genomförs samt vilka svårigheter dessa för med sig är detta ett lämpligt 
sätt att gå tillväga. Det har använts semistrukturerade intervjuer där de personer som 
intervjuats har haft stor frihet att utforma sina svar. För att få en bred bild av 
problemet har det hållits intervjuer med olika befattningar på företaget. I de fall där 
det varit möjligt har intervjuerna varit observationuppföljande då detta är lämpligt när 
specifika moment bör belysas och förklaras för ökad förståelse (Widerberg, 2002). I 
Tabell 2 har information kring genomförandet av intervjuerna sammanställts. 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer 

Funktion Antal personer Tidsperiod Sammanlagd 
tidsåtgång 

Godsmottagare 3 Februari 45 min 

Godsmottagare 1 Februari 15 min 

Truckförare 3 Februari 30 min 

Montör 2 Februari 60 min 

Komponentplockare 1 Februari 30 min 

Produktionsledare 1 Mars 60 min 

Produktionstekniker 1 Mars 60 min 

Produktionsplanerare 1 Mars 60 min 

Anskaffare 1 Mars 60 min 



Metod 

9 

Att antalet intervjuobjekt inom de olika funktionerna varierar beror på att studenterna 
har sökt efter personal inom respektive funktion som på ett eller annat sätt hanterar de 
tre produktgrupperna. Antalet inblandande personer varierar från funktion till funktion 
och således varierar också antalet intervjuobjekt. Intervjuerna genomfördes på eller i 
närheten av respektive funktions arbetsyta för att, när möjligt, intervjuobjekten också 
rent visuellt skulle kunna ge svar på intervjufrågor. Detta bidrog också till att tre av 
intervjuerna genomfördes i grupp med två eller flera intervjuobjekt samtidigt då 
personal inom samma funktion anslöt till en avtalad intervju.  
 

Litteratursökning 
Som grund för litteratursökningen har studenterna använt sig av den empiri som först 
samlats in. Den insamlade informationen har analyserats för att sedan kunna jämföras 
med senare uppsökt relevant litteratur som sammanställts till ett teoretiskt ramverk. 
Detta till synes induktiva sätt har sedan övergått till att bli mer abduktivt - den 
studerade teorin har applicerats på ett verkligt fall då ramverket kopplats till den 
genomförda problemanalysen. Att använda sig av abduktion innebär att det skapas en 
dialog mellan det teoretiska och empiriska perspektivet (Olsson & Sörensen, 2011). 
Fördelen med detta angreppssätt är att studenterna inte blivit särskilt påverkade av 
existerande teorier utan istället kunnat se verkligheten från ett eget perspektiv. En 
eventuell nackdel kan dock vara att inslagen av subjektivitet i studien ökar på grund 
av denna ansats. 

 
Flödeskartläggning 

För att ha en chans att identifiera möjliga problemkällor och potentiella förbättringar i 
ett flöde är det först nödvändigt att förstå hur flödet fungerar och varför arbetet i 
flödet går till som det gör (Murphy & Wood, 2004). Denna helhetsansats och 
förståelse har inhämtats genom att en flödeskartläggning har genomförts. Det finns 
flertalet modeller som kan användas vid framtagandet av flödeskartor där vissa 
särskilda steg är vanligt förekommande. Det handlar om att först få en övergripande 
bild av det valda flödet för att senare fokusera på aktiviteter inom delprocesser och på 
så sätt kunna identifiera och föreslå förbättringar av dessa. Det arbete som studenterna 
har genomfört vid framtagandet av flödeskartor har stora likheter med den ”7-
stegsmodell” som bland annat Harrison & Van Hoek (2008) förordar. Figur 4 visar 
hur denna modell kan se ut. 
 

 
Figur 4. "7-stegsmodellen" (baserad på Harrison & Van Hoek (2008)) 
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Det finns många olika koncept som kan användas vid flödeskartläggning och 
symboler kan vanligtvis väljas relativt godtyckligt. För att få en enhetlighet har 
studenterna som utgångspunkt för denna kartläggning valt att använda fasta symboler 
enligt Conger (2011). Betydelsen av dessa symboler specificeras i Bilaga 1. Via 
datainsamlingen har studenterna tillgodosett sig den nödvändiga empiri som har legat 
till grund för kartläggningen. Den färdigställda flödeskartläggningen har sedan 
validerats tillsammans med produktionsledare och produktionstekniker. Detta var 
nödvändigt då flödeskartläggningen ligger till grund för analysarbetet. En positiv 
bieffekt var att företaget också kunde acceptera studenternas bild av flödet. Att 
företaget gjorde det gör det mer sannolikt att de i ett senare skede kan acceptera, ta till 
sig och genomföra studenternas förbättringsförslag. 

 

2.4 Dataanalys 
För att kunna analysera den insamlade informationen och hitta orsaker till aktuella 
problem för respektive produktgrupp har studenterna skapat och utgått från ett 
analytiskt ramverk. Detta ramverk, som illustreras i Figur 5, utgår från att potentiella 
problem listas upp och kategoriseras beroende på var i flödet de uppstår. Problemen 
analyseras utifrån ett antal frågor. Detta görs för att få ökad förståelse för problemens 
natur och underlätta en ackurat klassificering av problem.  

 
Figur 5. Analytiskt ramverk 

I klassificeringen bör det tas hänsyn till hur allvarliga konsekvenserna blir om 
problemet uppstår samt hur stor sannolikheten är att problemet uppstår. Detta 
arbetssätt har likheter med den typ av riskanalys som Tonnquist (2008) förordar vid 
arbete i och med projekt. Klassificeringen bör ske utifrån någon form av stigande 
skala där höga värden indikerar allvarliga problem. Syftet med att använda detta 
ramverk är att finna de mest allvarliga problemen för att sedan genomföra en djupare 
analys av dessa.  
I denna studie har kategoriseringen utgått från de subprocesser som ingår i den interna 
materialhanteringsprocessen vilka presenteras under avsnitt 4.1.  
För att klassificera problemen har studenterna valt att dela in dessa i A-, B-, C- eller 
D-problem vars konsekvenser kan beskrivas enligt följande: 

 A – innebär att det med största sannolikhet leder till ett produktionsstopp. 

 B – medför en fördröjning av flödet vilket leder till omplanering och sökning 
efter komponenten.  
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 C – medför viss fördröjning av flödet vilket kan leda till omplanering och 
eventuellt att extra moment tillkommer.  

 D – innebär att problemet upptäcks relativt tidigt i flödet och därför inte får 
några större konsekvenser vid slutmontering.  

Till detta har sannolikhetsaspekten sedan vägts in. Därigenom gavs möjligheten att 
klassificera upp eller ned ett problem baserat på med vilken frekvens problemet 
bedömdes uppkomma.  

För att kunna djupanalysera de allvarliga problemen har studenterna använt 
analysmetoden 5 Why-analysis som etablerades av Taiichi Ohno (1988). Metoden går 
ut på att hitta grundorsaken till ett problem genom att ställa frågan ”Varför?” gång på 
gång. Denna metod har kompletterats med ett antal frågor i enlighet med den modell 
för systematiskt ifrågasättande som Mattsson (2002) tagit fram. Det verktyg som 
studenterna har använt vid djupanalys presenteras i Figur 6.  

 
Figur 6. Modell för systematiskt ifrågasättande (baserad på Ohno (1988) och Mattsson (2002)) 

För att kunna presentera materialet på ett tydligt sätt har en orsak-verkan ansats 
genomsyrat studien vilket gör det möjligt att presentera analysen som ett 
Ishikawadiagram. Denna teknik kan även kallas för ”fiskbensdiagram” och är en 
teknik för att åskådliggöra just grundorsakerna till ett visst problem (Summers, 2005). 
I denna studie har tekniken även fungerat som ett ytterligare verktyg vid 
djupanalysen. Figur 7 visar en generell bild över hur denna typ av diagram är tänkt att 
fungera. 

 
Figur 7. Exempel på Ishikawadiagram 
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För att komma åt själva grundorsaken så kan det också sökas efter denna i områden 
som av tidigare erfarenhet har identifierats. Dessa områden kan enligt Sörqvist (2004) 
sammanfattas till 7M: 

 Management – ledningens påverkan och möjlighet till stöd och resurser.  
 Människa – de berördas kompetens, motivation och erfarenhet. 

 Material – kvalitet på det använda materialet. 
 Mätning – tillförlitlig och kalibrerad mätutrustning samt kontroll.  

 Miljö – arbetsmiljöns påverkan på processer och kvalitet. 
 Metod – rätt arbetssätt och styrbarhet. 

 Maskin – tillräcklig utrustning och förebyggande underhåll. 
Varje område kan sedan ersätta huvudorsakerna vid varje problem i diagrammet för 
att enklare stukturera orsakerna. 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Den valda undersökningsmetodiken är väl lämpad för att användas då ett helhetsgrepp 
i form av analys av process är nödvändigt. Detta kombinerat med att ett kvalitativt 
resonemang förs där det ifrågasätts varför och hur aktiviteter genomförs gör att 
studenterna betraktar validiteten som tillräckligt hög. Genom en tydlig 
syftesformulering, tydliga och precisa problemfrågor samt ett väl beskrivet 
metodavsnitt är det studenternas uppfattning att det efter avslutad studie är tydligt 
huruvida studien har uppfyllt det som den avsett att uppfylla. Under arbetets gång har 
validiteten också förankrats genom täta avstämningar med handledare, både vid 
företaget och vid Jönköpings Tekniska Högskola.  

Att fastställa reliabilitet för en fallstudie kan vara svårt då det handlar om en tolkande 
undersökning som söker svar på frågor som ”hur?” och ”varför?”. Studenterna menar 
att den diversifierade datainsamlingen bidrar med en triangulering i form av att olika 
data från olika typer av datainsamling kombineras för att se på problemen ur olika 
perspektiv (Patel & Davidson, 2011). På så sätt genereras också en hög reliabilitet. Att 
intervjuobjekten kommer från olika funktioner bidrar också till en högre reliabilitet då 
deras svar kan jämföras och stärka varandra på ett oberoende sätt. Genom en tydlig 
beskrivning av vilka metoder som använts för datainsamling och analys samt tydliga 
motiveringar till varför metoderna är lämpliga ökar reliabiliteten ytterligare. 
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3 Teoretiskt ramverk 
3.1 Teorins användbarhet 
I avsnitt 3.2 och 3.3 presenteras de teorier kring intern materialhantering som ligger 
till grund för det framtagna teoretiska ramverket samt det teoretiska ramverket i sin 
helhet. För att kunna identifiera problem med den nuvarande materialhanteringen 
(vilket problemfråga ett behandlar) krävs en djupare förståelse för vad den interna 
materialhanteringen skall uppfylla och vad som påverkar den. Det inledande stycket i 
3.2 syftar till att ge detta. Mattssons (2002) allmänna teorier kring effektivisering av 
processer som följer efter det inledande stycket knyts ihop med problemfråga två, då 
den handlar om just förbättringar.  

 Figur 8. Teorins användbarhet 

Den jämförelse av litteratur som presenteras i Tabell 3 och som bygger på 20 
principer kring intern materialhantering samt efterföljande kompletterande åsikter 
kring vad principerna behandlar ser studenterna som nödvändig att ha med sig för att 
på ett ackurat sätt identifiera problem vilket problemfråga ett behandlar. När denna 
teori sedan formas om till det teoretiska ramverket (vilket sker i avsnitt 3.3) och 
kombineras med de allmänna teorierna kring effektivisering av processer har 
studenterna ett nödvändigt verktyg för att även besvara problemfråga två. Figur 8 ger 
en sammanfattande bild av teorins användbarhet till att besvara respektive 
problemfråga samt hur de båda problemfrågorna är sammanflätade: 
 

3.2 Teorier kring intern materialhantering 
Utökad definition av begreppet 

Med utgångspunkt i den tidigare angivna definitionen av intern materialhantering (se 
avsnitt 1.1) och de aktiviteter som ingår i densamma konstaterar Mangan et al. (2008) 
att om ett företag vill bedriva kostnadseffektiv intern materialhantering så är högsta 
prioritet att utforma processer som möjliggör ett snabbt genomflöde av produkter. 
Coyle et al. (2008) vidareutvecklar detta genom att konstatera att genomförande av 
effektiv förflyttning och hantering påverkas av tre dimensioner: tid, utrymme och 
kvantitet. Tidsdimensionen utgår från att ju längre tid det tar att förflytta material 
desto större chans är det att något går fel vilket kan orsaka stopp i arbetet. Lång tid 
från det att material kommer in till dess att det skall användas på något sätt bidrar 
även till lageruppbyggnad och behov av mer utrymme. Detta kan dock vara 
nödvändigt för att kunna garantera att material internt kan levereras exakt när det 
behövs i exempelvis produktion. Avseende utrymme så är utrymmet där den interna 
materialhanteringen sker begränsat i någon form där utrustning och arbete bör 
anpassas för att utnyttja detta utrymme så effektivt som möjligt. Med den tredje 
dimensionen, kvantitet, vill Coyle et al. (2008) påvisa att intern materialhantering 
ibland måste vara uppsatt så att olika produktgrupper och volymer kan hanteras av 
samma materialhanteringssystem. Det är företagets val av verksamhetsstrategi som 
styr hur och i vilken utsträckning den interna materialhanteringen påverkas av de tre 
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dimensionerna. Därmed bestämmer verksamhetsstrategin förutsättningar som den 
interna materialhanteringen måste anpassa sig till. 
 

Processeffektivisering 
Just för att förutsättningarna ser olika ut mellan företag finns det ingen allmän strategi 
som kan kopieras och tillämpas för att effektivisera det interna materialhanterings-
systemet. Mattsson (2002) formulerar dock fem övergripande metoder för att 
effektivisera processer i allmänhet. Detta kan ske genom följande: 

 Förenkling och rationalisering. Syftet är att rensa bort de aktiviteter som är 
onödiga och som inte tillför något egentligt värde samt att utföra de 
nödvändiga aktiviteterna mer effektivt.   

 Informationsutbyte. Genom att göra information mer tillgänglig kan osäkerhet 
minskas vilket i kombination med snabbare och riktiga 
kommunikationsverktyg kan göra processer effektivare. 

 Automatisering. Detta innebär att manuella och mänskliga insatser istället 
övergår till att bli datoriserade, elektroniska och mekaniska för att på så sätt 
minska ledtider och minimera fel orsakade av den mänskliga faktorn.  

 Omkonfigurering. Syftet med detta är att integrera affärsprocesser för att 
minska tids- och resursåtgången som uppstår mellan två aktörer i flödet.   

 Samverkan. Genom att, med hjälp av långsiktighet och mer öppna attityder, 
öka samverkan och synkronisera flöden och aktiviteter kan processer 
effektiviseras ytterligare. 

 

Principer kring intern materialhantering utifrån Coyle et al. (2008) 
Dessa mer generella metoder kan sedan överföras till att mer konkret även beröra 
processer kring intern materialhantering. Även de fem punkter som Coyle et al. 
(2008) i avsnitt 1.1 ger som förslag är överskådliga riktlinjer för vad ett företag bör 
fokusera på, men de ger ingen praktisk hjälp till hur arbete kan bedrivas för att nå dit. 
Både Murphy & Wood (2004) och Coyle et al. (2008) menar på att intern 
materialhantering får för lite uppmärksamhet då betydelsen av en effektiv sådan inte 
alltid har varit i fokus inom logistikområdet. Dessa författare försöker åtgärda detta 
genom att föra fram ett antal principer som i viss mån bör följas eller i vart fall tas i 
åtanke vid planering och styrning av det interna materialhanteringssystemet. Dessa 
principer går också att använda vid framtagandet av ett materialhanteringssystem eller 
vid utvärdering/felsökning av ett existerande system för att hitta potentiella felkällor 
(Murphy & Wood, 2004). Tabell 3 utgår från de 20 principer Coyle et al. (2008) 
förordar och dessa förklaras utifrån hur upphovsmännen definierar dem. Varje 
princips innehåll ställs också emot annan litteratur i avseende på i vilken utsträckning 
denna litteratur för fram liknande tankar. Detta görs för att tydliggöra vilka områden 
som den studerade litteraturen sätter i fokus när det gäller planering och styrning av 
ett effektivt internt materialhanteringssystem. 
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Tabell 3. Jämförelse av litteratur 

 

Princip 

 

Definition efter 

Coyle et al. (2008) 

Omnämns av: 

Arnold 
et al. 

(2012) 

Murphy 
& Wood 
(2004) 

Reese 
(2000) 

Planeringsprincipen Planera alla materialhanterings- och 
lagringsaktiviteter så att maximal och total 
effektivitet erhålls. 

X  X 

Systemprincipen Integrera så många hanteringsaktiviteter som 
möjligt i ett samordnat operationssystem som 
omfattar leverantör, godsmottagning, lagring, 
produktion, granskning, packning, lagerhållning, 
fraktning, transport och kund.  

X X X 

Materialflödes- 
principen 

Tillhandahåll en operationssekvens och 
utrustningslayout som optimerar materialflödet.   X X 

Simplifierings- 
principen 

Förenkla hantering genom reducering, 
eliminering eller kombinering av onödiga 
förflyttningar och/eller utrustning. 

X  X 

Gravitationsprincipen Utnyttja gravitationen för att flytta material där 
det är praktiskt möjligt.  X X 

Utrymmesnyttjande- 

principen 

Optimera utnyttjandet av byggnaden. 
X  X 

Enhetsstorleks-principen Öka mängd, storlek eller vikt av enhetslaster eller 
dess flöden.    X 

Mekaniserings- 
principen 

Mekanisera hanteringsoperationer.   X X 

Automatiserings- 
principen 

Tillhandahåll automatisering som inkluderar 
produktion, hantering och lagringsfunktioner.   X X 

Utrustningsprincipen Vid val av hanteringsutrustning, ta hänsyn till 
alla aspekter av det hanterade materialet – 
förflyttningen och den metod som ska användas. 

  X 

Standardiserings- 

principen 

Standardisera metoder för hantering, samt storlek 
och typ av utrustning.  X X 

Användbarhets- 
principen 

Undvik att använda specialanpassad utrustning – 
utrustning skall helst kunna användas till många 
uppgifter. 

 X X 

Dödviktsprincipen Undvik att tomköra utrustning och maskiner. X  X 

Utnyttjandeprincipen Planera för optimalt nyttjande av personal och 
utrustning. X X X 

Underhållsprincipen Schemalägg förebyggande underhåll och 
reparationer av utrustning.  X X 

Föråldringsprincipen Ersätt hanteringsutrustning och metoder med mer 
effektiva sådana om det finns tillgängligt för att 
öka effektiviteten. 

 X X 

Kontrollprincipen Utöva kontroll i samband med 
materialhanteringsaktiviteter. X  X 

Kapacitetsprincipen Använd hanteringsutrustning för att förbättra 
produktionskapaciteten. X X X 

Prestationsprincipen Bestäm effektivitet genom att mäta kostnad per 
hanterad enhet.   X 

Säkerhetsprincipen Tillhandahåll lämpliga metoder och utrustning 
för säker hantering.  X X 
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De områden som principerna i Tabell 3 berör är vitt skilda från varandra. De tre första 
principerna behandlar, på ett eller annat sätt, vikten av ett systemtänk vid planering 
och styrning av intern materialhantering. Principerna kring simplifiering och 
standardisering kan ses som en hjälp att välja metod för hur handhavandet av material 
skall genomföras. Automatisering och mekanisering berör också val av metod men 
påverkar behovet av utrustning i ännu större grad. Flertalet andra principer ger också 
förslag kring hur utrustning skall väljas, användas och underhållas (utrustnings-, 
andvändbarhets-, utnyttjande-, underhålls-, föråldrings- och kapacitetsprincipen). 
Säkerhetsprincipen som framförs berör både val av metod och utrustning, vilket också 
utrymmesnyttjandeprincipen gör då tillgänglig yta påverkar arbetets utformning. 
Ytterligare hjälp vid val av hur material skall hanteras och förflyttas bidrar 
gravitationsprincipen, enhetsstorleksprincipen och dödviktsprincipen med. Vikten av 
kontroll och mätning av prestation stipuleras slutligen av kontrollprincipen och 
prestationsprincipen. 
 

Ytterligare principer kring intern materialhantering 
De 20 principer som presenteras i Tabell 3 kan inte tas som någon absolut sanning 
eller tas för att vara heltäckande. De ger heller ingen tydlig indikation på i vilken följd 
principerna bör följas vilket leder till olika sätt att agera på. Exempelvis tar Arnold et 
al. (2012) sin utgångspunkt i att maximal kundservice och minimal kostnad endast 
kan uppnås i en lagermiljö där arbetet är utformat så att det råder ordning och reda 
samt att det går enkelt att spåra och lokalisera material. Att material i lager ändå kan 
försvinna är något Arnold et al. (2012) också diskuterar, och en orsak till detta kan 
vara att arbetsrutiner inte följs. I ett väl fungerande internt materialhanteringssystem 
är det endast tre steg som måste genomföras innan fysisk förflyttning av ett material 
kan ske: verifiera att det är rätt material som skall flyttas, verifiera att det är rätt 
kvantitet som skall flyttas samt verifiera att förflyttningen kommer registreras i det 
informationssystem som företaget använder sig av. Ett vanligt stöd för att lättare följa 
dessa steg (som kan kallas transaktionsprincipen) är att använda sig av streckkoder. 
Enligt Arnold et al. (2012) är streckkodernas främsta förtjänst inte att de bidrar till att 
registrering i system kan gå snabbare, utan att de kan vara en bra hjälp vid själva 
verifieringen – användandet av streckkoder och läsare skall öka sannolikheten att rätt 
material förflyttas. Problemet är att människor är just mänskliga och att det därmed 
finns en risk att de tre ovanstående stegen inte följs. Arnold et al. (2012) menar att om 
märkningen av material är tydlig, antalet personer som har tillgång till materialet är 
begränsat och personalen är väl utbildad är tre faktorer som bidrar till att skapa ett 
materialhanteringssystem i vilket det är svårt att begå misstag.  

Andra författare är också inne och berör områden som kan kopplas till mänsklig 
hantering av material. Coyle et al. (2008) framför att intern materialhantering som 
arbete är en kombination av automatiskt och manuellt arbete, och att detta manuella 
arbete alltid innebär en potentiell risk för mänskliga fel. Enligt Coyle et al. (2008) kan 
detta enbart adresseras genom skapandet av en arbetsmiljö som uppmuntrar folk till 
att göra rätt och följa systemet. Vidare påpekas att i högsta möjliga mån bör all form 
av kortare förflyttning, monotont arbete och onödig hantering byggas bort i systemet. 
Detta kan göras genom ökad automatisering och därigenom minimering av antalet 
medarbetare. 
Att alltid automatisera förordas inte i all litteratur. Enligt Frazelle (2001) är det en 
vanlig missuppfattning att alla processer kan förenklas genom automation – att 
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maskiner kan lösa alla svåra problem. Att lösa ett komplext problem med en komplex 
metod kan snarare leda till en ökad komplexitet än en lätt lösning. Därför 
rekommenderar Frazelle (2001) att automatisering skall ses som en sista utväg snarare 
än ett första steg när en process skall effektiviseras. En korrekt arbetsgång är att först 
förenkla processen genom att ta bort så mycket som möjligt av allt onödigt arbete i 
den. Om det senare är meningsfullt att automatisera processen så bör den prestera så 
pass jämnt och konsekvent att det är förhållandevis riskfritt att automatisera den. 
Även om ett företag strävar mot en ökad grad av automatisering och mekanisering 
måste det enligt Frazelle (2001) finnas en förståelse för att det alltid är människorna 
som i slutändan skall utföra arbete. Därmed kan maskiner aldrig bli något annat än 
verktyg för att underlätta arbetet. En konsekvens av detta synsätt blir att 
dokumentation, träning och tydliga instruktioner är väl värda att investera i i samband 
med valet att investera i en maskin.  

Ytterligare litteratur stödjer Frazelle (2001) i tankarna kring människa vs. maskin. 
Mangan et al. (2008) betonar också att oavsett tillgången på tekniska hjälpmedel så är 
de allra flesta fabriker och lager beroende av människor och människornas förmåga 
att bidra med flexibilitet och anpassningsförmåga för att förbättra processerna. 
Tekniska lösningar som syftar till att underlätta materialhantering måste alltid 
utvärderas i förhållande till hur de kommer att påverka personalen. Då personal-
kostnader är den största kostnadsposten inom lagerverksamhet är det viktigt att 
upprätthålla nöjda och motiverade medarbetare, då missnöje påverkar effektiviteten 
negativt. Genom införandet av en socio-teknisk systemteori (STST) vill Mangan et al. 
(2008) tydliggöra hur tekniska system alltid interagerar med människor och sociala 
system. Figur 9 tydliggör delarna i de två olika systemen och hur de hänger ihop.  

 
Figur 9. Socio-teknisk systemteori (Mangan et al. (2008)) 

 STST vilar på fyra grundläggande principer:  
 Optimering och balansering av sociala och tekniska system 
 Kvalité på arbetsplatsen i form av utformning och arbetsmiljö 
 Medarbetares deltagande i arbetets utformning 
 Möjlighet till självständigt arbete 

Kärnan i STST är att tekniska lösningar som de anställda ej förstår riskerar att 
negativt påverka de anställdas prestation. Införandet av automation och potentiella 
högteknologiska hjälpmedel som i teorin bör effektivisera arbetet kan i praktiken ge 
negativa konsekvenser om de anställdas självbestämmande och motivation försvinner. 
Om medarbetarna själva är delaktiga i arbetets utformning och effektivisering av 
desamma kan risken för potentiella konflikter av denna typ minimeras (Mangan et al., 
2008). Ett annat sätt att bibehålla motivation när arbetsuppgifterna förändras och 
förenklas är att införa arbetsrotation, där medarbetare roterar mellan olika 
arbetsuppgifter. Detta får också en positiv bieffekt i form av ökad flexibilitet. Murphy 
& Wood (2004) menar att många av de uppgifter som den interna materialhanteringen 
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skall uppfylla bäst genomförs i team (enligt denna ”teamprincip” klarar team bättre av 
att lösa och utföra komplexa uppgifter), vilket också kan vara motivationshöjande.  
Informationssystem och elektronisk dataregistrering är ett sätt att minimera det 
mänskliga hanterandet, minska tidsåtgången och reducera kostnader i det dagliga, 
operativa arbetet som bedrivs på ett lager då datorisering generellt medför snabbare 
och säkrare hantering av information (Mangan et al., 2008; Murphy & Wood, 2004). 
Det ger också ökad kontroll vilket är något Arnold et al. (2012) anser vara viktigt. Vid 
införandet av avancerade IT-system är det viktigt att betänka att det inte bara är fysisk 
hantering som minskar, utan också att själva informationshanteringen ökar. 
Materialflöden hänger nämligen alltid ihop med informationsflöden (Murphy & 
Wood, 2004). Det här påverkar arbetets utformning och kan ställa andra krav på 
lagerpersonalen i form av kunskaper, alternativt innebära ett val av ett visst IT-system 
med tanke på användarna (Mangan et al., 2008). 

 

3.3 Syntes i form av teoretiskt ramverk 
En syntes av tidigare presenterad teori kring intern materialhantering ges i form av 
Tabell 4. Syntesen utgår från en egenkonstruerad mall bestående av fem övergripande 
principer. Tanken bakom de fem principerna formulerade i Tabell 4 är att de skall 
fungera som ett teoretiskt ramverk. De fem övergripande principerna i Tabell 4 är inte 
distinkt åtskilda (exempelvis så kan en förenkling påverka eller kräva användande av 
olika verktyg) men oavsett deras förhållanden och beroenden fungerar de som ett 
ramverk för vilka utgångspunkterna kan vara om det finns behov av att identifiera 
problem och genomföra förbättringar inom den interna materialhanteringsprocessen. 
Efter tabellen nedan följer en mer ingående förklaring av vad som ingår i studenternas 
fem egenkonstruerade principer. 

Tabell 4. Teoretiskt ramverk 

Helhets- 
princip 

Förenklings- 
princip 

Transaktions- 
princip 

Människo- 
princip 

Verktygs- 
princip 

Planerings-
principen 

Simplifieringsprincipen Kontrollprincipen Säkerhetsprincipen Användbarhets- 
principen  

System-
principen 

Standardiserings- 

principen 

Transaktionsprincipen STST Utrymmesnyttjande-
principen 

Materialflödes-
principen 

Datoriseringsprincipen  Teamprincipen Enhetsstorleksprincipen 

Prestations-
principen 

   Mekaniseringsprincipen 

    Automatiseringsprincipen 

    Utrustningsprincipen 

    Dödviktsprincipen 

    Utnyttjandeprincipen 

    Underhållsprincipen 

    Föråldringsprincipen 

    Kapacitetsprincipen 

    Gravitationsprincipen 
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I den princip som studenterna valt att kalla helhetsprincip ingår sådant som berör den 
övergripande designen och uppsättningen av ett internt materialhanteringssystem. I 
och med införandet av denna princip vill studenterna betona vikten av en helhetssyn 
och ett systemtänk där ledningen betänker total effektivitet och undviker sub-
optimering när materialflödet skall optimeras. Denna princip handlar också om att 
uppnå en konvergens mellan olika funktioners arbetssätt så att arbete sker mot ett 
gemensamt mål och kan mätas och bedömas på ett rättvist sätt. 

I den övergripande förenklingsprincipen ingår de principer som studenterna anser 
knyter an till vikten av att förenkla arbetet med den interna materialhanteringen. Det 
handlar inte bara om att förenkla och standardisera det fysiska arbetet med att förflytta 
och hantera material utan också om att underlätta hanteringen av informationsflödet 
som idag är en betydande del av den interna materialhanteringen. I och med det 
hänger denna förenklingsprincip ihop med princip nummer tre, som studenterna valt 
att kalla för transaktionsprincip. Den grundar sig i att alla transaktioner (dvs. både 
fysisk förflyttning av material samt förflyttning i affärssystemet) skall genomföras på 
ett kontrollerat sätt och utefter en förutbestämd ordning. Närhelst möjlighet finns till 
kontroll av material bör det genomföras. 

I studenternas människoprincip ingår teorier kring människans roll i arbetet med 
intern materialhantering. Med denna princip som utgångspunkt skall människans 
påverkan på det interna materialhanteringssystemet inte underskattas utan istället i 
enlighet med STST tas tillvara på bästa sätt. I denna princip ingår också människans 
arbetsmiljö. Med utgångspunkt i människans betydelse formuleras till sist en princip 
som innefattar alla de olika typer av verktyg som kan underlätta människans arbete. 
Studenterna har valt att kalla denna princip för just verktygsprincip och i denna ingår 
det förhållningssätt avseende val av, användning av och underhåll av utrustning och 
utrymme som kan intas vid arbete med intern materialhantering. Studenterna har 
vidare valt att se automation och mekanisering som ett verktyg för människor att 
genomföra ett arbete snarare än ett sätt att ersätta människor och därmed placeras 
automatiseringsprincipen och mekaniseringsprincipen från de 20 principerna i avsnitt 
3.2 under studenternas verktygsprincip. 
I Tabell 5 kopplas de fem egenkonstruerade principerna avseende effektivisering av 
intern materialhantering ihop med Mattssons (2002) allmänna teorier kring 
effektivisering av processer. Tabell 5 presenteras enbart för att ytterligare påvisa det 
framtagna ramverkets anknytning till teorin vilket ökar tillämpligheten av ramverket. 
Således används ej tabellen för vidare analys och problemlösning. 

Tabell 5. Teoretiskt ramverk kopplat till Mattsson (2002) 

Effektivisera  
processer  
genom: 

Helhets- 
princip  

Förenklings- 
princip  

Transaktions- 
princip  

Människo- 
princip 

Verktygs- 
princip 

Förenkling och  
rationalisering 

 X   X 

Informationsutbyte X X X X  

Automatisering  X X  X 

Omkonfigurering X X    

Samverkan X X  X  
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När det gäller tolkningen av tabellen ovan så används ett X för att markera de 
principer som studenterna anser motsvara respektive sätt att effektivisera processer. 
Transaktionsprincipen kopplas ihop med informationsutbyte och automatisering. 
Detta eftersom det enligt denna princip bör säkerställas att information gällande 
förflyttning av material alltid registreras på ett korrekt sätt. Att automatisera en sådan 
operation är ett sätt att undvika att manuella fel uppstår. Människoprincipen bedöms 
beröra informationsutbyte och samverkan då denna princip handlar om att det alltid är 
människor som utför arbete och att det krävs en förståelse för det egna arbetets 
betydelse för andra funktioner. Principen belyser också vikten av att de anställda 
själva är delaktiga i hur arbetet utformas och att arbetsuppgifter bäst utförs i team. Det 
är då viktigt att information når berörd personal på rätt sätt och att det förespråkas en 
samverkan mellan avdelningar och funktioner. Då verktygsprincipen till stor del 
handlar om att använda rätt utrustning och att utnyttja denna på ett effektivt sätt 
kopplas den till förenkling och rationalisering samt automatisering.  
Helhetsprincipen berör, förutom vikten av ett helhetsperspektiv, också planering och 
effektivisering av materialflödet. Detta kan göras genom ett väl utvecklat 
informationssystem som gör att överföring av information sker till rätt plats på ett 
ackurat och snabbt sätt. Även omkonfigurering kan bidra till en effektivisering av 
flödet genom att integrera olika processer och aktörer. Slutligen är samverkan också i 
detta fall en viktig faktor med hänsyn till synkronisering av flödets aktiviteter. 
Förenklingsprincipen berör alla de nämnda sätten att effektivisera processer på. Detta 
beror på att effektivisering av processer till stor del handlar om att förenkla och 
standardisera arbetsmoment vilket i många fall kan kopplas till datorisering och 
automatisering.  
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4 Resultat och analys 
4.1 Beskrivning av flödet 
Beskrivningen av flödet är uppdelat i olika flödeskartor beroende på vilken av 
produktgrupperna fläktar, batterier och spjäll som beskrivs. Att dessa tre 
produktgrupper är väl värda att studera vidare visar en sammanställning av den fel-
logg som förts i slutmonteringen över vilka produkter som orsakar produktionsstopp. 
Under år 2011 loggfördes 682 stycken produktionsstoppade ventilationsaggregat, 
vilket uppgår till nästan 4 % av den totala årsproduktionen på 17 600 stycken 
ventilationsaggregat. Figur 10 visar hur fördelningen avseende vilken produktgrupp 
som orsakat dessa 682 produktionstopp under samma tidsperiod såg ut. 

 
Figur 10. Andelen produktionsstopp per produktgrupp 

Som tidigare nämnts är studien begränsad till att omfatta flödet mellan godsmot-
tagning till slutmontering vilket således också avgör vad flödeskartorna omfattar.  
 

4.1.1 Fläktar 
Figur 11 visar det övergripande flödet för fläktar indelat i subprocesser. Dessa 
subprocesser återfinns sedan i mer detaljerad grad i samband med att de beskrivs i 
texten.  

 

 
Figur 11. Övergripande flöde - fläktar 

 
Godsmottagning 

Fläktar ankommer dagligen till godsmottagningen i fabriken. Där lossas de och ställs 
på en avlastningsyta i väntan på scanning. Scanningen går till så att en godsmottagare 
använder en streckkodsläsare för att läsa av streckkoden på varje fläkt för att sedan 
scanna en streckkod som godsmottagaren bär med sig och som motsvarar 
godsmottagningen i affärssystemet. Denna information lagras i streckkodsläsaren och 
först när alla fläktar är scannade töms informationen via en datorterminal för att på så 
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sätt registreras i företagets affärssystem. I och med detta går det att i systemet avgöra 
när de mottagna fläktarna är registrerade som godsmottagna.  
När registreringen är gjord meddelar godsmottagaren detta, för att få ett snabbt flöde, 
via ett telefonsamtal till personalen i förmonteringen som då skriver ut en 
inleveransavi för varje fläkt. Skulle inget telefonsamtal ske kan personalen i 
förmonteringen dock ändå se i systemet att fläktarna är godsmottagna och därefter 
göra utskriften. På inleveransavin återfinns bland annat information om till vilken 
produktionsgrupp i fabriken fläkten ska levereras, vilka moment som ska genomgås 
samt en ny intern streckkod. Inleveransavierna sorteras upp beroende på om fläkten 
ska genomgå förmontering eller ej där de inleveransavier vars fläkt ska genomgå detta 
sätts in i plastfickor medans de övriga förblir utan. När sorteringen är färdig 
överlämnas inleveransavierna till personalen i godsmottagningen som då placerar och 
med hjälp av tejp fäster dessa på respektive fläkt. Placeringen sker genom att en fläkts 
beställningsnummer/artikelnummer jämförs med inleveransavin. Flödet för 
godsmottagningsprocessen skildras i Figur 12.  

 

 
Figur 12. Flödeskarta för godsmottagning - fläktar 

 

Förmontering 
Först när inleveransavierna är på plats finns tillräckligt med information för att 
truckföraren ska veta var fläkten ska levereras. I det fall förmontering krävs levereras 
fläkten till en kö eller ”in-ruta” i anslutning till förmonteringen där den förblir i 
väntan på montering. Då monteringen är färdig och eventuell testning är gjord ställs 
fläkten åt sidan till en ”ut-ruta” för att sedan lagras in (se Figur 13).   

 

 
Figur 13. Flödeskarta för förmontering - fläktar 

 
Inlagring 

Inlagring kan ske på två olika sätt, vilka återges i Figur 14. Om förmontering skett 
transporterar personalen i förmonteringen fläkten till en ledig lagerplats, placerar 
fläkten på hyllan och noterar lagerplatsen för att sedan manuellt skriva in fläktens 
artikelnummer och lagerplats i affärssystemet. I de fall då ingen förmontering är 
aktuell transporterar truckföraren fläkten direkt från godsmottagningen till en ledig 
lagerplats. I samband med detta scannas streckkoden på fläktens inleveransavi följt av 
streckkoden på lagerplatsen. När fläkten placerats på hyllan töms informationen via 
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en datorterminal i likhet med proceduren registrering vid godsmottagningen. Det kan 
tilläggas att de flesta fläktar placeras i ett lager i samma byggnad som förmonteringen. 
Dock har de största fläktarna sina platser utanför byggnaden då de är för stora för att 
placeras på en lagerhylla.  
 

 
Figur 14. Flödeskarta för inlagring - fläktar 

 

Plockning 
I samband med att en order planeras in skickas en signal till företagets MPS-system, 
vilket är en del i affärssystemet. Detta genererar i sin tur en komponentplocklista som 
i god tid skrivs ut vid en av de olika slutmonteringslinorna beroende på var produkten 
ska monteras. Komponentplocklistan innehåller information om vilka komponenter 
som ingår i slutprodukten och på vilka lagerplatser de finns registrerade. När en fläkt 
behövs till en slutmonteringslina meddelar komponentplockaren detta till personalen 
som arbetar i fläktlagret. Detta sker via ett telefonsamtal där komponentplockaren 
anger vilken plats fläkten har och vilken order den tillhör. En verifiering sker sedan 
för att säkerställa att det är rätt fläkt. Då lagret ligger i en annan byggnad (N-
verkstaden) än slutmonteringen (Y-verkstaden) och då truckarna inte har möjlighet att 
köra i de båda byggnaderna, krävs det att fläkten först körs ut till en ut-ruta utanför 
byggnaden där komponentplockaren sedan hämtar fläkten och kör in den till kön för 
slutmontering (se Figur 15). Skulle det av någon anledning inte finnas personal i 
fläktlagret måste komponentplockaren på grund av problemet med truckarna själv 
byta truck, hämta fläkten och byta truck igen för att sedan kunna köra in fläkten till 
slutmonteringskön.  
 

 
Figur 15. Flödeskarta för plockning - fläktar 

 
4.1.2 Batterier  
Batterier levereras från två olika leverantörer och beroende på från vilken av dem 
leverans sker skiljer sig hanteringen vid godsmottagning. Från Leverantör 1 anländer 
batterierna märkta med en streckkod och i lastbärare som också används i fabriken. 
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Dessa batterier ställs, på grund av storleken, utanför fabriken på uppmärkta platser. 
Där scannas varje batteris streckkod mot en streckkod som godsmottagaren bär med 
sig och som motsvarar den plats där batteriet ställs. När detta är gjort töms 
streckkodsläsaren via en datorterminal för att registrera batterierna i affärssystemet. I 
och med detta får batterierna redan i ett tidigt stadie en specifik lagerplats.  

I de fall batterier anländer från Leverantör 2 är dessa sampackade med produkter som 
ska till andra kunder. Dessutom är de emballerade i trähäckar, vilket är en typ av 
emballage och lastbärare som kan beskrivas som en vanlig lastpall med väggar av 
glest monterade brädor. Detta i kombination med att batterierna saknar streckkod gör 
godsmottagningen mer arbetskrävande. Först sker en avlastning där hanteringen av 
övrigt gods i många fall bidrar till en fördröjning av processen. Då streckkoder i detta 
fall saknas krävs en manuell registrering i affärssystemet där godsmottagaren skriver 
in information om batteriet direkt via en dator. Som ett resultat av registreringen 
skrivs inleveransavier ut vilka sedan sorteras och placeras ut på respektive trähäck. 
När detta är gjort avemballeras batterierna från trähäckarna och placeras på de 
lastbärare som är anpassade till fabriken. I samband med detta placeras även 
inleveransavierna ut på rätt batteri.  

Batterier som krävt avemballering måste också transporteras vidare för inlagring. 
Detta sker av en truckförare som efter att inleveransavin har scannats placerar 
batteriet på en ledig plats och därefter scannar platsens streckkod. Även i detta fall 
töms sedan streckkodsläsaren via en datorterminal.  

Batterier kan lagras in på tre olika ytor i fabriken varav två av dessa är utomhus och 
en sitter samman med byggnaden för slutmontering. Detta gör att 
komponentplockaren själv kan hämta och verifiera det batteri som är aktuellt för att 
sedan köra det till kön för slutmontering. Hela flödet illustreras i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Flödeskarta - batterier 
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4.1.3 Spjäll  
Till fabriken anländer det flera gånger i veckan lastbärare i form av stålhäckar. En 
stålhäck har samma principiella utformning som en trähäck – materialet är enda 
skillnaden. Stålhäckarna, som företaget själva äger, innehåller i sin tur ett visst antal 
spjäll där både spjällen och stålhäckarna är märkta med streckkoder. När dessa lastats 
av scannas varje spjäll mot streckkoden som finns märkt på den stålhäck spjället 
levererats i. Streckkodsläsaren töms sedan via en datorterminal för att de ankomna 
spjällen och stålhäckarna ska registreras i affärssystemet.  
Inlagring av spjäll går till så att en truckförare transporterar hela stålhäckar 
innehållande spjäll till en yta utanför fabriken där lagerplatser finns uppmärkta. Efter 
att truckföraren har scannat stålhäcken placeras denna på en ledig plats vilken 
truckföraren noterar för att sedan scanna den streckkod som på ett i trucken laminerat 
ark motsvarar lagerplatsen. Som vid tidigare registreringar sker också denna genom 
att streckkodsläsaren töms via en datorterminal.  
Plockningen går till på liknande sätt som beskrivits tidigare genom att en 
komponentplocklista först skrivs ut. Liksom fallet med batterier kan komponent-
plockaren sedan själv hämta och verifiera de spjäll som ska användas vid 
slutmonteringskön då dessa finns placerade utomhus och på en för trucken åtkomlig 
plats. Figur 17 visar flödet för spjäll.  

 

 
Figur 17. Flödeskarta - spjäll 

      

4.2 Problem och dess orsaker 
För att finna problem med den nuvarande interna materialhanteringen har studenterna 
utgått från det analytiska ramverket (se Figur 5, avsnitt 2.4) vilket resulterat i en tabell 
där varje problem tilldelats ett löpnummer och slutligen klassificerats (se Bilaga 2). 
Då syftet och frågeställningarna endast berör de problem som kan orsaka 
produktionsstopp har studenterna enbart gått vidare med de A-klassificerade 
problemen. För att underlätta för djupare analys har de tolv urskilda A-problemen 
grupperats med hänsyn till de likheter som problemen har. Detta var möjligt då flera 
av problemen kunde relateras till en bestämd funktion samt då samma problem 
uppstod för alla tre produktgrupper. Den slutgiltiga sorteringen har resulterat i fem 
problemområden som alla kan orsaka produktionsstopp på grund av materialbrist: 
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 Felaktig/ingen verifiering vid plockning (berör löpnummer 13, 23 och 33). 

 Felaktig komponent (berör löpnummer 15, 24 och 34). 
 Material lagras in på fel plats (berör löpnummer 12, 22 och 32). 

 Fläkt monteras ej/felaktig sortering av fläktars inleveransavier (berör 
löpnummer 5 och 7). 

 Problem vid registrering av batteri vid godsmottagning (berör löpnummer 27). 
De fem problemområdena har sedan analyserats genom att ett Ishikawadiagram 
upprättats för varje område. För att tydliggöra problemen och dess orsaker följer en 
beskrivande text till varje Ishikawadiagram. 

 
Felaktig/ingen verifiering vid plockning  

Med felaktig/ingen verifiering vid plockning menas att den eller de komponent-
plockare som har som ansvar att hämta och leverera komponenten till slutmonterings-
kön brister i uppgiften att verifiera att det är rätt komponent som plockas. I Figur 18 
presenteras de identifierade orsakerna till problemet.  

 
Figur 18. Felaktig/ingen verifiering vid plockning 

En av orsakerna, som i figuren ovan beskrivs som ingen kontroll, innebär att det inte 
sker någon egentlig systemmässig verifiering av komponenten vid plockning. Den 
verifiering som eventuellt sker utgår istället från en manuell och visuell kontroll av 
komponentplockaren själv vilket i sin tur också är en bidragande orsak till problemet 
då detta medför en risk till att kontrollen utförs felaktigt. Bristande uppmärkning kan 
handla om både brister i märkningen av lagerplatser och att vissa lagerplatser befinner 
sig så högt att det kan vara svårt att verifiera komponenten och dess artikelnummer 
med blotta ögat. Detta har till följd att komponenten då istället riskerar att väljas 
godtyckligt i tro att det är rätt komponent.  
Otillräcklig produktkunskap kan också i vissa fall bidra till att den berörda personalen 
genomför en felaktig verifiering. Ett exempel kan vara en situation där 
komponentplockaren skall hämta en komponent som är nästintill identisk med en 
annan. Istället för att göra en noggrann kontroll görs den endast visuellt vilket medför 
att fel komponent hämtas i förvissning om att det är den rätta. Här kan även 
personalens erfarenhet spela stor roll. Någon som inte är van vid uppgiften kan lätt 
missta en komponent för en annan och i många fall, när det saknas tydliga 
instruktioner, är erfarenhet avgörande. Något som i många fall är svårt att hantera är 
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slarv vid utförandet av arbetsuppgifter. Att detta ofta sker kan säkerligen bero på flera 
anledningar varav en möjligtvis kan kopplas till bristen av helhetsperspektiv. Om 
personalen, i detta fall komponentplockaren, inte är klar med vilka konsekvenser 
brister i dennes arbete får för resten av flödet kan det skapa en ovilja eller brist på 
motivation att utföra arbetet på rätt sätt.     

 
Felaktig komponent 

Med felaktig komponent menas att det vid slutmontering uppdagas att komponenten 
på ett eller annat sätt är otjänlig. Komponenten kan vara skadad eller konstruerad på 
ett sådant sätt att den inte går att använda. I Figur 19 presenteras de identifierade 
orsakerna till problemet.  

 
Figur 19. Felaktig komponent 

Orsakerna kan delas upp i två kategorier: externa och interna. Med externa orsaker 
avses här sådana som företaget och den interna materialhanteringen ej själva orsakar, 
såsom när en leverantör skickar en felaktig komponent eller när en komponent blivit 
skadad under transport. Sådana orsaker kan vara svåra att åtgärda och det ligger inte 
på den interna materialhanteringen att åtgärda dem, men däremot att bemöta dem. 
Avsaknaden av en tillräcklig ankomstkontroll kan vara en orsak till att externa fel 
tillåts orsaka produktionsstopp. Det saknas idag i godsmottagningen tydliga rutiner för 
hur ankomstkontroll skall genomföras. Att felaktiga komponenter tillåts levereras in i 
fabriken kan ha sin orsak i att produktkunskapen är låg bland de som arbetar med att 
ta emot godset – det kan vara svårt att avgöra om en komponent är skadad eller inte 
eller om komponenten verkligen är vad märkning och/eller följesedel specificerar. En 
hög arbetsbelastning på grund av ojämna inleveranskvantiteter kan också vara en 
orsak till att externa fel släpps in i fabriken.  

Interna orsaker innefattar de fall då komponenter skadas under det interna 
handhavandet i materialhanteringsprocessen, exempelvis om truckar körs in i lagrade 
komponenter eller när komponenterna förflyttas. Orsaker till detta kan vara en form 
av oförsiktighet bland de som hanterar gods eller en bristande layout i de utrymmen 
där gods hanteras. Ingen kontroll eller rapportering om hur, när, var och hur ofta 
interna skador uppstår genomförs i dagsläget. När det i slutmonteringen upptäcks att 
en komponent är felaktig är det således omöjligt att avgöra om produktionsstoppet är 
externt eller internt förorsakat. 
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Material lagras in på fel plats 

Med att material lagras in på fel plats menas att en komponent rent fysiskt placeras på 
en lagerplats men att den i affärssystemet ser ut att stå på en annan. I Figur 20 
presenteras de identifierade orsakerna till problemet.  

 
Figur 20. Material lagras in på fel plats 

Att inlagring sker felaktigt kan bero på att registreringen sker i efterhand vilket ökar 
risken att komponenten är inlagrad på fel plats då den personal som lagrar in 
komponenten ej får någon direkt bekräftelse på att den scannade lagerplatsen är 
densamma som komponenten rent fysiskt har placerats på. Detta innebär att det inte 
sker någon kontroll av att komponenten placerats på rätt plats. Om det dessutom 
används utrustning som är bristfällig, exempelvis otillräckliga streckkodsläsare, kan 
detta öka risken för att själva scanningen genomförs felaktigt och att fel plats blir 
scannad. Bristande uppmärkning är en annan av orsakerna till problemet. Det kan 
handla om att märkningen av lagerplatser inte alltid är konsekvent eller tillräckligt 
tydlig vilket i samband med att scanning inte sker korrekt skapar problem. 

Liksom vid fallet med felaktig/ingen verifiering spelar mänskliga faktorer en stor roll. 
Att inte ha tillräckligt med kompetens/erfarenhet eller att instruktioner inte följs 
tillräckligt noga kan också vara avgörande vid en aktivitet som inlagring. Bristen av 
helhetsperspektiv är som tidigare beskrivet ofta en anledning till att det slarvas med 
arbetsuppgifter vilket också kan vara fallet i samband med detta problem.  
 

Fläkt monteras ej/felaktig sortering av fläktars inleveransavier 
Detta område berör löpnummer 5 och 7 i Bilaga 2. Dessa identifierades separat men 
efter genomförd analys med det analytiska ramverket kan det konstateras att de 
hänger ihop då problemet i löpnummer 7 är en följd av att problemet i löpnummer 5 
uppstått.  
Som beskrivs under 4.1.1 så sker det en sortering av inleveransavier där de avier vilka 
tillhör fläktar som kräver förmontering placeras i en plastficka. Denna sortering avgör 
sedan om truckföraren kör en fläkt till förmonteringen eller om fläkten lagras in 
direkt. En felaktig sortering av fläktars inleveransavier kan därmed leda till att en fläkt 
som egentligen kräver förmontering direkt lagras in. I affärssystemet ser den därmed 
ut att vara klar för slutmontering, men i verkligheten kan det saknas detaljer på fläkten 



Resultat och analys 

29 

vilket kommer orsaka produktionsstopp i slutmonteringen. I Figur 21 presenteras de 
identifierade orsakerna till problemet. 

 
Figur 21. Fläkt monteras ej/felaktig sortering av fläktars inleveransavier 

Den huvudsakliga orsaken till att det sker en felaktig sortering är att metoden för hur 
sorteringen går till är manuell. På varje inleveransavi finns ett nummer som talar om 
vilken avdelning som fläkten skall till efter avslutad godsmottagning och det är detta 
nummer som styr sorteringen av plastfickorna. En felaktig avläsning av detta nummer 
kan därmed medföra att den manuella sorteringen blir fel. Ingen kontroll i form av att 
truckföraren själv tittar på inleveransavin och nämnda nummer sker idag. 
Produktkunskap hos truckförare skulle eventuellt också kunna göra det möjligt för 
truckförare att se att fläkten kräver förmontering även om en plastficka saknas. 
Avsaknaden av en extra kontroll och produktkunskap är däremot inte direkta orsaker 
till problemet utan snarare en orsak till att problemet tillåts orsaka produktionsstopp. 
Det finns idag inga åtgärder i systemet för att bemöta en eventuell felsortering. 

 
Problem vid registrering av batteri vid godsmottagning 

Problemet med registrering av batteri vid godsmottagning innebär att godsmottagaren 
av olika anledningar inte har möjlighet att registrera batteriet i affärssystemet. Detta 
blir ett problem då komponenten fysiskt ändå måste placeras någonstans utan att 
platsen finns registrerad. Därmed reduceras spårbarheten vilket kan leda till 
produktionsstopp då komponenten behövs i slutmontering. I Figur 22 presenteras de 
identifierade orsakerna till problemet. 

 
Figur 22. Problem vid registrering av batterier vid godsmottagning 
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En av orsakerna till att registrering i affärssystemet ibland inte är möjlig är att det 
saknas information i den order som batteriet är tänkt att ingå i. Detta beror på att 
tidigare moment i orderberedningen inte hunnits med eller av någon anledning 
missats. I detta fall saknas tydliga rutiner för hur spårning av komponenten ändå skall 
kunna ske vilket medför problem när det kommer till att komponenten behövs i 
slutmontering, med produktionsstopp som följd.  
Som beskrivits i avsnitt 4.1.2 medför leverans från leverantör 2 en hel del extra 
moment. Detta i kombination med att personalen i godsmottagningen inte har 
möjlighet att ta del av någon information gällande ankommande leveranser kan i 
många fall skapa en hög arbetsbelastning och stressade situationer, särskilt om en 
leverans innehåller ett stort antal komponenter. Att registreringen sker manuellt och 
därmed är relativt tidskrävande är något som kan öka arbetsbelastningen och stressen 
ytterligare. Dessa problem bör nödvändigtvis inte innebära att registrering av batterier 
inte är möjlig. Dock använder sig företaget av en leveranspolicy som i vissa fall 
innebär att produkter skall levereras inom en tid som knappt överskriver 
leveransledtiden för de ingående batterierna. För att på bästa sätt kunna ge kunden vad 
som utlovats planeras det för slutmontering trots att batterierna saknas. I dessa fall blir 
det vid inleverans av batterierna så knappt om tid att registrering vid godsmottagning 
inte hinns med. Då komponenterna inte existerar i systemet skapas det, i kombination 
med stress och brist på erfarenhet, oklarheter kring var i fabriken komponenterna är 
och var de skall levereras.  

 

4.3 Förslag till förbättringar 
Förbättringsförslagen som presenteras nedan är uppdelade i två grupper: problem-
specifika förbättringsförslag och övergripande förbättringsförslag. Den första gruppen 
innehåller lösningar kopplade till de tidigare presenterade Ishikawadiagramen medan 
de övergripande förbättringsförslagen är mer heltäckande. 

 
4.3.1 Problemspecifika förbättringsförslag 
Förslag till hur de identifierade orsakerna till varje problem kan åtgärdas presenteras 
nedan. Syftet är att de framtagna förslagen skall kunna bidra till att den interna 
materialhanteringen förbättras. Utgångspunkten för förbättringsförslagen är de fem 
principerna i det framtagna teoretiska ramverket, vilket presenteras  i Tabell 4 och 
beskrivs i avsnitt 3.3. För att tydliggöra vilka principer som används för att åtgärda de 
olika orsakerna hanteras varje problemområde var för sig. 

 
Felaktig/ingen verifiering vid plockning 

För att kunna förhindra detta problem bör det i enlighet med transaktionsprincipen 
införas någon form av kontroll som säkerställer att rätt komponent plockas. Detta 
skulle kunna ske med hjälp av en konstant uppkopplad scanner som i realtid förser 
plockaren med information och kan ge en visuell bekräftelse av att plockaren hämtat 
upp rätt komponent. Ett alternativ är att det på komponentplocklistan skulle finnas en 
streckkod på varje materialrad som är kopplad till den streckkod som är fäst på 
komponenten. Vid plockning bör då båda koderna scannas och plockaren få en 
bekräftelse att det är rätt material. En utveckling av denna idé är att använda sig av 
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digitala plocklistor. Med plocklistan digitalt kopplad till scannern skulle enbart en 
streckkod behöva scannas.  
I dagsläget förflyttas ibland material utan att det registreras i något system vilket 
bryter mot den fundamentala tanken med transaktionsprincipen. Att använda sig av ett 
mer utvecklat system för plockning skulle kunna innebära ett utökat antal 
kontrollpunkter vilket också underlättar spårning av materialet. Givetvis bör en 
diskussion ske kring hur allvarligt företaget ser på problemet då detta skulle fordra 
investeringar i ny utrustning. Verktygsprincipen menar att det är av stor vikt att den 
utrustning som brukas är lämplig och anpassad för ändamålet.  

Att införa denna typ av system skulle också förenkla verifieringen vilket medför att 
kravet på produktkunskap torde spela mindre roll. Förenklingsprincipen kan även 
nyttjas gällande lagerplatsernas bristande uppmärkning då denna märkning bör vara 
mer konsekvent och standardiserad än vad den är idag. För att förebygga slarv och 
andra mänskliga fel ytterligare är det essentiellt att det från ledningen tillhandahålls 
ett helhetsperspektiv så att de ansvariga plockarna inser vilka konsekvenser felaktigt 
utförda arbetsuppgifter får för resten av företaget. Detta sätt att förmedla ett 
helhetstänk förespråkas av helhetsprincipen.   

 
Felaktig komponent 

I enlighet med transaktionsprincipen bör företaget i större utsträckning genomföra 
ankomstkontroll vid godsmottagning för att åtgärda de externa orsakerna till 
problemet med felaktiga komponenter. Nämnd princip statuerar att vid handhavandet 
av gods skall det i största mån kontrolleras och i detta fall handlar det om att verifiera 
att det är rätt material. För att personal i godsmottagningen skall kunna bemöta de 
externt orsakade felaktiga komponenterna behöver de sannolikt utbildas. 
Produktkunskapen måste utvecklas för att personalen inte bara skall kunna avgöra om 
en komponent är skadad eller ej när den anländer utan också kunna verifiera att det är 
rätt artikel med rätt funktioner. Om företaget väljer att utöka ankomstkontrollen bör 
de sätta upp ett strukturerat arbetssätt för hur det skall gå till i enlighet med 
förenklingsprincipen. För att standardisera och simplifiera arbetet och eventuellt 
också begränsa behovet av att utbilda personal i specifik produktkunskap bör 
checklistor för hur ankomstkontroll av respektive komponent skall gå till tas fram och 
användas. I enlighet med människoprincipen bör detta också möjliggöra arbetsrotation 
och ökad flexibilitet, vilket är en möjlig åtgärd för att komma tillrätta med den höga 
arbetsbelastning som råder i godsmottagningen. I dagsläget upplever personal vid 
godsmottagningen att arbetsbelastningen är ojämn vilket påverkar möjligheterna att 
identifiera felaktiga komponenter. Att komma tillrätta med det kräver användandet av 
helhetsprincipen där informationsutbytet mellan leverantör, distributör och företaget 
samordnas och tydliggörs så att det finns en möjlighet att allokera resurser för att 
matcha resursbehovet i godsmottagningen.  
Om orsaken till de interna felen beror på att handhavandet sker på ett oförsiktigt sätt 
eller om det är fabrikens layoutmässiga utformning som på något sätt orsakar 
skadorna är oklart i nuläget då ingen mätning eller uppföljning av denna typ av skador 
på komponenter sker. Företaget bör införa detta för att kunna avgöra om det 
framförallt är människoprincipen eller verktygsprincipen som bör appliceras på 
problemet med internt orsakade skador vilket leder till felaktiga komponenter i 
slutmonteringen. 
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Material lagras in på fel plats 

Då problemet med att material lagras in på fel plats kan bero på många olika orsaker 
finns det i detta fall också ett flertal förslag till förbättringar. Genom att, liksom vid 
problemet med felaktig/ingen verifiering, införa någon typ av utvecklad 
scanningsutrustning kan problemen med registrering i efterhand, bristande utrustning 
och den uteblivna kontrollen avhjälpas då en sådan utrustning skulle kunna bidra med 
en direkt bekräftelse av att materialets fysiska placering överensstämmer med den 
lagerplats som finns registrerad i affärssystemet. Detta kan då hänvisas till både 
transaktions- och verktygsprincipen. Då den nuvarande uppmärkningen är bristfällig 
bör detta enligt förenklingsprincipen gås igenom för att göra märkningen mer 
standardiserad och lättåtkomlig. Det kan handla om att vara mer konsekvent i hur 
lagerplatser är uppmärkta och att de streckkoder som motsvarar platserna placeras mer 
skilda från varandra. Att som tidigare nämnts förmedla ett helhetstänk till de anställda 
kan vara ett led i att komma till rätta med slarv och felaktigt utförda arbetsuppgifter (i 
enlighet med helhetsprincipen).  

 
Fläkt monteras ej/felaktig sortering av fläktars inleveransavier  

Med syfte att komma till rätta med problemet att fläktar inte monteras bör den 
nuvarande manuella sorteringsmetoden förändras. Ett förslag är att, enligt 
förenklingsprincipen, göra metoden ännu enklare och genom en utveckling av 
arbetssättet skulle affärssystemet kunna fungera som ytterligare stöd. Ett exempel 
skulle kunna vara att det i systemet tydligare visas vilka fläktar som skall monteras 
och att inleveransavierna skrivs ut var för sig för att på så sätt undvika felaktig 
sortering. Ett annat sätt att bemöta problemet på är att de truckförare som hanterar 
fläktarna blir utbildade i att lättare kunna se på en fläkt om den skall monteras eller ej. 
Även en kontroll av inleveransavin bör kunna införas för att säkerställa att fläkten 
verkligen skall monteras (i enlighet med transaktionsprincipen). Dessa åtgärder skulle 
medföra att problemet kan upptäckas tidigare vilket resulterar i att antalet 
produktionsstopp kan reduceras. Den nuvarande manuella sorteringen är dock inte på 
något sätt komplicerad utan kan beskrivas som ett enkelt moment. Därför bör det noga 
övervägas om en extra kontroll är nödvändig – med ett ökat systemstöd skulle kontroll 
kunna undvikas och tid sparas.  
 

Problem vid registrering av batteri vid godsmottagning 
Förutsatt att företaget betänkt helhetsprincipen och kommit fram till att den totala 
effektiviteten (lönsamheten) av konkurrensmässiga skäl blir bäst om företaget väljer 
att behålla dagens utlovade leveranstid mot kund så behöver den interna 
materialhanteringen förhålla sig till detta. Liksom de förbättringsförslag som berör 
problemet med felaktig komponent kan den höga arbetsbelastningen åtgärdas genom 
ökat informationsutbyte och resursallokering. Ytterligare problem orsakade av stress 
och slarv skulle kunna reduceras om företaget använde sig av förenklingsprincipen 
och gick ifrån den manuella registreringen. Detta skulle kunna ske genom en ökad 
samverkan mellan leverantör och företaget där leverantörer märker komponenter med 
streckkoder som företaget kan scanna. 
I de fall där orderberedningen inte hunnits med innan dess att komponenten anlänt kan 
ej godsmottagare registrera komponenten mot respektive ordernummer såsom annars 
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är brukligt. Hur godsmottagaren då skall gå tillväga är idag oklart. Det finns en 
möjlighet att registrera ankomsten mot ett beställningsnummer men det är idag inget 
utbrett och allmänt accepterat arbetssätt. Istället ställs komponenter direkt in på en 
godtyckligt vald lagerplats och transaktionen registreras ej i affärssystemet. Den enda 
spårbarheten blir då en manuell notering i form av en lapp eller ett telefonsamtal från 
godsmottagare till en anskaffare angående att material som ej går att registrera nu har 
anlänt. För att uppfylla transaktionsprincipen bör företaget se till att personal i gods-
mottagningen utbildas så att de kan hantera registrering i systemet mot beställnings-
nummer. Ett alternativ om företaget vill undvika att utbilda alla är att skapa en 
speciell lageryta för gods som ej har registrerats. Där skulle godset kunna placeras 
tills personal med speciell träning är tillgänglig för att lösa problemet. Det sistnämnda 
förslaget är ingen egentlig lösning utan snarare ett mer strukturerat sätt att bemöta 
problemet. 

 
4.3.2 Övergripande förbättringsförslag 
I tillägg till de problemspecifika lösningsförslagen har studenterna identifierat ett 
antal mer övergripande förbättringsförslag som vid införande skulle kunna 
effektivisera den interna materialhanteringen på ett mer helhetstäckande sätt. 
 

Mätning och uppföljning 
För att rikta förbättringsåtgärder mot de områden och orsaker som kan ge störst 
positiv påverkan jämfört med satsade resurser krävs inte bara en kvalitativ kunskap 
över vad och vart saker kan gå fel utan också en kvantitativ uppfattning över hur ofta 
dessa fel uppstår. En sådan uppfattning bör vanligtvis komma från att hur ofta något 
sker kontrolleras, vilket i sin tur kan genomföras genom uppföljning och mätning. 
Inom ramen för fallstudiens omfång med produktionsstopp orsakat av materialbrist 
trots att material finns inlevererat hos företaget sker endast en form av uppföljning 
och det är den fel-logg som studenterna studerat. Dock uppvisar denna logg brister 
som gör att kontrollen över felen blir otillräcklig. Figur 23 visar ett diagram över hur 
orsakerna till de, under år 2011, 559 produktionsstoppen kopplade till produkt-
grupperna fläktar, batterier och spjäll kan kategoriseras baserat på uppgivna orsaker 
från personal i slutmonteringen. Kategoriseringen är genomförd av studenterna inom 
ramen för denna studie – företaget använder sig i dag inte av någon form av 
kategorisering eller standardiserad kommentering. Då det ej finns något standardiserat 
sätt för hur kommenteringen skall gå till är det omöjligt att säga vad som skiljer de 
olika kategorierna åt utan kategoriseringen grundar sig enbart på studenternas 
tolkning av kommentarerna. 60 % av alla kommentarer är av sådan karaktär att det är 
omöjligt att avgöra orsaken till produktionsstopp (exempelvis så innehåller de bara ett 
namn, ett nummer eller endast ett frågetecken) och därför kan dessa 60 % ej 
kategoriseras. 
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Figur 23. Kategoriserade produktionsstopp 

Avsaknaden av tillräcklig uppföljning och mätning försvårar möjligheten att hitta och 
därigenom förebygga fel och detta bör således åtgärdas. Den studerade fel-loggen bör 
standardiseras med avseende på hur kommenteringen går till. Företaget bör vidare se 
över om andra mätningar kan införas någonstans mellan ankomstkontroll och 
slutmontering för att ytterligare knyta fel till var någonstans de uppstår. 

 
Motivation, kompetens och produktkunskap 

Som framkommit vid den analys som studenterna genomfört (se Bilaga 2) är den 
mänskliga faktorn en ofta återkommande orsak till de problem som uppstår i den 
nuvarande interna materialhanteringen, vilket inte bara gäller de A-klassificerade 
problemen. Att då se till att den anställde känner sig motiverad och engagerad är av 
största vikt för att komma till rätta med detta och erhålla effektiva processer. Ett sätt 
att uppfylla detta på är att vara tydlig med den anställdes roll i företaget och hur 
dennes arbete påverkar företaget som helhet. Det bör vara ledningens ansvar att detta 
helhetsperspektiv förmedlas och tas emot på ett sunt sätt. Om den anställde känner sig 
mer delaktig i företagets resultat bör det medföra att arbetsuppgifterna utförs på ett 
mer noggrant sätt. Det handlar helt enkelt om att den anställde skall värna om att i 
största mån lämna ifrån sig ett väl utfört arbete. Ett led i detta blir då att säkerställa 
den anställdes kompetens och produktkunskap. Att ha med sig dessa bitar är viktigt 
för företaget för att så långt som möjligt reducera den mänskliga faktorn som orsak till 
uppkomna problem i den interna materialhanteringen. 

 
Kontrollerade transaktioner 

I de problemspecifika förbättringsförslagen ovan uppdagas det i många fall att 
förflytting av material och registrering av detta bör ske i enlighet med transaktions-
principen. Med detta menas att vid många av de problem som berör utebliven kontroll 
kan orsakerna åtgärdas med ett tydligare och mer strukturerat sätt att hantera 
registrering i samband med förflyttning av material. Det bör vid varje förflyttning 
registreras att materialet flyttats och var det sedan placerats, vilket inte är fallet idag. 
Vidare bör manuella registreringar undvikas för att informationen som registreras inte 
skall riskera att bli oriktig. Företaget bör förändra sitt arbetssätt för att tydligare följa 
riktlinjerna för hur transaktioner genomförs på ett säkrare sätt. Förutom en annan typ 
av utrustning kan också utbildning bli nödvändigt för att effektivisera arbetet med 
registreringen.
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Disposition av diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuterar studenterna projektets metod och resultat samt ger 
sammanfattade slutsatser och rekommendationer. Syftet med denna studie är att 
undersöka vilka problem som finns med den nuvarande interna materialhanteringen 
samt ge förbättringsförslag för hur den skulle kunna utvecklas för att minimera antalet 
produktionstopp orsakade av materialbrist. Som hjälp för att uppfylla syftet 
formulerades två frågeställningar vilka resultatdiskussionen i avsnitt 5.2 utgår från. 
Metoddiskussionen i avsnitt 5.3 utgår från de metodval som studenterna har gjort, hur 
användningen av dessa metoder påverkar möjligheten att uppfylla syftet samt vilka 
styrkor och svagheter som finns med de olika metoderna. Avslutningsvis, i avsnitt 5.4, 
sammanfattas de viktigaste huvudpunkterna och studenterna ger även förslag till hur 
företaget kan arbeta vidare samt vad ytterligare studier kan fokusera på. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
Vilka problem med den nuvarande interna materialhanteringen kan orsaka 
materialbrist med produktionsstopp som följd? 
Efter att ha gjort en flödeskartläggning och identifierat potentiella problem utifrån de 
teorier som presenteras i avsnitt 3.2 kunde studenterna med hjälp av det analytiska 
ramverket urskilja tolv A-klassificerade problem som sedan sorterades in i de fem 
följande problemområdena: 

 Felaktig/ingen verifiering vid plockning 

 Felaktig komponent 
 Material lagras in på fel plats 

 Fläkt monteras ej/felaktig sortering av fläktars inleveransavier 
 Problem vid registrering av batteri vid godsmottagning 

Efter att på ett strukturerat och metodiskt sätt identifierat tolv problem anser 
studenterna att den första problemfrågan är tydligt besvarad. Att just tolv av de 34 
identifierade problemen klassificerats som A-problem beror i huvudsak på att de 
antingen uppstår relativt sent i flödet eller att det inte finns någon uttalad 
kontrollpunkt efter den aktuella processen. Även möjlighet till att kunna spåra en 
försvunnen komponent har vägts in. Då studien varit begränsad till ett visst flöde i 
fabriken är det endast inom detta som ett resultat har tagits fram. Det kan tänkas att 
det även finns andra både externa och interna aktörer som påverkar huruvida det 
uppstår problem i den interna materialhanteringen. Det begränsade antalet funktioner i 
flödet bör dock göra varje funktions betydelse mer tydlig vilket också torde öka 
förståelsen för värdet i dess utförande.   
 

Hur kan den interna materialhanteringen förbättras för att minimera antalet 
produktionstopp orsakade av materialbrist? 
De problem som identifieras genom att problemfråga ett besvaras är de som måste 
åtgärdas för att minimera antalet produktionsstopp orsakade av materialbrist. För att 
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de av studien presenterade förbättringsförslagen verkligen skall lösa problemen 
presenterades först problemen och dess respektive orsaker i detalj i avsnitt 4.2. I 
avsnitt 4.3.1 kopplades sedan förbättringsförslag till varje specifikt problem. Dessa 
förbättringsförslag utgår från orsakerna, vilka attackeras utifrån de fem övergripande 
principerna för intern materialhantering. I och med att studien presenterar dessa 
problemspecifika förbättringsförslag anser studenterna att den andra problemfrågan är 
besvarad och därmed är studiens syfte uppfyllt. 

Av hänsyn till utrymmesskäl och för att undvika upprepningar diskuteras ej varje 
problemspecifikt förbättringsförslag vidare utan studenterna låter dessa stå för sig 
själva. Efter att ha lagt fram samtliga problemspecifika förbättringsförslag är det dock 
tydligt att ett antal övergripande förbättringar har möjlighet att påverka flertalet 
problem i företagets interna materialhanteringssystem. Dessa övergripande 
förbättringsförslag som presenteras i avsnitt 4.3.2 handlar om en avsaknad av 
tillräcklig uppföljning och mätning, om hur materials transaktioner genomförs och om 
hur mänskliga faktorer kan reduceras. Att de övergripande förbättringsförslagen 
hamnar inom dessa områden är ingen överraskning för studenterna. Den interna 
materialhanteringen från godsmottagning till slutmontering upplever studenterna som 
förhållandevis okomplicerad med i princip enbart en lagerpunkt, två registreringar 
mot affärssystemet och ett begränsat antal involverade människor. Vid uppstarten av 
denna studie upplevde företaget att det fanns problem med den interna 
materialhanteringen men kunde inte vidare beskriva vad som var problemet. Det kan 
ha att göra med hur mycket uppmärksamhet betydelsen av den interna 
materialhanteringen ges men även det faktum att tillräcklig uppföljning och mätning 
saknas gör det mycket svårt att identifiera problem och genomföra förbättringar. Att 
det i ett okomplicerat materialhanteringssystem som innehåller få moment uppstår 
problem som får företaget att initiera ett examensarbete hade studenterna svårt att 
förstå och få grepp om till en början. Efter avslutade litteraturstudier och i och med 
framtagandet av det teoretiska ramverket har problem-bilden klarnat. Det finns både 
strukturella handhavandefel (som identifieras och attackeras utifrån studenternas 
transaktionsprincip) och mänskliga orsaker till att problem uppstår (vilka identifieras 
och attackeras med studenternas människoprincip och helhetsprincip). Sammantaget 
medförde därmed användandet av det teoretiska ramverket att studenterna kunde 
identifiera allvarliga problem även i ett till synes enkelt materialhanteringssystem och 
därmed också ta fram tillämpliga förbättringsförslag utifrån de fem övergripande 
principerna. 

 

5.3 Metoddiskussion 
Datainsamling 

Den dokumentation som företaget tillhandahållit har varit användbar då den fungerat 
som ett komplement till de övriga datainsamlingsmetoderna samt gett en tidig 
förståelse för studiens sammanhang. Istället för att använda sig av sekundärdata i form 
av den fel-logg som bearbetats kunde studenterna själva ha försökt kvantifiera 
problemet. Då denna information söktes relativt sent i studien underlät sig studenterna 
att genomföra en sådan mätning för att istället ägna mer tid åt analys. 
Gällande de genomförda observationerna har de fungerat på ett enligt studenterna 
ändamålsenligt sätt. Det som kan diskuteras är att antalet observationer inte är 
konsekvent per funktion vilket kan ge bilden av att vissa funktioner varit mer 
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betydelsefulla än andra. Anledningen till att observationerna ändå har genomförts på 
detta till synes ologiska sätt är att vissa funktioner krävt en större förståelse samt att 
validering i samband med intervjuer varit nödvändig. I övrigt skulle denna typ av 
validering även kunnat användas i ett senare skede av studien för att ytterligare 
säkerställa riktigheten i den insamlade empirin.  

Att studenterna använt sig av intervjuer har bidragit till en djupare förståelse för hur 
den interna materialhanteringen ser ut. Något som dock kan tas i beaktning är att 
några intervjuer hållits i grupp vilket ökar risken för påverkan och grupptryck. 
Fördelen med gruppintervjuer är att intervjuobjekten i dessa fall ges möjligheten att 
skapa en diskussion om sådant som studenterna i annat fall inte kunnat skapa sig en 
uppfattning om. Intervjuer hade också kunnat tjäna i att utöver bidragandet till 
förståelsen av flödet även i den senare analysen ge studenterna en bild av vad de 
anställda anser orsakar problemen och förslag till hur dessa kan förebyggas. Då varje 
funktion har sina egna åsikter och tankar om hur detta skulle kunna gå till ansågs det 
dock inte tillföra studien tillräckligt med relevant information. I samband med 
intervjuerna valdes det att inte göra någon inspelning eller transkribering av dessa. 
Istället ansågs det vara tillräckligt att det vid intervjuerna alltid närvarade två 
studenter och att informationen som kom fram sedan validerades av respektive 
avdelningsansvarig.  

Då denna studies ansats varit abduktiv har litteratursökningen främst getts utrymme 
efter det att den första empirin samlats in vilket gjort att studenterna i det inledande 
skedet inte påverkats nämnvärt av tidigare teorier. Ett alternativt sätt hade varit att 
istället lägga mer tyngd på att läsa in sig på litteratur tidigt i studien för att på så sätt 
vara mer förberedd inför insamlandet av empirin. Då studenterna vid detta lag inte 
hade tillräckligt med kunskap om vad de kunde vänta sig på företaget valde de dock 
att vänta med litteratursökningen tills mer information samlats in.  
Flödeskartläggningen anser studenterna vara nog beskrivande för att läsaren skall 
kunna tillgodose sig en tillräckligt rättvis bild av de olika flödena. Tanken har varit att 
använda ett så enhetligt koncept som möjligt för att underlätta tolkningen av symboler 
och flöden vilket dock inte helt följs vid flödet av fläktar jämfört med de övriga 
produktgrupperna. Det skall emellertid tilläggas att fokus trots detta inte har legat mer 
på fläktar än något annan produktgrupp utan att anledningen till skillnaden är att detta 
flöde innehåller fler aktiviteter och således kräver en mer uppdelad kartläggning. 

 
Dataanalys 

Användandet av ett tydligt beskrivet analytiskt ramverk anser studenterna stärker 
rapportens kvalitet då det medför att det i efterhand blir tydligt hur analysen gått till. 
Att inte bara datainsamlingen utan också själva analysen genomförs på ett strukturerat 
sätt stärker trovärdigheten. I efterhand är det dock möjligt att identifiera brister som 
om åtgärdade hade förbättrat studien än mer. Den klassificering som studenterna utgår 
från kan ses som otydlig då de förklaringar till vad som kännetecknar ett A-, B-, C- 
eller D-problem som ges i avsnitt 2.4 kan uppfattas som alltför lika. För att komma 
tillrätta med detta skulle eventuellt studenterna använt sig av ett färre antal klasser 
eller helt enkelt skrivit om klassificering helt och hållet. Då studenterna anser att 
definitionen av de så kallade A-problemen är tydligt skild från de andra 
klassificeringarna och det är just dessa problem studien fokuseras kring har ingen 
åtgärd för att förändra klassificeringen efter avslutad analys vidtagits. Även den 
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kategorisering som använts i form av att utgå från respektive produktgrupp kunde ha 
gjorts annorlunda för att undvika att samma sorts problem analyserats flera gånger. 
Därmed hade också den gruppering från tolv problem till fem problemområden som 
görs i avsnitt 4.2 kunnat undvikas. Exempelvis kunde studenterna valt varje funktion 
som en kategori istället för varje produktgrupp. En ytterligare anmärkning kring 
utformningen av det analytiska ramverket gäller det faktum att sannolikhet vägts in i 
hur allvarligt ett problem bedömts vara. För att tydliggöra vilket problem som har 
högst sannolikhet att uppstå kunde studenterna ha skiljt ut detta och placerat den 
bedömningen i en egen kolumn. Anledningen till att detta inte genomfördes är att det 
saknas kvantitativ data för att understödja en ren sannolikhetsbedömning. Istället för 
att då ha två subjektivt bedömda kolumner (”Hur allvarligt?” samt ”Sannolikhet”) 
valde då studenterna att bara genomföra en sammanhängande subjektiv bedömning. 
Att analys även genomförts med hjälp av Ishikawadiagram har samma förtjänster som 
användandet av det analytiska ramverket. Noterbart är dock att de fem diagram som 
presenteras i avsnitt 4.2 samtliga saknar orsaker på fler nivåer än den första. Detta kan 
ses som en svaghet då studenterna kan sägas inte ha utnyttjat Ishikawadiagrammens 
fulla styrka i att identifiera grundorsaker till problem. Om studenterna fokuserat mer 
på att gräva djupare i varje identifierad orsak snarare än att placera in dem i enlighet 
med 7M-metoden kunde det eventuellt ha sett annorlunda ut. Dock tror studenterna att 
användandet av 7M i samband med Ishikawadiagrammen var positivt då det medförde 
ytterligare styrning i hur analysmetoden skulle användas. Detta var viktigt då ingen av 
studenterna använt sig av Ishikawadiagram tidigare.   
 

Teoretiskt ramverk 
Även om det teoretiska ramverket inte tas upp i metodkapitlet påverkar valet av att ta 
fram och använda ett teoretiskt ramverk studien på ett sådant sätt att det är relevant att 
föra en diskussion kring det. Fördelen som studenterna ser med att använda ett 
teoretiskt ramverk är att det i analysfasen av arbetet blir tydligt vilken teori som 
analysen utgår ifrån. Med ett ramverk anpassat till intern materialhantering blir det 
också lättare att se till att studiens fokus på just intern materialhantering bibehålls. En 
invändning kan vara att ramverket är subjektivt konstruerat då studenterna själva har 
formulerat de principer som analysen bygger på. För att minimera inslagen av 
subjektivitet har studenterna varit noga med att i ett första steg, i avsnitt 3.2, väl 
beskriva teorier kring intern materialhantering och sedan, utan urskiljning, ta med alla 
in i formandet av det teoretiska ramverket. I och med användandet av Tabell 3 
tydliggörs det i detta avsnitt att flera författare är av samma uppfattning kring många 
områden som knyter an till intern materialhantering. Efterföljande presentation av 
kompletterande teori syftar till att bredda synen kring det som ingår i Tabell 3 och när 
all denna teori sedan kondenseras och förs samman i det teoretiska ramverket (Tabell 
4) anser studenterna det vara tydligt att ramverket har en stark teoretisk anknytning 
och att inslagen av subjektivitet minimerats. Studenternas egen uppfattning kring vad 
som ingår i de övergripande principerna i det teoretiska ramverket presenteras också 
så att läsaren själv skall kunna jämföra detta med andra teorier kring intern 
materialhantering och därigenom själv kunna avgöra om studenternas principer har 
teoretisk bäring. 
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 Reliabilitet och validitet 

Studenterna anser att studiens syfte är uppfyllt och att detta inte hade varit möjligt 
utan stöd från valda metoder. Den förståelse som genomförd flödeskartläggning 
(baserad på data insamlad med hjälp av olika metoder) gav var nödvändig för att 
kunna gå vidare och identifiera problem som senare analyserades och klassificerades i 
och med användningen av det analytiska ramverket. Efter en djupare analys med 5 
Why-analysis och Ishikawadiagram kunde sedan det teoretiska ramverket appliceras 
på egentliga orsaker till problem vilket ligger till grund för de presenterade 
förbättringsförslagen. Att de olika metoderna tydligt hänger ihop anser studenterna 
vara en styrka. Då problemfrågorna är sammanlänkande och bygger på varandra 
(vilket illustreras i Figur 8 i avsnitt 3.1) är det naturligt att även valda metoder hänger 
ihop. Hur metodvalen har möjliggjort och påverkat arbetet med studien beskrivs också 
väl i Figur 3 i avsnitt 2.2 där det blir tydligt att använda metoder har varit nödvändiga 
för driva studien framåt mot ett uppfyllande av studiens syfte. I och med detta anser 
studenterna att studiens validitet påverkas positivt. Redan tidigare i denna rapport (se 
avsnitt 2.5) har studiens kvalitet i form av just validitet och även reliabilitet berörts. 
Då samtliga metoder nu även har diskuterats och studenterna har motiverat specifika 
val samt påpekat tillkortakommanden med de egna metodvalen anser studenterna att 
reliabiliteten höjs. Sammantaget är det studenternas uppfattning att det i rapporten 
presenterade materialet uppvisar en tillräckligt hög reliabilitet och validitet för att 
studiens resultat skall kunna accepteras. 

 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det sätt som Fläkt Woods idag hanterar material internt vad gäller fläktar, spjäll och 
batterier från och med godsmottagning och fram till slutmontering medför att ett antal 
problem riskerar att uppstå. Tolv av dessa problem bedöms vara av sådan karaktär att 
de kan orsaka produktionsstopp i slutmonteringen på grund av materialbrist. 
Problemen handlar om att komponenterna av någon anledning är felaktiga/skadade, 
lagras in/plockas på ett felaktigt sätt eller att det sker felaktigheter vid godsmottagning 
med avseende på registrering och sortering. För att på ett övergripande sätt komma 
tillrätta med problemen föreslår studenterna att företaget utökar mätningen och 
uppföljningen av problemen för att få ökad kontroll över vad som sker. Studenterna 
rekommenderar också att företaget ser över hur transaktioner av material går till så att 
det fysiska flödet alltid registreras på ett korrekt sätt i affärssystemet. Ytterligare 
potential till förbättring identifierar studenterna hos inblandad personal. En ökad 
helhetssyn, högre motivation och produktkunskap är mänskliga faktorer studenterna 
tror skulle minimera uppkomsten av problem i det studerade flödet. Förutom dessa tre 
övergripande förbättringsförslag tillkommer även en tillämpning av det teoretiska 
ramverket för att få fram problemspecifika förbättringsförslag. I och med tillämp-
ningen av de fem egenkonstruerade principerna visar studenterna företaget mer 
praktiskt hur identifierade problem kan åtgärdas. 

Efter avslutad studie är det studenternas förhoppning och rekommendation att 
företaget väljer att betänka föreslagna förbättringar och implementera dessa i högsta 
möjliga mån. Studenterna rekommenderar vidare att företaget tar de fem principer 
som det teoretiska ramverket består av i beaktning även när det gäller övriga 
identifierade problem (klassificerade som B-, C- eller D-problem i Bilaga 2). 
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Gällande vidare studier så anser studenterna att det för företagets del vore intressant 
att studera hur både det analytiska och teoretiska ramverket kan tillämpas även på 
andra produktgrupper. En ytterligare studie skulle också kunna behandla andra delar 
av företagets flöde, exempelvis hantering från slutförd produktion till distribution via 
färdigvarulager. Rent akademiskt vore det intressant att använda både det analytiska 
och teoretiska ramverket i studier på andra företag för att se huruvida det finns 
likheter med denna studies resultat. En kvantitativ studie med avseende på hur 
producerande företag generellt sätter upp den interna materialhanteringen tror 
studenterna också skulle kunna komplettera den här studien.     
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7 Bilagor 
Bilaga 1 Förklaring av flödeskartläggningssymboler 

Bilaga 2 Analytiskt ramverk tillämpat på studien  



Bilagor 

44 

     Bilaga 1 

 
 
Samtliga symboler översatta från: 

Conger, S (2011). Process mapping and management. New York, NY: Business 
Expert Press 
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     Bilaga 2 
Produktgrupp: Fläktar 

Löpnr Potentiellt 
problem 

Var/Hur 
upptäcks det? 

Konsekvens? Möjlig orsak? Hur 
allvarligt? 

 Godsmottagning 
(GM) 

    

1 Fläkt scannas ej. Vid placering 
av in-avi. 
Vid utkörning 
till 
FM/lagerplats. 

Saknas i systemet. 
Tidsförskjutning. 
Ofrivillig 
förskjutning av 
efterföljande 
moment. 
 
 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

D 

2 Fläkt registreras ej 
i systemet. 

Vid placering 
av in-avi. 
Vid utkörning 
till 
FM/lagerplats. 

Saknas i systemet. 
Tidsförskjutning. 
Ofrivillig 
förskjutning av 
efterföljande 
moment. 
 

Systemfel. D 

3 In-avi skrivs ej ut. Vid placering 
av in-avi. 
Vid utkörning 
till 
FM/lagerplats. 

Oklarhet kring 
inlagring, ev. 
manuellt. 

Information saknas i 
systemet. 

B 

4 Fel in-avi på fel 
fläkt. 

Ev. vid FM, 
annars SM. 

Produktionsstopp 
p.g.a. fel 
komponent. 
Om FM 
felsökning och 
korrigering av in-
avier. 

Mänsklig faktor* -
manuell kontroll. 

B 

5 Fel sortering av in-
avi. 

Ev. vid FM, 
annars SM. 

Om FM 
fördröjning.  
Om ej monterad 
produktionsstopp. 

Mänsklig faktor* -
manuell kontroll. 

A 

      
 Förmontering 

(FM) 
    

6 Fel fläkt monteras. Vid FM. Fördröjning. Fel sortering av in-
avi. 

D 

7 Fläkt monteras ej. Vid SM. Produktionsstopp. Fel sortering av in-
avi. 

A 

8 Fläktar monteras i 
fel ordning. 

Upptäcks ej. Ev. omplanering 
av produktion. 

FM följer ej 
planering. 

D 

      
 Inlagring (INL)     

9 Fläkt scannas ej. Ev. vid 
registrering (1 
st). 
Planerare 
upptäcker att 
fläkten inte har 
en lagerplats. 

Fläkt försvunnen. 
Konstant 
omplanering. 
Leta. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

B 

10 INL glömmer 
registrera fläkt. 

Planerare 
upptäcker att 
fläkten inte har 
en lagerplats. 

Omplanering.  
Fördröjning. 
Fläkt försvunnen. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

B 
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11 Fläkt registreras ej 
i systemet. 

Felmeddelande 
vid terminal. 

Fördröjning. 
Ev. omplanering. 
Fläkt försvunnen. 

Systemfel. D 

12 INL lagrar in fläkt 
på fel plats. 

 Vid PL. Ev. 
produktionsstopp. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

A 

      
 Plockning (PL)     

13 PL verifierar ej 
eller felaktigt. 

Upptäcks vid 
SM. 

Produktionsstopp. Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

A 

14 PL får fel 
lagerplats och/eller 
ordernummer. 

Upptäcks 
under PL. 

Fördröjning. Otillräcklig 
kommunikation. 

C 

      
 Övrigt     

15 Felaktig fläkt. Ev. FM eller 
SM. 

Omplanering eller 
produktionsstopp. 

Externt – 
leverantör/transport. 
Internt – 
handhavandeskada  
eller avsaknad av 
ankomstkontroll. 

A 

16 In-avi försvinner. FM, INL, PL Extra moment. 
Fördröjning. 

Hanteringsfel. 
Lappsystem. 

C 

* Med mänsklig faktor menas mänskliga fel som kan orsakas av exempelvis stress, hög 
arbetsbelastning, brist på motivation, glömska etc. 

Produktgrupp: Spjäll 

Löpnr Potentiellt 
problem 

Var/Hur 
upptäcks det? 

Konsekvenser? Möjlig orsak? Hur 
allvarligt? 

 GM     
17 Spjäll scannas ej. Planerare 

upptäcker att 
spjäll inte är 
godsmottaget. 

Omplanering. 
Leta. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

B 

18 Stålhäck registreras 
ej i systemet. 

Felmeddelande 
vid terminal. 

Fördröjning. 
 

Systemfel. D 

      
 INL     

19 Stålhäck/lagerplats 
scannas ej. 

Planerare 
upptäcker att 
spjäll inte har 
en lagerplats. 

Omplanering.  
Fördröjning. 
Spjäll försvunnet. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

B 

20 INL glömmer 
registrera stålhäck. 

Planerare 
upptäcker att 
spjäll inte har 
en lagerplats. 

Omplanering.  
Fördröjning. 
Spjäll försvunnet. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

B 

21 Stålhäck registreras 
ej i systemet. 

Felmeddelande 
vid terminal. 

Fördröjning. 
Ev. omplanering. 
Spjäll försvunnet. 

Systemfel. D 

22 INL lagrar in på 
fel plats. 

Upptäcks vid 
PL. 

Ev. 
produktionsstopp. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

A 
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 PL     

23 PL verifierar ej 
eller felaktigt. 

Upptäcks vid 
SM. 

Produktionsstopp. Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig 
utrustning. 
 

A 

 Övrigt     
24 Felaktigt spjäll.  Vid SM. Produktionsstopp. Externt – 

leverantör/transport. 
Internt – 
handhavandeskada  
eller avsaknad av 
ankomstkontroll. 

A 

* Med mänsklig faktor menas mänskliga fel som kan orsakas av exempelvis stress, hög 
arbetsbelastning, brist på motivation, glömska etc. 

Produktgrupp: Batterier 

Löpnr Potentiellt 
problem 

Var/Hur 
upptäcks det? 

Konsekvenser? Möjlig orsak? Hur 
allvarligt
? 

 GM     
25 Batteri 

registreras ej. 
Vid placering av 
in-avi. 
Vid 
avemballering/ut
körning till 
lagerplats. 

Saknas i 
systemet. 
Tidsförskjutning. 
Ofrivillig 
förskjutning av 
efterföljande 
moment. 
 

Mänsklig faktor*. 
Placering av 
dataterminal. 

D 

26 In-avi skrivs ej 
ut. 

Vid placering av 
in-avi. Vid 
utkörning till 
lagerplats 

Oklarhet kring 
inlagring, ev. 
manuellt. 

Information saknas i 
systemet. 

B 

27 Problem vid 
registrering. 

Ev. vid PL. 
 

Ev. 
produktionsstop
p 

Manuell registrering. 
Mänsklig faktor*. 
 

A 

28 GM sorterar fel 
vid 
avemballering. 

Vid SM. Produktionsstop
p. 

Mänsklig faktor*. 
 

B 

      
 INL     

29 INL glömmer 
scanna. 

Planerare 
upptäcker att 
batteri inte har 
en lagerplats. 

Omplanering.  
Fördröjning. 
Batteri 
försvunnet. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig utrustning. 
 

B 

30 INL glömmer 
registrera. 

Planerare 
upptäcker att 
batteri inte har 
en lagerplats. 

Omplanering.  
Fördröjning. 
Batteri 
försvunnet. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig utrustning. 
 

B 

31 Batteri 
registreras ej i 
systemet. 

Felmeddelande 
vid terminal. 

Fördröjning. 
Ev. omplanering. 
Batteri 
försvunnet. 

Systemfel. D 

32 INL lagrar in på 
fel plats. 

Upptäcks vid 
PL. 

Ev. 
produktionsstop
p. 

Mänsklig faktor*. 
Otillräcklig utrustning. 
 

A 

      
 PL     

33 PL verifierar ej Upptäcks vid Produktionsstop Mänsklig faktor*. A 



Bilagor 

48 

eller felaktigt. SM. p. Otillräcklig utrustning. 
 

 Övrigt     
34 Felaktigt batteri. Vid SM. Produktionsstop

p. 
Externt – 
leverantör/transport. 
Internt – 
handhavandeskada  
eller avsaknad av 
ankomstkontroll. 

A 

* Med mänsklig faktor menas mänskliga fel som kan orsakas av exempelvis stress, hög 
arbetsbelastning, brist på motivation, glömska etc. 

 


