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Abstract

Abstract
Purpose - This study aims to contribute to knowledge about a more efficient
material handling. The following questions are formed to fulfill the purpose of this
study.
1. What wastes can be identified in the material handling between storage room and
assembly line?
2. In which way can these wastes be reduced?
Methodology - To fulfill the purpose of this study a case study was performed at
a company in the manufacturing industry. At the same time a literature study was
performed with topics about material handling and Lean Production. The data
that was collected was analyzed according to the theoretical framework, this work
led to the result of this study.
Findings - Wastes was the main cause to an inefficient material handling and six
wastes of Liker and Meier (2006) eight wastes have been identified. After the
wastes had been identified, proposals of improvements for the wastes are given.
The recommended improvements for a more efficient material handling include a
better division of operations, like implementation of kanban and dimensions of
cargo carriers. Unnecessary stock was one of the biggest wastes that were
identified and the stock levels should therefore be reduced. By using these
improvements the material handling has potential to be more efficient.
Implications - This study have proposal of improvements about how a company
can create a more efficient material handling. For a company that wants to achieve
an efficient material handling, it is necessary to identify the wastes that have the
biggest impact on the efficiency.
Research limitations - This case study have been a single case study with one
analysis unit. The boundaries of this study are limited to wastes that emerge
between storage room and assembly line. This leads to that the proposals about
efficiency are limited within these boundaries.
Keywords - Efficiency, identify wastes, Lean Production and material handling.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte - Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivare
materialhantering mellan förråd och monteringslina. För att uppfylla syftet ska
följande problemfrågor besvaras:
1. Vilka slöserier kan identifieras inom materialhanteringen mellan förråd och monteringslina?
2. Hur kan de identifierade slöserierna reduceras?
Metod och genomförande - För att uppfylla studiens syfte utfördes en fallstudie
på ett företag inom tillverkningsindustrin. Parallellt genomfördes en litteraturstudie inom ämnesområdena materialhantering och Lean Produktion. Insamlad
empiri har analyserats utefter det teoretiska ramverket, detta arbete ledde
sedermera fram till studiens resultat.
Resultat - Flera slöserier har identifierats vilka bidrar till ineffektiv materialhantering. Av Liker och Meiers (2006) åtta slöserier har sex stycken identifierats.
Efter att slöserierna identifierats kunde potentiella förbättringsförslag tas fram för
respektive slöseri. Förbättringsförslagen som har rekommenderats för att
effektivisera materialhanteringen är bland annat en tydligare fördelning av
arbetsmoment, implementering av kanban samt dimensionering av lastbärare.
Onödigt lager var det största slöseriet som identifierades, därav bör lagernivåerna
reduceras. Genom att tillämpa förbättringsförslagen har kunskap fåtts om hur en
effektivare materialhantering kan skapas.
Implikationer - I studien har potentiella förbättringsförslag tagits fram angående
hur ett företag kan skapa en effektivare materialhantering. För företag som vill
uppnå detta är det nödvändigt att identifiera vilka slöserier som har störst
inverkan på effektiviteten.
Begränsningar - Fallstudien har bestått av en enfallsstudie med en analysenhet.
Studiens avgränsning innebär att endast slöserier som uppstår mellan förråd och
monteringslina har undersökts. De förslag som getts till effektivisering är
begränsade till de identifierade slöserierna.
Nyckelord - Effektivisering, identifiera slöserier, Lean Produktion och
materialhantering.
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Inledning

1 Inledning
I det inledande kapitlet ges läsaren en introduktion till studiens bakgrund. Vidare presenteras
studiens syfte och de problemfrågor som har besvarats. Kapitlet avslutas med en disposition som
visar hur studien är uppbyggd.

1.1 Bakgrund
Den ökade globaliseringen har lett till att konkurrensen mellan företag har ökat
(Christopher et al., 2006). Företag har idag möjlighet att nå ut till ett större antal
kunder och på så sätt chans till en utökad handel, men globaliseringen har också
lett till att konkurrensen har ökat då fler aktörer konkurrerar om samma kunder
(Olhager, 2013). Den ökade konkurrensen har vidare lett till att efterfrågan på
kundanpassade produkter har ökat (Bäckstrand, 2012). Ett brett produktsortiment
kan vara en viktig konkurrensfaktor, men antalet varianter har också en direkt
inverkan på materialflödets komplexitet (Jonsson & Mattsson, 2010). Produkterna
som levereras bör också uppfylla kundernas önskemål i form av hög kvalitet, korta
leveranstider och låga kostnader (Bukchin et al., 2002).
Att lagerföra produkter som uppfyller samtliga kunders önskemål är nästintill
omöjligt (Bergman & Klefsjö, 2012; Oskarsson et al., 2006). Däremot kan
anskaffning av råvaror och ingående material, som ingår i de kundanpassade
produkterna, ske mot lager. Lagerhållning av ingående material sker då innan
kundorder mottagits, detta för att material ska finnas tillgängligt när montering av
kundanpassade produkter påbörjas (Jonsson & Mattsson, 2010). Ett alternativ till
att lagerföra ingående material är att skapa effektivare processer för att på så sätt
kunna svara mot specifika kundkrav och svängningar i efterfrågan (Storhagen,
2011). Strävan mot effektivare processer ger en möjlighet till att reducera
leveranstiderna till kund och konkurrera mot andra företag (Jonsson, 2008;
Olhager, 2013).
Logistik kan betraktas som ett system med målet att styra och planera aktiviteter i
företaget, för att tillhandahålla de produkter kunden eftersöker (Christopher,
2011). Logistik är därför en avgörande faktor för att kunna tillfredsställa
kundernas behov (Jonsson & Mattsson, 2010). Intern logistik är sedermera ett
begrepp som inbegriper materialhantering (Jonsson & Mattsson, 2010).
Materialhantering är ett system eller en kombination av metoder, anläggningar och
resurser som används för att transportera, förpacka och lagra material för att
specifika mål ska uppnås (Kulwiec, 1985; Öjmertz, 1998). I samband med
transport och lagring hanteras materialet på olika sätt, beroende på hur detta
genomförs påverkas såväl kostnader som leveransservice (Oskarsson et al., 2006).
Upp till halva produktionskostnaden i ett företag kan kopplas till aktiviteter inom
materialhanteringen (Green et al., 2010; Meyers, 1993).
Materialhantering syftar till att öka företags produktivitet genom att rätt material,
av rätt kvantitet tillhandahålls vid rätt tidpunkt (Arnold et al., 2008; Hanson,
2012). En förutsättning för att lyckas med detta är att systematiskt reducera och
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om möjligt eliminera slöserier, aktiviteter som inte tillför något värde, då resurser
som kan användas till värdeskapande aktiviteter frigörs (Liker & Meier, 2006;
Ohno, 1988). Samtliga aktiviteter som utgör slöseri inom materialhanteringen kan
inte elimineras, men effektiviteten kan ofta förbättras (Öjmertz, 1998). Vidare
beskriver Hines och Rich (1997) aktiviteterna inom materialhantering som något
nödvändigt men icke värdeadderande. Trots detta kommer författarna hädanefter
att benämna samtliga aktiviteterna inom materialhanteringen som slöseri. Även
om materialhanteringen inte förser slutkunden med material, utan istället levererar
ingående material till monteringen, så kan materialhanteringen bidra till att
ovanstående konkurrensfaktorer uppfylls (Hanson, 2012).

1.2 Problembeskrivning
Inom materialhantering kan flera slöserier förekomma, vilket leder till att
effektiviteten försämras (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Rembold och
Tanchoco (1994) kan materialhanteringen direkt påverka hur effektivt
tillverkningssystemet blir. Slöserier som onödig hantering och transport av
material bör av den anledningen identifieras och reduceras så mycket som möjligt
(Liker & Meier, 2006; Petersson et al., 2009).
Hur material hanteras och transporteras internt påverkar ett företags produktivitet
(Liker & Meier, 2006). Genom att inte leverera rätt material i rätt tid kan
materialbrist uppstå och tillverkningen kan till följd av detta bli stillastående. En
negativ följd blir att ingående material lagerhålls i större kvantiteter för att undvika
bristsituationer, vilket i sin tur kan leda till onödiga kostnader i form av
kapitalbindning kopplat till lager (Oskarsson et al., 2006). Målet är därför att
effektivisera materialhanteringen (Gattorna et al., 1991). Enligt Jonsson (2008) och
Olhager (2013) är det till och med ett krav för att företag ska fortsätta att vara
konkurrenskraftiga.

1.3 Syfte och problemfrågor
I bakgrund och problembeskrivning framgår att materialhanteringens effektivitet
kan försämras på grund av förekomsten av slöserier. För att effektivisera
materialhanteringen och på så sätt skapa ett högre värde för kund har studiens
syfte formulerats:
Syftet är att bidra till kunskap om effektivare materialhantering mellan förråd och
monteringslina.
Utifrån detta har två problemfrågor formulerats för att uppnå syftet. För att
åstadkomma en effektiv materialhantering som bidrar till bland annat ökad
produktivitet och konkurrensförmåga, bör slöserier inom materialhanteringen
identifieras och sedan reduceras. Därav lyder den första problemfrågan:
1. Vilka slöserier kan identifieras inom materialhanteringen mellan förråd och monteringslina?
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För att reducera slöserierna och på så vis effektivisera materialhanteringen
kommer sedan möjliga förbättringsförslag tas fram. Den andra problemfrågan
formulerades på följande vis:
2. Hur kan de identifierade slöserierna reduceras?
Den andra problemfrågan är beroende av vilka slöserier som identifieras i
problemfråga ett, vilket innebär att de förbättringsförslag som ges för att bidra
med kunskap om effektivisering är baserade på de slöserier som identifieras i den
första problemfrågan.

1.4 Omfång och avgränsningar
Studien omfattar endast den interna materialhanteringen som sker mellan förråd
(MF) och monteringslina. Detta ger en avgränsning mot extern logistik, aktiviteter
som sker utanför företagets väggar, så som inköp till MF och leverans av färdiga
produkter till kund. Studien kommer heller inte att behandla lagerhållning av
material i MF eller i färdigvarulager (FVL). Figur 1 visar studiens omfång, som är
området inom den streckade ramen vilken symboliserar materialhanteringen
mellan förråd och monteringslina.

Figur 1: Studiens omfång och avgränsningar
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1.5 Disposition
För att ge läsaren en tydligare bild om hur studien är uppbyggd beskrivs härefter
innehållet i samtliga kapitel kortfattat. Det finns sju kapitel, som illustrerats i Figur
2. För att tydliggöra strukturen ytterligare finns i inledningen av varje kapitel en
dispositionstext som beskriver innehållet i kapitlet.
Inledningsvis i kapitel ett beskrivs bakgrunden till materialhantering därefter följer
en problembeskrivning kring ämnesområdet. Detta leder fram till studiens syfte,
som brutits ner i två problemfrågor. Avslutningsvis presenteras studiens omfång
och avgränsningar för att beskriva det valda ämnesområdet.
Det andra kapitlet beskriver arbetsprocessens olika delar. Vidare presenteras
vilken metodansats som har valts för att uppfylla studiens syfte och vilka
tillvägagångssätt som använts för att besvara problemfrågorna. Avslutningsvis
diskuteras studiens kvalitet utifrån reliabilitet och validitet.
I det tredje kapitlet presenteras det teoretiska ramverket. Kapitlet ger en ingående
beskrivning av begreppet materialhantering. Vidare beskrivs slöserierna och vilka
metoder och verktyg som kan användas för att skapa effektivare materialhantering. Detta för att ge läsaren en förståelse för vilka metoder och verktyg som
finns och hur de kan användas för att bidra med kunskap om en effektivare
materialhantering mellan förråd och monteringslina.
Kapitel fyra innehåller en kortfattad beskrivning av Fallföretaget och en förklaring
ges över hur materialhanteringen mellan förråd och monteringslina är utformad i
nuläget. Sist ges en beskrivning av Fallföretagets produktstruktur som har
upprättats med hjälp av observationer vid monteringslinan. Produktstrukturen har
upprättats för att ge läsaren en förståelse för mängden material som används
under montering av slutprodukterna.
I kapitel fem besvaras problemfråga ett genom att insamlad teori och empiri
analyseras. De slöserier som har identifierats presenteras med hjälp av exempel
från Fallföretaget. I samband med exemplifieringen tillkommer ny empiri. Kapitlet
avslutas med en sammanställning över de slöserier som har identifierats på
Fallföretaget och hur slöserierna kan påverka varandra.
Det sjätte kapitlet besvarar andra problemfrågan genom att presentera möjliga
förbättringsförslag. Förbättringsförslagen baseras på vilka slöserier som har
identifierats i problemfråga ett. Även här tillkommer ny empiri i samband med att
förbättringsförlagen exemplifieras. Kapitel sex avslutas med en sammanställning
över de förbättringsförslag som tagits fram och hur dessa kan påverka slöserierna
som identifierats.
Det sjunde och sista kapitlet inleds med en diskussion kring studiens problemfrågor och därefter presenteras slutsatser. Diskussionen avspeglar studiens resultat,
en utvärdering av de valda metoderna samt implikationer. Kapitlet avslutas med
förslag på vidare forskning.
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Figur 2: Studiens disposition
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2 Metod och genomförande
Den första delen i metodkapitlet ger en beskrivning av arbetsprocessen för att uppfylla studiens
syfte och för att besvara problemfrågorna. Efter att arbetsprocessen har beskrivits presenteras
metodansatsen. Vidare beskrivs genomförandet av fallstudien och de metoder som har använts för
datainsamling samt dataanalys. I kapitlets sista avsnitt beskrivs de metoder som används för att
förstärka studiens validitet och reliabilitet.

2.1 Studiens arbetsprocess
För att underlätta arbetet med studien och för att strukturera upp arbetsprocessen
har olika del-processer använts. Gantt-schemat, Figur 3, visar hur processerna har
delats upp och som visas har flera av del-processerna bearbetats parallellt. Som
utläses av figuren har den största delen av studien pågått under vårterminen 2014.

Problemformulering
Val av metod & strategier
Litteraturstudie
Fallstudie
Dataanalys
December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Figur 3: Studiens arbetsprocess
Studien inleddes med att syfte och problemfrågor formulerades utifrån ett
problem som ansågs generellt i tillverkningsindustrin. Av denna anledning
utformades en studie som fokuserar på identifiering av slöserier inom materialhantering, samt på hur slöserier kan reduceras för att på så sätt bidra till en
effektivare materialhantering.
Efter att studiens ämnesområde identifierats kunde metoder och strategier väljas
ut för att besvara problemfrågorna och uppfylla syftet. De metoder som ansågs
relevanta för att uppnå studiens syfte var en litteraturstudie och en fallstudie.
Jämförelsen mellan etablerad litteratur och verklighet ansågs styrka studiens
resultat.
Följande del-process, litteraturstudien, handlade i stor utsträckning om att söka

rätt på relevanta teorier. Med studiens syfte och problemfrågor i åtanke var det
förhållandevis enkelt att samla in teori till det teoretiska ramverket i form av
böcker och vetenskapliga artiklar. Litteratur inom de ämnesområden som söktes
fanns i stor utsträckning tillgängligt. Dock användes specifika sökord för att finna
information som behandlade effektivisering av materialhantering i tillverkningsindustrin. Litteraturstudierna var en av de mest tidskrävande del-processerna då
det teoretiska ramverket uppdaterats kontinuerligt.
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Det företag som fallstudien ägde rum på var medvetna om att deras
materialhantering, vid tidpunkten för studiens genomförande, inte var tillräckligt
effektiv. De ville med den här anledningen ha hjälp med att identifiera slöserier
samt få ökad kunskap om hur materialhanteringen kunde effektiviseras. Datainsamling gjordes genom observationer, intervjuer samt dokument. Under januari
månad var inte koncentrationen på fallstudien så hög, detta på grund av andra delprocesser prioriterades, men i mitten på februari började insamlingen av empiri.
Dataanalys av den insamlade empirin skedde fortlöpande under tiden som
fallstudien fortskred, med fokus på månaderna mars och april. Fallstudien pågick
tidsmässigt från januari till april.

2.2 Metodansats
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det olika tillvägagångssätt då
forskningsobjekt ska studeras. I en deduktiv ansats dras slutsatser kring enskilda
företeelser utifrån etablerade teorier (Patel & Davidson, 2011). I en induktiv ansats
studeras forskningsobjektet och utifrån upptäckter som görs formuleras en teori
(Saunders et al., 2012). En abduktiv ansats är en kombination av induktion och
deduktion i den meningen att både teori och empiri används för att skapa
förståelse (Patel & Davidson, 2011).
För att besvara studiens problemfrågor har en abduktiv ansats använts. Teori och
empiri har analyserats parallellt. Insamlad litteratur har utvecklats och uppdaterats
i samband med att ny empiri erhållits från fallstudien. Uppdatering av det
teoretiska ramverket har varit nödvändig då fallstudien har lett till att ytterligare
kunskap har behövts för att skapa förståelse för aktiviteter inom materialhanteringen och för att identifiera slöserier. Utifrån de slöserier som identifierades
i studiens första problemfråga har allmänna principer och teorier kring
effektivisering av materialhantering studerats. Teori och empiri har analyserats för
att avgöra om de metoder som studerats skulle kunna etableras på fallföretaget.
Eftersom litteraturstudien och fallstudien har pågått parallellt har en möjlighet till
förankring och stöd funnits mellan de båda studierna, enligt Saunders et al. (2012)
är detta ett kännetecken för en abduktiv ansats.
För att samla in empiri har både kvalitativa samt kvantitativa insamlingsmetoder
använts. Kvantitativ data genereras genom mätningar och informationen anges i
siffror (Merriam, 1994). Kvalitativ data samlas istället in genom intervjuer och
enkäter med öppna svar (Patel & Davidsson, 2011). Insamlad empiri i form av
information om fallföretagets produkter och materialhantering anses som
kvalitativ data, då denna information genererats från intervjuer med fallföretagets
personal. Information om ingående material i materialhanteringen anses vidare
vara kvantitativ data då mätningarna genererat siffror gällande ingående material.
Studien innehåller således en blandning av de båda ansatserna.
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2.3 Fallstudie
För att uppnå studiens syfte har en fallstudie genomförts. Fallstudier ger enligt
Merriam (1994) en ökad förståelse för det enskilda objektet som undersöks. Patel
och Davidson (2011) nämner vidare att en fallstudie är användbar när processer
ska kartläggas och studeras. Under fallstudien kunde en typsituation studeras och
kunskaperna kring materialhanteringen kunde på så sätt fördjupas. Empirisk data
ansågs till skillnad från enbart litterära teorier ge en ökad förståelse för de slöserier
som identifierades på fallföretaget. Arbetet med att besvara problemfråga ett samt
problemfråga två underlättades således då teorier kunde tillämpas på ett verkligt
fall.
En fallstudie kan bestå av ett eller flera fall (Sjöberg & Wästerfors, 2008).
Fallstudien som genomförts under denna studie är en enfallstudie. Jämfört med en
flerfallstudie ger en enfallsstudie djupare kunskap kring det enskilda fallet (Yin,
2007). Fallföretaget som studerades valdes på grund av att materialhanteringen är
en viktig faktor för företaget. Fallföretaget ansåg att deras materialhantering var
ineffektiv och ville därför ha hjälp med att identifiera eventuella slöserier och ta
fram möjliga förbättringsförslag. Analysenheten som undersöks kan vara en eller
flera (Saunders et al., 2012). Studiens syfte formulerades så att undersökning
utfördes på en analysenhet, i det här fallet en monteringslina.
Datainsamlingsmetoderna som används vid denna undersökningsstrategi är
vanligtvis observationer, intervjuer och undersökningar av dokument (Eisenhardt,
1989). För att få en så utförlig bild som möjligt av det studerade området valde
författarna att använda sig av samtliga datainsamlingsmetoder. En mer detaljerad
beskrivning av hur dessa datainsamlingsmetoder har använts anges i avsnittet
Datainsamling.
2.3.1

Fallföretaget

Fallstudien genomfördes på ett företag i södra Sverige som tillverkar fönster och
dörrar. Fallföretaget som har sitt ursprung i Sverige, har under det senaste
decenniet expanderat och etablerat sig på ett flertal platser i Europa. Med
produktionsanläggningar i åtta länder kan fallföretaget förse en stor del av den
europeiska marknaden med produkter. Fallföretagets försäljning sker främst till
konsumentmarknaden, via byggmaterialförsäljare, men även till stora kunder inom
byggindustrin. På grund av konkurrensskäl har fallföretaget valt att vara anonyma,
därav används benämningen Fallföretaget.

9

Metod och genomförande

2.4 Datainsamling
Datainsamlingstekniker är olika sätt att samla in data på (Hartman, 2001). Det
teoretiska ramverket består av information insamlad med hjälp av en
litteraturstudie. Vidare har observationer, intervjuer och dokument studerats
under fallstudien. I avsnitten nedan presenteras de tekniker som använts i
samband med studiens genomförande mer detaljerat.
2.4.1

Litteraturstudier

Underlaget till det teoretiska ramverket har samlats in genom att studera litteratur
inom ämnesområden som materialhantering och Lean Produktion. Litteratur inom
materialhantering har främst använts för att förklara grundläggande teorier inom
området och för att beskriva Fallföretagets nuläge. Litteratur inom Lean
Produktion tar upp både slöserier och effektivisering, något som kan kopplas till
studiens båda problemfrågor. Litteraturen utgör i det här fallet en informationskälla som kan liknas intervjuobjektet vid en intervju (Olsson & Sörensen, 2011).
Litteraturstudien har till största del baserats på böcker, men även vetenskapliga
artiklar har använts. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats med hjälp av olika
sökmotorer som till exempel Scopus och Google Scholar. Med hjälp av Scopus
görs sökningar i Emerald, Science Direct och ABI/INFORM Global samtidigt.
De sökord som använts under studien visas i Tabell 1.
Tabell 1: Sökord

Problemfråga 1

Problemfråga 2

2.4.2

Sökord (svenska)
Materialhantering

Lean Produktion

Sökord (engelska)
Material flow
Material handling
Material Management
Material Supply
Lean Production

Kanban
Tvåbingesystem
Materialpåfyllndsprinciper
Lean Produktion

Kanban
Two bin system
Materials feeding system
Lean Production

Observationer

Observation används framförallt som metod när information angående skeenden
och beteenden i naturliga situationer ska samlas in (Jacobsen, 2002; Patel &
Davidson, 2011). För att besvara problemfråga ett genomfördes av den här
anledningen ett flertal observationer med olika karaktär och syfte, se Tabell 2. De
två första observationerna hade syftet att ge en övergripande bild av Fallföretaget,
under dessa observationer gavs möjlighet till att uppfatta hur den interna
materialhanteringen var utformad. Metoden som användes kan liknas vid
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ostrukturerade observationer, där syftet är att inhämta så mycket information som
möjligt kring ett specifikt problemområde (Patel & Davidson, 2011). De följande
observationerna genomfördes med strukturerad karaktär. Strukturerade
observationer kan genomföras då problemet som finns är väl preciserat och då de
situationer och beteenden som ska studeras är givna (Creswell, 2009; Patel &
Davidson, 2011). Syftet med dessa observationer var att kartlägga materialflödet,
vilket vidare bidrog till att problemfråga ett kunde besvaras.
Tabell 2: Observationer genomförda under fallstudien
Datum:
2014-01-07

Tid:
2h

2014-01-15

3h

2014-01-22

5h

2014-02-11

3h

2014-02-24

2,5h

2014-03-03

1h

2014-03-10

1h

2014-04-07

1h

2.4.3

Vad:
Övergripande
genomgång av
monteringslina
och
materialförråd
Information
om det interna
materialflödet
Observation i
materialförråd
et
Observation
vid
monteringslina
Observation
vid
monteringslina
Observation
vid
monteringslina
Observation
vid
monteringslina
Observation
vid
monteringslina

Hur:
Ostrukturerad

Data:
Grunden till
materialflödeskartläggningen

Ostrukturerad

Fakta angående
materialhanteringen
Materialhantering
i nuläget
Ingående
material

Strukturerad
Strukturerad
Strukturerad

Ingående
material

Strukturerad

Kontroll av
lastbärare
och kvantitet
Datummärkning

Strukturerad
Strukturerad

Datummärkning

Materialflödeskartläggning & datummärkning

I samband med fallstudien genomfördes en materialflödeskartläggning samt
datummärkning. Materialflödeskartläggningen har använts för att beskriva nuläget
och för att identifiera slöserier i materialhanteringen mellan förråd och
monteringslina. Enligt Oskarsson et al. (2006) är en nulägesanalys grundläggande
för att lyckade förbättringar ska kunna ske. Vidare nämner Oskarsson et al. (2006)
att det blir enklare att hitta alternativa lösningar efter att nuläget har kartlagts.
Genom att kartlägga flödet och se var material lagras kan slöserier, dvs. icke
värdeskapande aktiviteter, lättare upptäckas (Christopher, 2011). Beslutet att
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genomföra en materialflödeskartläggning kan av den här anledningen kopplas till
det syfte och de problemfrågor som formulerats.
En materialflödeskartläggning inriktar sig på det material som flödar genom de
producerande enheterna. Materialflödeskartläggningen visualiserar de lager,
förädlingssteg och förflyttningar som sker från uttag av råmaterial till kund eller
lager (Jonsson & Mattsson, 2010). Symbolerna som används i flödeskartläggningar
är ofta standardiserade för att underlätta arbetet, se Figur 4. Lagerpunkter som
materialförråd, bufferthyllor, produktionsbuffertar och färdigvarulager visualiseras
med en triangel (Oskarsson et al., 2006). Cirklar utgör de förädlande aktiviteterna i
processen som till exempel stansning, borrning och slipning. Pilarna visualiserar
transport av material mellan processer och lagerpunkter.

Processer

Transport

Lagerpunkter

Figur 4: Vanliga symboler vid materialflödeskartläggning
Datummärkningen genomfördes för att ta reda på hur ofta påfyllnad av ingående
material sker. För att erhålla denna information tillfrågades förrådspersonalen att
märka upp lastbärarna i bufferthyllan med datum vid materialpåfyllnad. Vid besök
på Fallföretaget antecknades de datum som fanns på lastbärarna för att sedan
sammanställa dem i ett dokument, se Bilaga 1. Datummärkningen skedde således
genom en sekundär observation. Datummärkning pågick mellan den 27:e februari
och den 4:e april.
2.4.4

Intervjuer

I samband med fallstudien har sex intervjuer genomförts på Fallföretaget för att
samla information kring det granskade området. Intervjuerna har lett till en ökad
förståelse för Fallföretagets verksamhet samt hur materialhanteringen påverkas av
det rådande arbetssättet. I samband med observationer har intervjuer genomförts,
vilket anses som ett bra komplement (Creswell, 2009; Jacobsen, 2002).
Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär där öppna frågor ställts, vilket
innebär att respondenterna har haft möjlighet att svara med egna ord (Patel &
Davidson, 2011). Fördelen med denna metod är att spontana följdfrågor kan
ställas då förtydligande krävs.
Respondenterna valdes ut på grund av deras kunnande inom området och för att
de förmodades besitta den kunskap som behövdes för att uppnå studiens syfte.
Tabell 3 visar intervjuerna som har genomförts på Fallföretaget, vilken befattning
respondenterna som intervjuats hade och vilka ämnen intervjuerna handlade om.
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De övergripande frågeställningarna som användes har sammanställts i Bilaga 2.
Utöver de nämnda intervjuerna har även kontinuerlig kontakt förekommit med
handledaren på Fallföretaget samt Inköps- & Logistikchefen, som har varit
behjälpliga med att komplettera information som saknades. Öppna samtal har
även förts med monterings- samt förrådspersonalen för att få deras synvinkel på
rådande arbetssätt i samband med att Fallföretagets materialförsörjning
observerades. Dessa samtal är inte inbegripna i Tabell 3 då de skedde spontant
och utan att några frågeformulär upprättats.
Tabell 3: Intervjuer genomförda under fallstudien
Datum:
2014-01-15

Tid:

Befattning:

Ämne:

Data:

1h

Samordnare
slutmontering

Monteringslina

2014-01-22

2h

Materialhantering

2014-02-11

1h

Förrådspersonal &
Monteringspersonal
Inköps- &
Logistikchef

2014-02-24

1h

Monteringslina

2014-03-03

0,5 h

2014-03-10

0,5 h

Samordnare
slutmontering
Inköps- &
Logistikchef
Logistikkoordinator

Övergripligt om
materialhantering
Materialpåfyllnadsprinciper
Prognostiseringsrapporter
Rutiner kring
monteringslina
Datummärkning

2.4.5

Ingående material

Materialhantering
Fallföretagsbeskrivning

Fakta om
Fallföretaget

Dokument

Dokument är ett annat ord för information som nedtecknats eller tryckts (Patel &
Davidson, 2011). Information rörande ingående material, prognostiseringsrapporter, processkartor, tillverkningshistorik samt försäljningsrapporter har
erhållits från Fallföretagets affärssystem. Vanligtvis är det billigare och mindre
tidskrävande att samla in data som redan finns dokumenterad, än om
informationen ska mätas och samlas in på nytt (Saunders et al., 2012). Patel &
Davidson (2011) framhåller dock att det är viktigt att inte bara välja ut information
som stödjer de egna idéerna, då detta kan ge en skevhet av materialet och
därigenom skapa en falsk bild som påverkar studiens validitet samt reliabilitet.
Med den anledningen samlades sekundär data in först efter att intervjuerna och
litteraturstudien genomförts, informationen kunde då jämföras med redan erhållen
data.

2.5 Dataanalys
Insamlad teori har erhållits från den litteraturstudie som genomfördes samt från
empiriska studier på Fallföretaget. Enligt Hartman (2001) är insamling av data en
återkommande process. Insamlad teori och empiri har bearbetats och analyserats
13
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kontinuerligt för att få en förståelse för vilken empirisk data samt teori som
behövts under studiens gång. Vid vissa tillfällen har ytterligare insamling på
Fallföretaget krävts för att komma vidare med analysen. Gränserna mellan
datainsamling och analys av data är svåra att uppfatta, vilket ofta leder till att
analys av data sker i en iterativ process (Jacobsen, 2002).
För att insamlad empiri inte skulle gå till spillo och för att underlätta dataanalysen
har empiri kategoriserats och sammanställts direkt efter att observation eller
intervju skett. Analys som sker i ett senare skede kan underlättas av att insamlad
data strukturerats och tolkats (Backman, 2008). Empiri har samlats in i samband
med intervjuer, observationer och dokumentstudier. Erhållen empiri i form av
antalet tillverkade fönster samt ingående material har sammanställts och
strukturerats i flikar i Excel. I Excel är det möjligt att utföra beräkningar och en
avsevärd mängd kvantitativ data kan sammanställas på ett sätt som gör det
överblickbart. Litteraturstudien som genomförts genererade teori till det teoretiska
ramverket. Genom litteratur inom Lean Produktion erhölls teori om vilka slöserier
som går att identifiera inom tillverkande företags processer samt verktyg för hur
dessa kan reduceras. Teori samt empiri användes således för att besvara både
första och andra problemfrågan.
För att besvara problemfråga ett användes teori erhållen från litteraturstudien
angående slöserier. Som nämnts användes litteratur inom ämnesområdet Lean
Produktion. Slöserier är ett väletablerat område inom Lean då slöserier anses
påverka ett företags processer negativt. Empiri i form av observationer och
intervjuer utgjorde underlag för den materialflödeskartläggning som sammanställts. Materialflödeskartläggningen har använts för att beskriva nuläget och för
att identifiera vilka slöserier som fanns inom Fallföretagets materialhantering
mellan förråd och monteringslina. Den erhållna teorin från litteraturen och
empirin har sedan analyserats.
För att besvara problemfråga två, angående hur de identifierade slöserierna kan
reduceras, utgick författarna från det som framkommit under problemfråga ett.
Tillsammans med teori och empiri kunde sedermera potentiella förbättringsförslag
tas fram. Jämförelsen som skett mellan empiri och teori, innebär att en så kallad
mönsterpassning har skett (Burns, 2000; Kovács & Spens, 2005; Yin, 2009).
Empiri som erhållits från observationer och intervjuer har jämförts med den teori
som inhämtats i litteraturstudien för att ta fram potentiella förbättringsförslag.
Teori från litteraturstudien har jämförts med den insamlade empirin för att
kontrollera i vilken grad förbättringsförslagen skulle kunna vara införbara och
vilka förbättringar som därigenom skulle kunna uppnås. Empiri erhållen från
datummärkningen har vidare använts för att kontrollera hur ofta materialpåfyllnad
av ingående material sker.

2.6 Validitet och reliabilitet
För att studiens resultat skulle bli trovärdigt har författarna av denna rapport lagt
stor vikt vid att upprätthålla god reliabilitet och validitet. Begreppet validitet
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innebär i vilken omfattning resultatet överensstämmer med verkligheten (Merriam,
1994). För att god validitet ska uppnås är det viktigt att rätt saker mäts (Patel &
Davidson, 2011). Under studiens inledande del lades därav stort fokus på att
förstå problemet som skulle undersökas för att på så vis kunna säkerställa att rätt
saker mätts.
Genom att använda flera metoder för datainsamling kan svagheter som
förekommer i metodansatserna motverkas (Olsson & Sörensen, 2011).
Observationer, intervjuer och dokumentstudier har genomförts på Fallföretaget
och genom att ställa dessa källor emot varandra har missvisande data kunnat
gallras bort. Datatriangulering innebär att data från olika källor jämförs för att
kontrollera att insamlad data beskriver det som du tror att den beskriver (Saunders
et al., 2012). Flera medarbetare med olika befattningar intervjuades för få en
allsidig och utförlig bild av problemet. Källtriangulering innebär att olika källor
ställs emot varandra och på så vis kan en utförligare bild av problemet skapas
(Burns, 2000; Yin, 2009). Källtriangulering är även en bra metod att använda sig av
för att stärka studien och utförandet av fallstudien, då trovärdigheten ökar. Teori
har samlats in genom litteraturstudier i väletablerad facklitteratur och i databaser
som innehåller artiklar inom studiens område. För att undvika missvisande data
från publikationerna har teorierna jämförts med varandra.
Reliabilitet åsyftar i vilken omfattning undersökningen är tillförlitlig (Patel &
Davidson, 2011) Hög reliabilitet innebär att samma resultat uppnås vid varje
mättillfälle (Patel & Davidson, 2011). Insamling av empiri har skett under
upprepade tillfällen för att säkerställa att data som inhämtats inte var en
engångsföreteelse. Efter varje observation och intervju som ägt rum har en
kategorisering och sammanställning skett för att insamlad teori och empiri ska
kunna återges på ett felfritt sätt i studien. För att en studie ska kunna upprepas är
det enligt Yin (2007) viktigt att dokumentera data och tillvägagångssätt som
använts vid insamlandet. För att styrka studiens reliabilitet har frågeställningarna
som användes under intervjutillfällena bifogats i studien, se Bilaga 2.
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3 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket innehåller resultatet av den litteraturstudie som genomförts. I
inledningen beskrivs det teoretiska ramverket och vilka kopplingar av olika teorier som gjorts till
de två problemfrågorna. Vidare presenteras begreppet materialhantering och olika metoder som
kan användas inom området. Avslutningsvis presenteras principer som kan relateras till en
effektivare materialhantering.

3.1 Ramverkets uppbyggnad
Syftet med studien är att bidra till kunskapen om effektivare materialhantering
mellan förråd och monteringslina. Det teoretiska ramverket är grunden för
efterföljande kapitel och har hjälpt till i besvarandet av problemfrågorna. Figur 5
tydliggör hur de olika delarna i det teoretiska ramverket kan kopplas samman med
de problemfrågor som formulerats.

Figur 5: Teoretiskt ramverkets uppbyggnad
För att uppfylla studiens syfte och besvara dess problemfrågor har litteraturstudier
inom materialhantering, Lean Produktion, materialhanteringens 10 principer,
materialstyrningsmetoder, produktstruktur, materialpåfyllnadsprinciper samt
kommunikation och helhetssyn genomförts. Teorierna som är kopplade till den
första problemfrågan, "Vilka slöserier kan identifieras inom materialhantering mellan
förråd och monteringslina?" är materialhantering och Lean Produktion. Teorierna som
är koppade till den andra problemfrågan, "Hur kan de identifierade slöserierna
reduceras?", är materialhanteringens 10 principer, materialstyrningsmetoder,
produktstruktur, materialpåfyllnadsprinciper, kommunikation samt helhetssyn.
Figur 5 visualiserar att de teorier som har använts för att besvara första
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problemfrågan även har använts vid besvarandet av den andra problemfrågan, då
den teorin utgör grunden för att kunna reducera de identifierade slöserierna.

3.2 Materialhantering
Materialhantering innebär enligt Storhagen (2011) hantering av ingående material
samt produkter inom en given gräns av företagets logistiksystem.
Materialhantering inbegriper de fysiska aktiviteterna hur material hanteras, lagras
och transporteras mellan processerna i en produktion (Jonsson & Mattsson, 2010).
Målet med aktiviteterna är att se till att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid.
Materialhanteringen påverkar både kostnader och leveransservicen beroende på
hur aktiviteterna utförs (Oskarsson et al., 2006). Till exempel kan felplock leda till
att bristsituationer uppstår i samband med montering, vilket i sin tur kan leda till
leveransförseningar (Oskarsson et al., 2006). Utformningen av materialhanteringssystemet beror bland annat på vad det är för material som ska
transporteras samt hur långa sträckor materialet transporteras (Jonsson &
Mattsson, 2010).
För att en effektiv materialhantering ska vara möjlig, samt för att skydda materialet
och omgivningen under transport bör någon typ av förpackning eller lastbärare
användas (Jonsson & Mattsson, 2010). Normalt sett används så stora lastbärare
som möjligt för att effektivisera arbetet, dock måste hänsyn tas till mängden
ingående material som ur andra infallsvinklar är lämpligt att transportera till en viss
lagringspunkt (Jonsson & Mattsson, 2010). Vidare bör lastbärarnas storlek
beräknas så att onödig transport av enstaka lastbärare kan undvikas (Tompkins et
al., 2010). För att hantera material i form av spik och skruv är mindre plastbackar,
så kallade "smallboxes" ett bra alternativ. Plastbackar underlättar lyft och kan
staplas på varandra så att utrymme kan utnyttjas maximalt.
Transport av material mellan förråd och monteringslina är ett viktigt arbete, då
snabba insatser ofta krävs (Jonsson & Mattsson, 2010). Skulle material inte fyllas
på i rätt tid kan materialbrist uppstå, vilket kan påverka färdigställandet av
slutprodukten. En truck är ett vanligt transportmedel vid förflyttning av material,
vid mindre enheter och korta avstånd kan en vagn användas för transport
(Jonsson & Mattsson, 2010).

3.3 Materialstyrningsmetoder
Materialstyrningsmetoderna har olika egenskaper och vissa metoder är mer
lämpliga än andra, beroende på företagets tillverkning och sätt att planera.
3.3.1

Kanban

Kanban är ett japanskt ord som står för synligt bevis eller synlig bricka (Liker &
Meier, 2006). Signalen som används för att initiera materialpåfyllnad i ett
kanbanstyrt system är därför oftast ett kort eller en bricka. Förutom ett kort eller
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bricka kan signalen för materialpåfyllnad utgöras av en tom lastbärare, en
markerad ruta i golvet eller en ljussignal (Petersson et al., 2009; Slack et al., 2009).
Ett kanbanstyrt system används för att signalera behovet av materialpåfyllning och
är på så vis ett dragande system (Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2011). Ett
dragande system innebär att materialförsörjningen styrs av kundernas behov, till
skillnad från ett tryckande system där materialförsörjningen följer ett
prognostiserat behov (Liker, 2009). Kunden kan antingen vara slutkunden eller en
intern process. Genom att det material som förbrukas motsvarar kundens behov
kan onödig lageruppbyggnad undvikas (Liker & Meier, 2006).
Det finns flera typer av kanbankort, produktionskanban och transportkanban är
två exempel (Schneiderjans & Olson, 1999). Produktionskanban används för att
initiera tillverkning medan transportkanban används inom materialförsörjning för
att signalera behovet av material från förråd eller tidigare processteg (Olhager,
2013). Transportkanban ger information angående vilket material samt antal som
behöver fyllas på och varifrån materialet ska hämtas och transporteras
(Schneiderjans & Olson, 1999).
Kanban bygger på att det finns ett begränsat antal kort eller lastbärare i omlopp
för att på så vis kunna styra mängden material mellan förråd och tillverkning
(Jonsson & Mattsson, 2010). Strävan med att använda kanban är att hålla små
synliga buffertar istället för stora lager (Olhager, 2013). Genom att minska antalet
kanban allt eftersom kan lagernivåerna i förråd och buffert reduceras.
3.3.2

Tvåbingesystem

Tvåbingesystem kan ses som en variant av ett kanbansystem, där lastbäraren både
fungerar som kanbankort och påfyllnadssignal (Oskarsson et al., 2006). Som
namnet antyder innebär tvåbingesystemet att materialet för en artikel förvaras i två
lastbärare eller "bingar". Det vanligaste är att det ingående materialet har en fast
lagerplats med två lastbärare som placeras bakom varandra (Oskarsson et al.,
2006). Ett tvåbingesystem lämpar sig bäst för lågvärdesartiklar (Silver et al., 1998).
När materialet i den första lastbäraren har förbrukats, markerar monteringspersonalen att materialpåfyllnad behövs genom att vända lastbäraren upp och ned
eller placera den på en specifik plats. Därpå förflyttas lastbäraren till
materialförrådet för påfyllning och under tiden förbrukas materialet i den andra
lastbäraren (Lumsden, 2012). Detta innebär att materialet som förvaras i
lastbärarna ska dimensioneras så att materialet i den andra lastbäraren inte tar slut
innan den första lastbäraren hinner tillbaka (Oskarsson et al., 2006). Som skydd
mot osäkerhet och variationer i efterfrågan kan en säkerhetsledtid användas under
tiden som påfyllnad sker (Jonsson & Mattsson, 2010).
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3.3.3

Periodbeställningssystem

Periodbeställningssystem innebär att kvantiteten av ingående material kontrolleras
med jämna mellanrum (Jonsson & Mattsson, 2010). I samband med att
förrådspersonalen kontrollerar kvantiteterna av ingående material fyller de på
material så att en förutbestämd lagernivå uppnås (Oskarsson et al., 2006). Vilka
kvantiteter som fylls på beror på förbrukningen, kvantiteterna kan alltså variera
från gång till gång (Oskarsson et al., 2006). Materialstyrningsmetoden möjliggör en
samlad arbetsinsats och påfyllnadsarbetet blir på så sätt effektivare (Jonsson &
Mattsson, 2010).

3.4 Produktstruktur
Tillverkande företag framställer produkter genom att bearbeta och sätta samman
ingående material. En produktstruktur visar vilket material som ingår i
slutprodukten, se Figur 6 (Jonsson & Mattsson, 2010). De olika nivåerna i
produktstrukturen motsvarar produktens successiva färdigställande. Den översta
nivån i produktstrukturen är Produkt P, som i det här fallet är slutprodukten. De
lägre nivåerna, 2, 3 och 4 som består av materialet A - L, kan vara inköpt eller
egentillverkat material. I produktstrukturen kan även kvantiteten av ingående
material visualiseras, som visas i Figur 6 för materialet A, C, F och J. Behovet av
det ingående materialet kan således kopplas till behoven på överliggande nivå
(Jonsson & Mattsson, 2010). Information gällande vilket material som ingår i
slutprodukten och i vilka kvantiteter är avgörande för många funktioner i företaget
(Jonsson & Mattsson, 2010), då produktstrukturen kan ses som ett underlag för
både produktionsplanering och inköp. Produktstrukturen är även en förutsättning
för att kunna härleda materialbehovet av ingående komponenter från prognoser
på slutprodukten.

Produkt P
A x4 B

G
K

C x1

Nivå 1

D

E

H

I

L

F x2

J x3

Nivå 2

Nivå 3
Nivå 4

Figur 6: Produktstruktur för slutprodukt P (Jonsson & Mattsson, 2010)
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3.5 Materialpåfyllnadsprinciper
Materialpåfyllnadsprinciperna avser hur råmaterial samt ingående komponenter
levereras och presenteras i tillverkningen (Hanson, 2012). Johansson (1991) skiljer
påfyllnadsprinciperna åt beroende på om det är samtliga artikelnummer som
presenteras eller endast ett urval.
3.5.1

Kontinuerlig försörjning

Kontinuerlig försörjning innebär att små kvantiteter av en större mängd ingående
material transporteras från förråd till montering och allt eftersom materialet
förbrukas fylls de tomma lastbärarna på (Jonsson & Mattsson, 2010). Denna
princip säkerställer därmed att samtligt ingående material som behövs alltid finns
tillgängligt. Det är vanligt att materialet presenteras i de lastbärare som
leverantören använder vilket betyder att moment som ompackning kan undvikas.
Är lastbäraren för stor för att ha framme måste dock ompaketering ske
(Johansson, 1991). Nackdelarna med kontinuerlig försörjning är att allt ingående
material som behövs vid monteringsplatsen exponeras, vilket kan ta upp en
skrymmande yta (Jonsson & Mattsson, 2010). Den här principen innebär vidare
att mycket material binds i lager vilket kan leda till hög kapitalbindning, därmed
lämpar sig denna princip främst för material med ett lågt värde (Johansson, 1991).
3.5.2

Kittning

Kittning innebär att det material som krävs för att färdigställa tillverkningsobjektet
samlas ihop i förväg. Antingen så levereras det färdigställda kittet till företaget
direkt från leverantören, eller så plockar förrådspersonalen ihop kitten innan
försörjning sker till monteringslina (Hanson, 2012; Jonsson & Mattsson, 2010).
De färdigställda kitten levereras vanligtvis i en lastbärare, så som en låda, vagn
eller påse (Hanson & Medbo, 2012). Hanson och Medbo (2012) nämner att
kittning inte är att föredra i de fall materialet är ömtåligt, då risken för skador ökar
vid ompaketering. Vidare beskrivs även utökade transporter som en negativ följd
av kittning. Material kan plockas ihop i ett separat utrymme som inte är kopplat till
monteringen, vilket bidrar till att ett ökat antal transporter uppstår (Bozer &
McGinnis, 1992).

3.6 Lean Produktion
Begreppet Lean härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och deras
kända produktionssystem, Toyota Production System (TPS). Efter andra
världskriget var företags resurser samt kapital begränsade och för att kunna
konkurrera krävdes effektivare processer, flöden med högre flexibilitet och
snabbhet (Ohno, 1988). Arbetssättet som eftersträvas inom TPS uppfattas därför
som effektivt och uppnås genom att hänsyn tas till processer, volymer, produkter
och personal (Petersson et al., 2009). Inom TPS är strävan att skapa ett högre
värde för kunden genom ett effektivare resursutnyttjande till en lägre kostnad
(Segerstedt, 2009).
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Lean Produktion är den västerländska tappningen av TPS. Enligt Ohno (1988) är
tanken med Lean Produktion att tillverkningen ska bedrivas på ett resurssnålt sätt.
För att vara konkurrenskraftiga och lönsamma måste resurser användas på bästa
sätt, därför används ord som smärt, smidig och resurseffektiv i samband med
Lean. En resurseffektiv tillverkning kan uppnås genom att identifiera och
eliminera slöserier inom företagets processer (Segerstedt, 2009). Tankesättet kring
Lean Produktion och dess verktyg används idag av en mängd olika typer av
företag, från tillverkande företag till offentliga tjänsteföretag (Lean, 2009).
3.6.1

Slöserier

Slöserier går att finna i företags samtliga processer och är aktiviteter som inte är
värdeskapande för kund (Liker & Meier, 2006). Målet med att identifiera de icke
värdeskapande aktiviteterna, dvs. slöserier, är att skapa effektivare processer
genom att eliminera slöserierna (Petersson et al., 2009). Av den totala ledtiden är
det endast en liten del som är värdeskapande för slutkund. Att identifiera och
eliminera slöserier i värdekedjan är viktigt för att företags resultat samt
kundservice ska kunna förbättras. Reducerade lager och kortare ledtider är några
av de fördelar som uppnås då slöserier elimineras. Ohno (1988) anser att det
största och första målet ett företag bör ha är att eliminera alla slöserier. Ohno
(1988) identifierade från början sju områden av slöserier, Liker och Meier (2006)
har numera utvidgat det till åtta.
 Överproduktion - Tillverkning sker tidigare eller i större kvantiteter än vad
kunden efterfrågar. Överproduktion anses som ett slöseri då onödigt material
tar upp lageryta (Liker & Meier, 2006). Till följd av detta är det vanligt att
ökade transportkostnader uppstår, på grund av att onödiga transporter måste
utföras för att göra plats. Tillverkning bör därför endast ske efter kundorder
och i den kvantitet som kunden efterfrågar (Liker, 2009).
 Väntetid - Är outnyttjad tid som åtgår i väntan på nödvändiga förutsättningar
(Petersson et al., 2009). Det kan röra sig om att monteringspersonal väntar på
att rätt material eller verktyg ska anlända, att nästa aktivitet kan påbörjas eller
att monteringspersonalen står still och kontrollerar automatiska maskiner
(Liker & Meier, 2006). Enligt Liker (2009) kan väntan även bero på
materialbrist och maskinstillestånd. Väntan är enligt Petersson et al. (2009) en
vanlig form av slöseri inom de flesta verksamheter.
 Onödiga transporter - Förflyttning av produkter och ingående material mellan
olika processer och lager, symboliserar företags transporter (Liker & Meier,
2006). Att transportera produkter och ingående material en längre distans eller
utföra transporterna ineffektivt innebär slöseri (Liker, 2009). Transporter
tillför inget värde, med undantag för transport av slutprodukter, och bör av
den här anledningen reduceras (Petersson et al., 2009). Transporter utöver de
nödvändiga kan bli kostsamma, samtidigt som de tar tid att utföra.
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 Onödigt lager - Stora kvantiteter av material i förråd, buffertar och lager ger
upphov till inkurans, skador och onödiga transporter (Liker & Meier, 2006).
Onödigt lager innebär vidare att kapital, som kan behövas till andra
investeringar, binds i lager (Petersson et al., 2009). Lager utöver det
nödvändiga, ger bland annat upphov till att fel i tillverkningen inte synliggörs
(Liker & Meier, 2006). Lager kan vidare täcka obalanser, driftstopp och
innebära att längre ställtider uppstår i tillverkningen (Bergman & Klefsjö,
2012).
 Onödiga rörelser - Rörelser som inte tillför något värde till produkten, räknas
som slöseri (Liker & Meier, 2006; Petersson et al., 2009). Enligt Petersson et
al. (2009) kan det röra sig om att personalen går en sträcka för att hämta
material eller verktyg som saknas. Gång räknas som slöseri och bör reduceras
för att antalet onödiga rörelser ska minska, enligt Liker och Meier (2006).
Även att verktyg eller material är placerade på ett sådant sätt att
monteringspersonalen måste sträcka eller böja sig för att nå materialet innebär
slöseri (Petersson et al., 2009). Förutom onödiga rörelser kan placeringen av
verktyg och material innebära att skador uppstår från en ergonomisk
synvinkel (Petersson et al., 2009).
 Defekter - Defekter och bristande kvalité på material leder till reparationer och
ombearbetning av produkter. Kunden anser att produkten inte håller den
förväntade kvalitén och måste således ombearbetas. Ombearbete slösar både
tid och pengar och kan ge upphov till skrot och ersättningsproduktion (Liker
& Meier, 2006).
 Överbearbetning - Innebär att extra arbetet utförs som kunden inte är villig att
betala för (Petersson et al., 2009). Det kan vara att produkterna som tillverkas
håller en högre kvalitet än vad kunden efterfrågar eller att onödiga
arbetsmoment utförs (Liker, 2009; Petersson et al., 2009). Ineffektiv
bearbetningen av produkter kan bero på dåliga verktyg, vilket kan skapa
onödiga rörelser och defekta produkter (Liker & Meier, 2006). Onödiga
arbetsmoment kan vidare existera på grund av att ett företag alltid har gjort på
ett visst sätt (Liker & Meier, 2006).
 Outnyttjad kreativitet - Outnyttjad kreativitet är ett av de vanligaste slöserierna
och innebär att erfarenhet samt kompetens inte utnyttjas till fullo inom
företaget (Liker & Meier, 2006). Företags personal har ofta många bra idéer
som kan leda till förbättringar (Petersson et al., 2009). En företagskultur som
innebär att cheferna inte lyssnar och engagerar sig i sin personal innebär att
företag kan gå miste om förslag och idéer som kunde lett till förbättringar
(Liker, 2009). Genom ett utökat personalansvar kan vidareutveckling på
individnivå ske samtidigt som kompetens tillvaratas (Petersson et al., 2009).
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3.6.2

5S

Metoden 5S förknippas med Lean och dess syfte är att skapa en arbetsmiljö som
möjliggör effektivitet och produktivitet (Bergman & Klefsjö, 2012; Liker & Meier,
2006). 5S består av fem steg som på Japanska är Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och
Shitsuke. De fem stegen illustreras i Figur 7.

SORTERA

SYSTEMATISERA
SKAPA
VANA

STANDARDISERA

STÄDA

Figur 7: Stegen som 5S består av
 Seiri - Som på svenska översätts till att sortera, kan kopplas till slöserier som
onödiga rörelser och väntan (Liker & Meier, 2006). Slöserierna kan undvikas
genom att plocka undan verktyg och material som inte används, så att
arbetsmoment kan utföras utan onödiga avbrott. Steget kan utföras genom att
samtliga objekt vid arbetsstationen märks upp som nödvändigt, onödigt eller
oklart om det behövs eller ej (Srinivasan, 2012).
 Seiton - Översätts till att systematisera. För att främja arbetsflödet bör material
och verktyg organiseras på ett lättillgängligt sätt. Verktyg samt material ska ha
en bestämd plats så att ingen tid går åt till att leta efter saker. Enligt Srinivasan
(2012) sker första och andra steget ofta i kombination med varandra, då de
anses snarlika.
 Seiso - Översätts till att städa och innebär att arbetsplatsen ska hållas ren och
snygg. Städning ska vara en del av det dagliga arbetet, då en ren arbetsplats
gör att det blir enklare att upptäcka skador eller fel som uppstår (Srinivasan,
2012).
 Seiketsu - Översätts till att standardisera. Det standardiserade arbetssättet ska
ses som en överenskommelse över hur arbetet ska utföras (Petersson et al.,
2009). Ett standardiserat arbetssätt gör att det blir enklare att lära ut arbetet till
nyanställda samt att företagets personal får möjlighet att lära sig flera
arbetsmoment. Enligt Srinivasan (2012) är visuella verktyg en viktig
beståndsdel för att visa hur standarden ska se ut samt hur den ska uppnås.
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 Shitsuke - Översätts till att skapa vana och innebär att arbetet med de tidigare
stegen kontinuerligt måste följs upp. Det femte steget är det svåraste steget
enligt Liker (2009). För att de föregående stegen ska fungera måste personal
motiveras till ett fortsatt arbete med 5S. Detta kan härledas till att det oftast
enklare att städa upp en yta än att hålla den ren (Srinivasan, 2012).

3.7 Materialhanteringens 10 principer
Materialhanteringen kan effektiviseras med hjälp av Tompkins et al. (2010) tio
principer. De tio principerna innehåller information angående planering,
standardisering, dimensionering av lastbärare, utnyttjande av utrymme et cetera
(Powerbuilt, 2009; Tompkins et al., 2010).
 Planera - Innebär att rätt material ska transporteras till rätt position vid rätt
tidpunkt. Genom att rätt material, transporteras till rätt position vid rätt
tidpunkt kan metoden för hur och vem som ska utföra arbetet bestämmas.
Enligt Baudin (2004) ska monteringspersonal endast utföra värdeadderande
arbete, som direkt kan kopplas till montering. Arbete som klassificeras som
icke värdeadderande bör förflyttas så långt bak i försörjningskedjan som
möjligt. Exempelvis till förrådspersonalen vars uppgift är att se över
materialet. Planering ska ske genom ett samarbete mellan de berörda parterna
för att utvecklingen ska ske på rätt sätt (Tompkins et al., 2010).
 Standardisering - Företag bör ha en materialhantering som är standardiserad för
att kunna arbeta mot gemensamma mål. Standardiseringen får dock inte
påverka flexibilitet eller genomströmning. Materialhanteringen bör vidare
utvecklas för att kunna arbeta med standardiseringen som en helhet, samtidigt
som företagets framtida behov förändras. Standardisering görs genom att
antalet varianter och kundanpassade produkter minimeras. Det här får dock
inte ske i för hög grad då företag fortfarande vill ha kvar sin flexibilitet och
konkurrenskraft (Tompkins et al., 2010).
 Arbetsutförande - Arbetet ska minimeras genom att antalet steg som utförs
reduceras, detta kan ske genom att kombinera flera arbetsmoment (Segerstedt,
2009). Minimering av antalet steg får dock inte ske så att processerna påverkas
negativt eller att kundservicen försämras (Tompkins et al., 2010).
 Ergonomi - Är en viktig faktor för att arbetsuppgifter ska kunna utföras på rätt
sätt, i form av förmåga och begränsningar. Att veta människans begränsningar
och anpassa arbetet därefter är viktigt för att kunna effektivisera processerna
(Tompkins et al., 2010). En god arbetsmiljö är enligt Petersson et al. (2009) av
yttersta vikt för all personal. En arbetsskada kan innebära en personlig
katastrof samtidigt som det är ett klart misslyckande för företaget. Enligt
Petersson et al. (2009) kan produktiviteten öka genom att rätt förutsättningar
ges, detta innebär att rätt material samt verktyg ska vara placerade på rätt sätt
och på rätt ställe.
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 Lastbärare - Arbetet angående vilken kvantitet och typ av lastbärare som ska
används för att transportera material mellan förråd och montering, görs för att
inte för stor eller för liten kvantitet ska transporteras varje gång (Tompkins et
al., 2010).
 Utnyttjande av utrymme - Att försöka använda ledigt utrymme på ett så bra sätt
som möjligt kan göras genom att använda tre dimensionerna, längd, bredd
och höjd (Tompkins et al., 2010). Vidare anser Tompkins et al. (2010) att
material som placeras i närheten av monteringspersonalen ger en ökad
möjlighet till att undvika slöserier som onödiga rörelser.
 System - Ett datasystem som stödjer processer och aktiviteter som till exempel
mottagning, lagerhållning och transporter ger en fördel i och med att det blir
enklare att överblicka materialhanteringen. Samtidigt kan onödigt arbete samt
kvantiteten av material i rörelse lättare reduceras (Storhagen, 2011; Tompkins
et al., 2010).
 Automatisering - Materialhanteringen bör automatiseras för att öka
effektiviteten och tillgängligheten samt för kunna förutsäga när försörjning av
material ska ske. Automatisering kan ske om de nuvarande processerna är
enkla och hanterbara. Ett datasystem kan vara till hjälp vid automatiseringen
för att kunna integrera och effektivisera materialhanteringen och flödet av
information (Tompkins et al., 2010).
 Miljö - Uppbyggnad och val av verktyg, utrustning samt materialhanteringssystem bör utformas med energiförbrukning och miljöpåverkan i åtanke. Val
av hur lastbärare, materialflöden och returer påverkar miljön bör hanteras
(Tompkins et al., 2010).
 Livscykelkostnad - Ett hjälpmedel som livscykelkostnad är till för att analysera
och beräkna hur stor ekonomisk påverkan alla verktyg, utrustning och system
inom materialhanteringen står för. Delar som bland annat kapitalbindning,
installationer, upplärning och reparationer inkluderas i livscykelkostnaden
(Storhagen, 2011; Tompkins et al., 2010).

3.8 Kommunikation och helhetssyn
Det finns ett ökat behov av effektiv kommunikation i dagens verksamheter
(Sörqvist, 2004). Det växande informationsflödet, med allt kortare beslutstider,
försvårar möjligheterna till effektiv kommunikation. Petersson et al. (2009) menar
att bristfällig kommunikation kan leda till att onödiga arbetsmoment utförs och att
arbetet överlag försvåras. Det är därför viktigt att fastställa vilken information och
kommunikation som krävs för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt (Sörqvist,
2004). Framgångsrik kommunikation bygger på ett gemensamt, tydligt och
lättbegripligt språk. Brister i kommunikationen kan vidare härledas till en bristande
helhetssyn. "Vi och de" känsla skapas när personer identifierar sig med varandra
och anser att personerna utanför gruppen är annorlunda (Bakka, 2001). Grupper
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som har en vi-karaktär kan vara informella eller formella grupper (Bakka, 2001),
men det är oftast förhållandet mellan gruppen och resten av omgivningen som är
informellt eller formellt (Goldschmidt, 1962). Ofta sker förbättringsarbete på
avdelningsnivå vilket får till följd att ingen ansvarar för helheten (Oskarsson et al.,
2006). Enligt Sörqvist (2004) är det vanligt att problem uppstår i gränssnitten
mellan avdelningarna på ett företag. Revirtänkande leder till att avdelningens
resultat prioriteras framför företagets bästa (Oskarsson et al., 2006).
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4 En överblick av Fallföretagets
materialhantering
I detta kapitel redovisas insamlad empiri från fallstudien för att ge en överblick av Fallföretagets
materialhantering. Inledningsvis introduceras Fallföretaget för läsaren. Därefter beskrivs
Fallföretagets materialhantering mellan förråd och monteringslina.

4.1 Fallföretagsbeskrivning
Fallföretaget tillverkar kundanpassade produkter, vilket innebär att Fallföretaget
erbjuder ett stort antal produktvarianter. Kundanpassningen innebär att
produktionen initieras först efter inkommen kundorder och för Fallföretaget
innebär
detta
att
kundorderpunkten
placeras
i
materialförrådet.
Kundorderpunktens placering innebär att ledtiden ut till kund blir längre, jämfört
med företag som levererar direkt från lager. Fallföretagets orderhanteringsprocess
består av att en återförsäljare tar emot en order, sammanställer kundens önskemål
och skickar ordern vidare till Fallföretaget. När ordern har tagits emot, planeras
produktens tillverkning utefter kundens önskade leveransdatum och
tillverkningsprocessen inleds. Tillverkningsprocessen består av moment som
impregnering, målning, förmontering, slutmontering och utlastning. Figur 8 visar
hur Fallföretagets flöde är uppbyggt från det att kundorder initierar förtillverkning
till att materialet når en av monteringslinorna och till sist utlastningen.
Tillverkningsprocessen gör att Fallföretagets leveransledtid genom hela processen,
från att kundorder mottags till att utleverans sker, är fem veckor för
kundanpassade produkter. Genom att effektivisera materialhanteringen kan
kortare leveransledtid ut till kund erbjudas och Fallföretaget blir på så sätt mer
konkurrenskraftigt. Beskrivning av den studerade processen visualiseras med hjälp
av den streckade linjen i Figur 8.
Förråd

Inköp

Förtillverkning

Transport

Ingående
material

Råmaterial

Förmontering

Monteringslinor

Processer

FVL

Utlastning

Figur 8: Fallföretagets materialflöde

4.2 Materialhantering
Under den genomförda fallstudien har empiri samlats in på Fallföretaget. Totalt
sett har Fallföretaget åtta monteringslinor, där samtliga monteringslinor använder
sig av samma rutiner för materialhantering.
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4.2.1 Fallföretagets materialhantering mellan förråd och
monteringslina

Figur 9 visualiserar Fallföretagets materialflöde. Observera dock att figuren inte är
skalenlig utan är till för att skapa förståelse för läsaren.
Ingående material lagras i materialförrådet (MF). Det är förrådspersonalens
uppgift att ta emot ankommande gods och placera ut godset i MF. Från MF
transporteras det ingående materialet som behövs till respektive monteringslina.
I anslutning till respektive monteringslina finns ett antal bufferthyllor (BH). Den
observerade monteringslinan har fyra bufferthyllor BH1, BH2, BH3 och BH4.
Bufferthyllorna innehåller ingående material som monteringspersonalen behöver
för att kunna färdigställa slutprodukterna. I BH1 buffras ingående material, så som
spik, skruv, clips och silikon och är av den här anledningen större är de övriga tre
BH i figuren. BH2 buffrar endast glassäkringar1 som används vid
monteringsstation 2 och är av den här anledningen kopplad direkt till dess buffert,
triangel 2. Vid BH3 ompaketeras och buffras handtag som transporteras direkt till
monteringsstations 1 buffert, triangel 1. BH4 buffrar gummilist och är placerad i
direkt anslutning till monteringsstation 2.
Den observerade monteringslinan består av fyra monteringsstationer, vilka i
figuren representeras av cirklarna A, B, C samt D. Montören på monteringsstation
A utför karmspikning och inhängning av båge, vid monteringsstation B monteras
gummilist innan insättning av glas sker, montören vid monteringsstation C beklär
fönstret med aluminium och montören vid monteringsstation D buntar och
emballerar slutprodukterna.
Ingående material förvaras i lastbärare som placeras i direkt anslutning till
monteringsstationerna och representeras i figuren av trianglarna märkta 1, 2, 3 och
4. Det ingående materialet vid monteringsstationerna används vid montering av
slutprodukterna, därav går pilarna direkt från trianglarna 1, 2, 3 och 4 till
monteringslinans monteringsstationer A, B, C och D. Lastbärarna med material
hämtar monteringspersonalen från de olika BH. När ett skift avslutas
transporteras de tomma lastbärarna till MF för påfyllnad. Förrådspersonalen fyller
på lastbärarna och transporterar dem sedan till BH igen.

Glassäkring används för att hålla tjuvar borta från att göra inbrott via fönster och dörrar.
Glassäkringar gör det svårt för tjuven att ta bort lister runt glaset för att sedan plocka ur glaset
från ramen. (If säkerhet, 2014).
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4.2.2

Påfyllnad av material

Fallföretaget har i nuläget olika arbetstider gällande MF och montering,
förrådspersonalen arbetar dagskift medan monteringspersonalen arbetar både dagoch kvällsskift. Innan monteringspersonalen går hem, ställs det ingående material
som inte förbrukats under skiftet tillbaka i bufferthyllan. Om materialet i en
lastbärare tagit slut ställs istället den tomma lastbäraren på en vagn som
transporteras till MF. Lastbärarna används således för att initiera materialpåfyllnad.
Förrådspersonalen inleder sitt skift på morgonen med att fylla på de tomma
lastbärarna. Materialet i förrådet plockas manuellt av förrådspersonalen och uttag
registreras genom att en lista med artikelnummer för respektive material fylls i
med de kvantiteter som lagts i lastbärarna. Efter att materialpåfyllnad har skett tar
förrådspersonalen med sig vagnen från materialförrådet, märkt MF i Figur 9, till
monteringslinan. Vagnen lämnas där orörd tills dess att monteringspersonalen
anländer. I början av ett nytt arbetsskift tar monteringspersonalen hand om
materialet på vagnen, sorterar lastbärarna och ställer tillbaka dem på sin rätta plats
i monteringslinans bufferthylla. Bufferthyllorna har märkts upp med namn och
nummer för respektive material så att allt har en given plats. Lastbärarna har i sin
tur märkts upp med ingående materials namn, nummer och vilken kvantitet
lastbäraren ska innehålla. Samma rutiner används för materialhanteringen som
sker på eftermiddagen. Fallföretaget anser att rutinerna som används är viktiga,
dels för att arbetsplatsen ska uppfattas som ren och snygg men också för att
undvika skador på arbetsplatsen.
4.2.3

Hantering av handtag

Ingående material som anländer från leverantörerna placeras direkt i MF. För
handtag ser processen något annorlunda ut. Handtagen levereras till MF och
därefter transporteras de till bufferthyllan märkt BH3 i Figur 9. Där plockar
förrådspersonalen, som är stationerad vid BH3, upp handtagen och tar bort
plasten som handtagen levereras i. Detta moment utförs för att underlätta
monteringspersonalens arbete vid montering. Efter att handtagen är fria från plast
läggs handtagen i Fallföretagets lastbärare och placeras sedan i bufferthyllan i
väntan på att påfyllning behövs. De lastbärare som används är om 64 liter och då
en del av monteringslinorna inte förbrukar en så stor kvantitet av handtag plockar
förrådspersonalen om handtagen till en mindre lastbärare innan påfyllning till
monteringslinan sker.
4.2.4

Bufferthyllorna

I bufferthyllorna buffras det material som återfinns vid monteringslinans
monteringsstationer. Exempel på material som buffras är lågvärdesartiklar som
spik och skruv. Från bufferthyllorna tar monteringspersonalen ut det material som
behövs för montering vid respektive monteringsstation. Bufferthyllornas
placering, i förhållande till monteringslinan, underlättar för monteringspersonalen
vid utbyte av lastbärare. Den materialpåfyllnadsprincip som Fallföretaget använder
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sig av är kontinuerlig försörjning. Som beskrivits i det teoretiska ramverket, avsnitt
3.5.1, innebär kontinuerlig försörjning att samtligt ingående material som används
i tillverkningen buffras. För att sortera upp materialet i bufferthyllorna har
Fallföretaget försökt att planera så att produkter ur samma produktfamilj tillverkas
vid samma monteringslina. Det ingående materialet, som buffras i bufferthyllorna,
har på så sätt kunnat reduceras även om principen för kontinuerlig försörjning
sker.
4.2.5

Lastbärare

Det ingående materialet är i nuläget fördelat mellan en till tre lastbärare, antalet
lastbärare beror på vilken kvantitet av ingående material som förbrukas. För
material som förbrukas mer frekvent i monteringen används fler lastbärare jämfört
med det material som inte förbrukas lika ofta. De lastbärare som Fallföretaget
använder sig av i nuläget är plastbackar i fyra olika storlekar, volymen som ryms i
plastbackarna är 4, 12, 16 samt 64 liter. Storleken på lastbärare varierar beroende
på vad det är för material som buffras och i vilka kvantiteter materialet förbrukas
under ett skift. Lastbärarna är i nuläget dimensionerade så att materialet som
förvaras i dem ska täcka förbrukningen under ett helt skift, men en del av
materialet räcker betydligt längre än så. Lastbärare i form av plastbackar anses av
Fallföretaget fördelaktiga då dessa är lätta att flytta runt och monteringspersonalen
kan placera materialet nära under montering.
4.2.6

Fallföretagets produktstruktur

Tabell 4 visar hur tillverkningen är fördelad mellan trä- och aluminiumfönster vid
den observerade monteringslinan. Från Fallföretaget har empiri erhållits i form av
tillverkningshistorik för att få reda på mängden tillverkade trä- samt
aluminiumfönster. Slutprodukterna som Fallföretaget tillverkar är rena träfönster,
aluminiumbeklädda fönster och öppningsbara eller fasta fönster i olika storlekar.
Beroende på vad kunden har beställt varierar det ingående materialet, skillnad görs
i vilket material som används samt i vilken kvantitet.
Tabell 4: Tillverkning av trä- & aluminiumfönster vid observerad monteringslina
Tillverkning v. 35-38 2013
Aluminium
Trä

Tillverkning v. 5-8 2014
Aluminium
Trä

85,1 %
14,9 %

98,4 %
1,6 %

Skillnaderna synliggörs i produktstrukturen i Figur 10, som visar vilket material
som används vid tillverkning av Fallföretagets slutprodukter och vilket material
som är beroende av trä- eller aluminiumfönster, öppningsbart eller fast samt
storlek. Monteringsstrukturen, se Bilaga 3, visar i vilken ordning materialet
monteras vid respektive monteringsstation. Monteringsstrukturen har utformats
efter samma princip som produktstrukturen.
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Figur 10: Produktstrukturen för observerade fönster på Fallföretaget

4.2.7

Montering

Tillverkningen är i nuläget uppbyggd så att monteringspersonalen vid monteringsstation ett måste genomföra sina steg innan produkten skickas vidare till nästa
monteringsstation. När monteringspersonalen vid monteringsstation två är klar
skickas produkten vidare till monteringsstation tre. Efter monteringsstation tre
lämnas produkten till monteringsstation fyra där produkten, det färdiga fönstret,
placeras på en pall. Monteringspersonalen måste således genomföra stegen i en
viss ordning då stegen är beroende av varandra.
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5 Identifierade slöserier inom
materialhanteringen
I detta kapitel jämförs insamlad empiri med teori för att besvara problemfråga ett. Slöserierna
exemplifieras även med empiriska illustrationer från Fallföretaget.

5.1 Problemfråga ett
Vilka slöserier kan identifieras inom materialhanteringen mellan förråd och monteringslina?
I avsnitten bakgrund och problembeskrivning har det nämnts att flera slöserier
som till exempel onödig hantering, transport av material samt väntan förekommer
inom företags materialhantering. I samband med fallstudien har flera av dessa
slöserier identifierats på Fallföretaget, vilka bidrar till en ineffektiv materialhantering. Genom att reducera uppkomsten av dessa slöserier, kan materialhanteringen effektiviseras (Bergman & Klefsjö, 2012; Segerstedt, 2009). Studien
har utgått från Liker och Meiers (2006) åtta slöserier. Vilka av de åtta slöserierna
som har identifierats på Fallföretaget visas i Tabell 5. Cirklarna i Tabell 5
symboliserar de slöserier som har identifierats på Fallföretaget.
Tabell 5: Liker och Meiers (2006) 8 slöserier samt de identifierade slöserierna på
Fallföretaget
Slöseri
Överproduktion
Väntetid
Transporter
Lager
Rörelser
Defekter
Överbearbetning
Outnyttjad kreativitet

5.1.1

Teori
X
X
X
X
X
X
X
X

Identifierat
O
O
O
O
O
O

Väntetid

Väntetid är enligt Petersson et al. (2009) en vanlig form av slöseri inom de flesta
verksamheter. På Fallföretaget har väntetid identifierats i samband med att
materialbrist uppstår vid monteringslinan. Att utrustning eller material inte finns
på plats då det behövs klassificeras enligt Liker och Meier (2006) som slöseri. Vid
brist på material i bufferthyllorna, i både primär och sekundär lastbärare, går
monteringspersonalen till förrådet (MF) för att hämta det material som saknas.
Gång kan härledas till slöseri som onödiga rörelser, ett slöseri som bör reduceras
enligt Liker och Meier (2006). I förrådet hjälper förrådspersonalen till med att fylla
på lastbäraren, är dock inte förrådspersonalen tillgänglig plockar monteringspersonalen själva det material som behövs. För att saldot i MF ska vara korrekt
måste uttag registreras. Registrering sker genom att en lista, innehållande samtliga
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artikelnummer, fylls i med det antal som plockats. Monteringspersonalen som inte
är införstådd i MF:s rutiner gällande materialuttag fyller inte i listan vilket medför
att förrådssaldot blir inkorrekt.
Enligt Liker (2009) kan väntetid uppstå i samband med materialbrist. På
Fallföretaget kan detta kopplas till att resterande monteringspersonal är
stillastående i samband med att material som saknas hämtas ur MF.
Monteringspersonalen som saknar ingående material måste färdigställa sina
moment innan fönstret kan föras vidare till nästa monteringsstation. Om
materialbrist uppstår vid monteringsstation ett innebär detta att resterande
monteringspersonal måste vänta på att rätt material ska anlända. Bristen på
material kan bero på att halvfulla lastbärare ställts tillbaka i bufferthyllan av
monteringspersonalen eller att det ingående materialet som behövs för montering
av slutprodukten saknas helt på grund av till exempel leveransförseningar. Genom
att förrådspersonalen inte kontrollerar lagernivåerna i bufferthyllorna, utan förlitar
sig på monteringspersonalen i detta fall, kan de halvfulla lastbärarna som ställs
tillbaka innebära att materialbrist uppstår i ett senare skede.
Felplock kan enligt Oskarsson et al. (2006) leda till att bristsituationer uppstår.
Felplock kan förekomma på Fallföretaget till följd av att lastbärarna vid
monteringslinans bufferthyllor inte är tillräckligt organiserade. Som nämnts
tidigare har de lastbärare som förvarar ingående material märkts upp med både
namn och artikelnummer samt kvantitet för att underlätta materialhanteringen.
Brister gällande uppmärkning av lastbärare förekommer dock vilket kan få till
följd att fel ingående material fylls på av förrådspersonalen. Bristerna synliggörs i
form av att de etiketter som finns på lastbärarna inte är enhetliga. Istället för att
printa nya etiketter när information bytts ut eller tillkommit har tusch använts för
att ta bort samt tillföra information på lastbärarna. De kladdiga etiketterna gör det
svårt för förrådspersonalen att se vilket material det är som förvaras i respektive
lastbärare, vilket eventuellt kan leda till felplock av material.
Sörqvist (2004) hävdar att det finns ett ökat behov av effektiv kommunikation i
dagens verksamheter. På Fallföretaget upplevs kommunikationen mellan
monterings- och förrådspersonal som bristfällig och till följd av detta kan väntetid
uppstå. Eftersom en stor del av ansvaret för aktiviteterna inom materialhanteringen läggs på monteringspersonalen istället för förrådspersonalen, hjälps
de inte åt att kontrollera det ingående materialet i bufferthyllorna. Arbetssättet
som används antyder att en bristande helhetssyn finns mellan avdelningarna för
förråd och montering. Revirtänkande mellan förrådspersonal och monteringspersonal har noterats i samband med att intervjuer genomförts på Fallföretaget.
Enligt Sörqvist (2004) är det vanligt att problem uppstår i gränssnitten mellan
avdelningarna.
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5.1.2

Transport

Transport syftar enligt Liker och Meier (2006) till att produkter och ingående
material transporteras mellan olika processer och lager. Att transportera färdiga
produkter och ingående material en längre distans eller utföra transporterna
ineffektivt innebär slöseri (Liker, 2009). På Fallföretaget utförs onödiga
transporter i samband med att de tomma lastbärarna transporteras från
monteringslinorna till MF för att påfyllning av material ska ske.
Avståndet mellan den observerade monteringslinan och MF innebär en
förflyttning på 40 meter, detta kan utläsas ifrån den materialflödeskartläggning
som genomförts. Monteringspersonalen transporterar de tomma lastbärarna till
MF och efter att påfyllnad av material har skett transporterar förrådspersonalen
lastbärarna till monteringslinan igen, vilket innebär att lastbärarna transporteras
totalt 80 meter. Fallföretaget använder sig sedermera av tvåskift i tillverkningen,
vilket innebär att transport utförs två gånger per dag, den totala transportsträckan
blir således 160 meter. Beroende på antalet lastbärare som behövs fyllas på med
material varierar antalet transporter. I de flesta fall räcker det med en förflyttning
till MF då en vagn används som transportmedel. I vissa fall undviker
monteringspersonalen att transportera lastbärarna till MF då endast ett fåtal
lastbärare är tomma, vilket kan öka antalet transporter för nästkommande skift.
För Fallföretaget som totalt sett har åtta monteringslinor, innebär detta att åtta
personer ur monteringspersonalen transporterar en vagn vardera med de tomma
lastbärarna till MF för att sedan återvända till monteringslinan, se Figur 11. Enligt
Petersson et al. (2009) är det endast de transporter som sker med färdigställda
produkter som bör räknas som värdeadderande för kund. Antalet transporter på
Fallföretaget kan som beskrivits variera då transport av lastbärare sker vi behov.
Transporten som sker kan anses som onödig då endast ingående material till
monteringslinorna transporteras och inte färdigställda produkter.
MF
En monteringslina

Figur 11: Transport till och från MF
5.1.3

Lager

Enligt Liker och Meier (2006) påverkar onödiga kvantiteter av lager ett företag på
många sätt. Inkurans, skadat gods, onödiga transport- och lagerföringskostnader
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samt förseningar är några av de problem som nämnts. Lager, utöver det
nödvändiga, är det slöseri som anses påverka Fallföretaget mest. Att onödiga
mängder av material lagerhålls kan kopplas till Fallföretagets lastbärare som visar
tydliga spår av att materialet inte används så ofta, då mycket damm och skräp
samlats i lastbärarna. Samtidigt som tillverkning av fönster skiljer sig åt mellan lågoch högsäsong går det att från produktstrukturen utläsa att det ingående materialet
varierar något beroende på vilken slutprodukt det är som tillverkas. Variationerna
innebär att visst ingående material förbrukas mer än andra, material med lägre
förbrukningsfrekvens kan således bli liggande en längre tid i bufferthyllorna utan
att påfyllnad är nödvändigt.
Som beskrivits använder sig Fallföretaget av kontinuerlig försörjning av material.
Enligt Jonsson och Mattsson (2010) innebär kontinuerlig försörjning att små
kvantiteter av en större mängd ingående material transporteras från förråd till
montering. Principen innebär på Fallföretaget att ingående material som behövs
för montering av slutprodukterna alltid finns tillgängligt. Nackdelen med att
ingående material, som behövs till samtliga slutprodukter exponeras, kan vara att
en skrymmande yta upptas vid monteringsplatsen (Jonsson & Mattsson, 2010).
Som materialflödeskartläggningen visar använder Fallföretaget, förutom MF, fyra
stycken bufferthyllor för att förvara det ingående materialet i anslutning till
monteringslinan. Bufferthyllorna upptar en stor del av det utrymme som finns vid
monteringsstationen vilket kan påverka framkomligheten negativt.
5.1.4

Rörelser

Onödiga rörelser definieras enligt Liker och Meier (2006) och Petersson et al.
(2009) som rörelser som inte tillför något värde till slutprodukten. På Fallföretaget
har detta identifierats i samband med att materialbrist uppstår vid
monteringslinan. När materialbrist uppstår under ett skift går monteringspersonalen till MF med den tomma lastbäraren för att fylla på material.
Placeringen av MF i förhållande till den observerade monteringslinan innebär att
monteringspersonal går cirka 80 meter, tur och retur. Gång är enligt Liker och
Meier (2006) något som bör reduceras för att antalet onödiga rörelser ska
reduceras.
I samband med att monteringspersonalen lämnar monteringslinan för att hämta
material som saknas uppstår också väntetid för resterande monteringspersonal.
Vidare styrks detta argument av Liker (2009) som anser att materialbrist kan ge
upphov till väntetid. Målet med materialhanteringen är att försörja monteringen
med rätt material, i rätt kvantitet, i rätt tid (Arnold et al., 2008; Hanson, 2012),
vilket på Fallföretaget krävs för att monteringslinan ska kunna färdigställa
slutprodukterna.
Enligt Petersson et al. (2009) kan placeringen av verktyg och material ge upphov
till att onödiga rörelser uppstår. Ingående material har på Fallföretaget placerats i
nära anslutning till montörens arbetsstation, detta innebär att montören inte
behöver sträcka eller böja sig för att nå materialet. Dock måste montören förflytta
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sig mellan bufferthyllorna som finns vid monteringsstationen vid utbyte av
lastbärare, vilket medför att onödiga rörelser uppstår. Bufferthyllornas placering i
förhållande till monteringsstationerna varierar. Monteringsstation ett är den
station som i förhållande till bufferthyllorna har sämst placering.
Monteringspersonalen vid monteringsstation ett går minst 20 meter i samband
med att den tomma lastbäraren ställs på vagnen och ny lastbärare hämtas i
bufferthyllan. De övriga monteringsstationerna har ett avstånd på cirka 5-10
meter.
Alla rörelser som utförs, vilka inte tillför något värde till slutprodukten, räknas
som slöseri (Liker & Meier, 2006; Petersson et al., 2009). I monteringspersonalens
arbetsuppgifter ingår det att plocka undan material och skräp från
monteringslinan. Ingående material som inte har förbrukats ska återföras till rätt
bufferthylla. I inledningen av ett nytt skift ingår det också att ställa tillbaka det
ingående material som förrådspersonalen fyllt på. Lastbärarna sorteras och ställs
tillbaka på sin rätta plats i bufferthyllorna av monteringspersonalen. Rutinerna
innebär att monteringspersonalen utför rörelser som inte tillför något värde till
slutprodukten.
5.1.5

Överbearbetning

Liker (2009) samt Petersson et al. (2009) menar att arbetsmoment som kunden
inte är villig att betala för kan klassificeras som överarbete. Onödiga
arbetsmoment har på Fallföretaget identifierats i samband med att handtag, som
ingår i slutprodukten, hanteras. Handtagen levereras till MF för att sedan förflyttas
till den bufferthylla som är placerad vägg i vägg med MF. I anslutning till
bufferthyllan finns en arbetsyta som förrådspersonalen använder sig av då de
hanterar handtagen. Hanteringen består av att handtagen plockas från de
pappkartonger som de levereras i, från leverantören, till Fallföretagets plastbackar
om 64 liter. Samtidigt som ompaketeringen utförs tar förrådspersonalen bort den
plast som skyddar handtagen, detta görs för att monteringspersonalen ska slippa
momentet i samband med montering.
Påfyllning av handtag sker till den observerade monteringslinan genom att
handtagen än en gång förflyttas till en annan lastbärare. På grund av att
kvantiteten av handtag i lastbärarna om 64 liter inte är anpassade efter den
observerade monteringslinans förbrukning plockas handtagen över till en
lastbärare om 16 liter. Vidare är lastbäraren om 64 liter för stor och otymplig för
att den ska kunna placeras på ett tillfredställande sätt vid monteringslinan.
Förflyttning av handtag till en mindre lastbärare kan härledas till att Fallföretaget
vill undvika onödiga rörelser i samband med montering. Enligt Petersson et al.
(2009) kan onödiga rörelser uppstå till följd av att material placeras så att
monteringspersonalen måste sträcka eller böja sig för att nå materialet.
Arbetsmomenten som utförs när förrådspersonalen plockar om handtagen kan
även bidra till att väntetid uppstår. Petersson et al. (2009) definierar väntetid som
outnyttjad tid som åtgår i väntan på nödvändiga förutsättningar.
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5.1.6

Outnyttjad kreativitet

Outnyttjad kreativitet är ett av de vanligaste slöserierna och innebär att erfarenhet
och kunskap inte utnyttjas maximalt (Liker & Meier, 2006). Outnyttjad kreativitet
har identifierats på Fallföretaget i samband med att observationer och intervjuer
genomförts. Under intervjuerna framkom det bland annat att Fallföretagets
personal har fått ge förbättringsförslag, men då dessa inte granskades av ledningen
slutade Fallföretagets personal att lämna in förslag.
Fallföretagets monterings- samt förrådspersonal befinner sig dagligen i processen
och de har många idéer samt förbättringsförslag att komma med angående hur
arbetet kan utvecklas. Enligt Petersson et al. (2009) är det vanligt att företagets
personal har idéer som kan leda till förbättringar.
Enligt Liker (2009) kan det vara företagskulturen som gör att företag går miste om
idéer och förbättringsförslag. Att det inte finns några rutiner för hur personalen på
Fallföretaget ska framföra idéer och förbättringsförslag till chefer och ledning,
innebär det att erfarenhet och kompetens inte utnyttjas maximal. Liker och Meier
(2006) menar att om företag inte utnyttjar idéer samt förbättringsförslag från
personalen kan outnyttjad kreativitet uppstå.
5.1.7

Sammanfattning av problemfråga ett

De slöserier som har identifierats på Fallföretaget och som har presenterats i detta
kapitel har sammanställts i Tabell 6. Analys av slöserierna som har identifierats på
Fallföretaget och presenterats i detta kapitel har visat att de kan påverka varandra.
Vilka slöserier som påverkar varandra utläses från vänster till höger i tabellen
nedan. Exempelvis kan slöseri som väntetid innebära att även onödiga rörelser
uppstår.
Tabell 6:Identifierade slöserier som påverkar varandra
Slöseri
1. Väntetid
2. Transporter
3. Lager
4. Rörelser
5. Överbearbetning
6. Outnyttjad kreativitet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

X
X
X
X
X
X

X

40

X

X
X

X

En effektivare materialhantering

6 En effektivare materialhantering
I detta kapitel besvaras problemfråga två och de potentiella förbättringsförslag som kan bidra
med kunskap för effektivare materialhantering presenteras. Förbättringsförslagen presenteras
under respektive slöseri som kan reduceras och symboliseras genom kursiv text första gången
förbättringsförslaget nämns. Ny empiri kan förekomma i samband med att förbättringsförslagen
exemplifieras. I slutet ges en sammanfattning av vilka förbättringsförslag som kan reducera
respektive slöseri.

6.1 Problemfråga två
Hur kan de identifierade slöserier reduceras?
Efter att ha identifierat Fallföretagets slöserier har potentiella förbättringsförslag
tagits fram. Förbättringsförslagen är baserade på de slöserier som identifierades i
samband med problemfråga ett. Syftet med förbättringsförslagen är att de ska
bidra till en effektivare materialhantering mellan förråd och monteringslina på
Fallföretaget. För att effektivisera materialhanteringen bör mängden icke
värdeadderande aktiviteter reduceras (Petersson et al., 2009; Segerstedt, 2009). För
att besvara problemfråga två har bland annat Tompkins et al. (2010) tio principer
använts. Dock har endast sex av tio principer kunnat kopplas ihop med de
identifierade slöserierna på Fallföretaget. Principerna angående system, miljö,
automatisering och livscykelkostnad har inte kunnat kopplas samman med de
identifierade slöseriernas förbättringsförslag. Ovanstående principer omfattar det
totala materialflödet på ett företag och har varit svåra att koppla till denna studie
som endast omfattar materialhantering mellan förråd och monteringslina. Till
exempel att ovanstående principer påverkar helheten, som vilket system hela
företaget kan ha användning för eller hur miljöaspekten ses över vid intag av
material.
6.1.1

Väntetid

För att rätt material ska transporteras till rätt position, vid rätt tidpunkt bör arbetet
kring materialhanteringen planeras så att monterings- samt förrådspersonalen vet
vem som ska utföra transporten samt hur och när transport ska ske (Tompkins et
al., 2010). Som beskrivits kan Fallföretagets produktivitet påverkas negativt då
materialbrist uppstår. Väntetid inom monteringen kan i värsta fall leda till
missnöjda kunder och i vissa fall finns hot om vite, genom att reducera detta
slöseri kan Fallföretagets produktivitet öka. Om rätt material finns tillgängligt
uppstår inte materialbrist och väntetiden vid monteringslinan kan således
reduceras. Planering bör enligt Tompkins et al. (2010) ske i samråd med de
berörda parterna för att önskad effekt ska uppnås. I detta fall innebär det att
planering bör ske i samråd monterings- samt förrådspersonalen.
Genom att utveckla rutinerna och standardisera materialhanteringen kan ett
förändrat utgångsläge uppnås, vilket innebär en effektivare materialhantering som
sker mer frekvent. Enligt Tompkins et al. (2010) innebär en standardiserad
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materialhantering att arbete sker mot gemensamma mål. Inom 5S innebär
standardiseringen att företaget är överens om hur arbetsuppgifter ska utföras
(Petersson et al., 2009). För att arbetsuppgifterna ska kunna standardiseras på
Fallföretaget bör förrådspersonalen få ett större ansvar för materialhanteringen
mellan förråd och monteringslina. Enligt Baudin (2004) ska monteringspersonalen
fokusera på det värdeskapande arbetet som uppstår under montering av ingående
material. Arbetsuppgifter som kan kopplas till materialhantering bör förflyttas
längre bak i försörjningskedjan, i det här fallet till förrådspersonalen.
För att bidra till en effektivare materialhantering bör monterings- samt
förrådspersonalen vara införstådda med hur standarden ska se ut. Visuella verktyg
kan vara ett bra hjälpmedel för att visa fastställd standard och vad som krävs för
att den ska uppnås (Srinivasan, 2012). För Fallföretaget skulle ett standardiserat
arbetssätt innebära att materialbrist kan undvikas, i och med att förrådspersonalen
får mer kontroll över materialhanteringen då rutiner skapas. På så sätt kan också
väntetid kopplad till felplock av material undvikas. Rutinerna kring vilka som får
vistas i MF samt hur materialuttag ska ske bör tydligare förmedlas till
Fallföretagets monterings- samt förrådspersonal för att undvika inkorrekta saldon
i förrådet. Inkorrekta saldon anses uppstå på grund av att monteringspersonalen
glömt registrera uttaget då de hämtar material i MF och inte får hjälp av befintlig
förrådspersonal. Om rutinerna tydliggörs kan det leda till att materialbrist samt
inkorrekta saldon i förrådet undviks. En tydligare fördelning av arbetsmoment
samt införande av rutiner skulle ha en positiv inverkan på materialhanteringen och
arbetet skulle på så sätt kunna effektiviseras.
6.1.2

Transport

Transport av material mellan förråd och montering är enligt Jonsson och
Mattsson (2010) ett viktigt arbete då snabba insatser ofta krävs. Skulle ingående
material inte fyllas på i rätt tid kan exempelvis materialbrist uppstå. Transport av
tomma lastbärare till MF sker i nuläget genom att åtta personer ur
monteringspersonalen sköter avlämnandet. Antalet onödiga transporter, som sker
på Fallföretaget, har potential till att reduceras genom att en bättre planering av
materialhanteringen sker.
Arbetsutförandet kan reduceras genom att flera arbetsmoment kombineras (Segerstedt,
2009). Om förrådspersonalen istället skulle utföra samtliga arbetsmoment inom
materialhanteringen, inhämtning, påfyllning och återlämning skulle antalet
transporter kunna reduceras. Samtidigt som antalet transporter reduceras innebär
detta även att ansvaret för materialhanteringen överförs från monteringspersonalen till förrådspersonalen. De åtta ur monteringspersonalen som i nuläget
transporterar material skulle reduceras till endast en ur förrådspersonalen. I Figur
12 visualiseras materialhanteringen som sker i nuläget och i Figur 13 visualiseras
önskat tillstånd. Det önskade tillståndet anses reducera antalet transporter då
förrådspersonalen hämtar in de tomma lastbärarna under en och samma
transportsträcka, istället för nulägets upplägg där åtta personer ur monteringspersonalen rör sig fram och tillbaka. Om det nya upplägget angående transport av
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tomma lastbärare anammas, kan förrådspersonalen i samband med inhämtning av
tomma lastbärare även kontrollera materialet i resterande lastbärare. Genom att
kombinera arbetsmomenten skulle således även materialbrist kunna undvikas.

Figur 12: Nuläge

Figur 13: Önskat läge

Tompkins et al. (2010) anser att lastbärarnas storlek bör dimensioneras så att onödig
transport undviks. I nuläget använder Fallföretaget lastbärare i form av plastbackar
i fyra olika storlekar. Normalt sett så ska så stora lastbärare som möjligt användas
för att effektivisera arbetet, dock anser Jonsson och Mattsson (2010) att hänsyn
bör tas till ingående material. Genom att använda lastbärare i större storlekar
skulle arbetet kunna effektiviseras och transporterna reduceras, dock skulle inte
lastbärarna vara anpassade för monteringsstationernas arbetsytor. Detta skulle
kunna få till konsekvens att Fallföretagets produktivitet försämras på grund av
materialets placering i förhållande till monteringsstationerna. Ergonomi är enligt
Tompkins et al. (2010) en viktig faktor för att arbetsuppgifter ska kunna utföras på
ett tillfredställande sätt. Dessa aspekter bör kontrolleras och tas i beaktning i
samband med att materialhanteringen effektiviseras. Detta kan till exempel ske
genom att storleken på lastbärarna ses över gentemot Fallföretagets arbetsyta där
lastbärarna placeras i anknytning till montering.
Kraven på kommunikation har ökat då beslutstider blir allt kortare (Sörqvist,
2004). Fallstudien har visat att förrådspersonal och monteringspersonal inte
kommunicerar med varandra angående materialhanteringen. Genom att
kommunikationen förbättras, mellan monterings- och förrådspersonalen, kan
situationer som materialbrist undvikas. För att arbetet ska kunna utföras på rätt
sätt är det viktigt att fastställa vilken information som behövs och hur den ska
kommuniceras (Sörqvist, 2004). Fallföretaget bör av den här anledningen arbeta
med att förbättra kommunikationen mellan monterings- och förrådspersonal för
att effektivisera materialhanteringen. Detta kan ske genom att ansvariga för
respektive avdelning, montering och förråd, förmedlar information kring hur
arbetet skulle kunna underlättas för respektive part. Genom att skapa förståelse
för varandras arbete kan revirtänkande mellan avdelningarna reduceras och istället
prioriteras det som är bäst för företaget (Oskarsson et al., 2006).
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6.1.3

Lager

Det slöseri som har identifierats på Fallföretaget som det mest kritiska är lager av
den här anledningen har fokus lagts på hur lagernivåerna kan reduceras.
Som beskrivits använder sig Fallföretaget i nuläget av lastbärare i form av
plastbackar i olika storlekar. Antalet lastbärare som finns tillgängliga per
artikelnummer varierar dock mellan en till tre. Tvåbingesystemet innebär att
materialet för en artikel förvaras i två lastbärare eller "bingar". Tvåbingesystemet
är enligt Oskarsson et al. (2006) en variant av ett kanbansystem där lastbäraren
fungerar både som kanbankort och påfyllnadssignal. Ett tvåbingesystem har
många likheter med den materialhanteringsmetod som Fallföretaget använder sig
av i nuläget. Fallföretaget använder sig av tomma lastbärare för att signalera
materialpåfyllnadsbehov till förrådspersonalen. Medan förrådspersonalen fyller på
de tomma lastbärarna förbrukas materialet i de andra lastbärarna. Enligt
Oskarsson et al. (2006) innebär tvåbingesystemet att materialet måste
dimensioneras på ett sådant sätt att materialet i den andra lastbäraren inte tar slut
innan den första lastbäraren hinner tillbaka. Ett argument som är viktigt att beakta
då kvantiteterna i lastbärarna ska reduceras. Det ingående material som behöver
reduceras och som redan lagerhålls i lastbärare av den minsta volymen, fyra liter,
kan reduceras genom att lastbäraren skiljs av. Fysiskt sett behöver det inte finnas
två lastbärare i ett tvåbingesystem utan indelning kan ske genom en avdelare i
lådan (Slack et al., 2009). Enligt Silver et al. (1998) är tvåbingesystem ett lämpligt
val för artiklar med lågt värde och då Fallföretagets ingående material består av
skruv och spik anses tvåbingesystemet som en lämplig materialstyrningsmetod.
Ett alternativ till tvåbingesystem är kanban. Kanban bygger på att det material som
förbrukas motsvarar kundernas behov och kunden skulle i det här fallet vara
monteringslinan. Genom att ingående material som förbrukas motsvarar kundens
behov kan onödig lageruppbyggnad undvikas (Liker & Meier, 2006). Genom att
begränsa behovet av antalet lastbärare som finns i omlopp mellan förråd och
montering kan kvantiteterna av ingående material kontrolleras och genom att
minska antalet kanban allt eftersom kan lagernivåerna reduceras. De tomma
lastbärarna anses i nuläget utgöra en bra påfyllnadssignal för Fallföretaget.
Förutom en tom lastbärare kan signalen för materialpåfyllnad vara ett kort, en
ljussignal eller en ruta som markerats i golvet (Petersson et al., 2009; Slack et al.,
2009).
För ingående material som inte förbrukas lika frekvent kan ett
periodbeställningssystem användas. Ett periodbeställningssystem innebär att
kvantiteterna av ingående material kontrolleras med jämna mellan rum (Jonsson &
Matsson, 2010). Enligt Jonsson och Mattsson (2010) möjliggör materialstyrningsmetoden en samlad arbetsinsats och påfyllnadsarbetet kan på så vis effektiviseras.
Genom att förrådspersonalen kontrollerar visst ingående material med jämna
mellanrum, som skulle kunna vara en gång i veckan eller en gång i månaden
beroende på förbrukningstakten, kan mer tid läggas på att kontrollera ingående
material med en högre förbrukningstakt.
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För att får reda på hur mycket lagernivåerna skulle kunna reduceras har en
datummärkning av ingående material i bufferthyllorna genomförts i samband med
fallstudien. Datummärkning genomfördes med hjälp av förrådspersonalen på
Fallföretaget som antecknade dagens datum på lastbäraren vid materialpåfyllnad.
För att underlätta förrådspersonalens arbete med uppmärkningen antecknades det
första datumet på lastbäraren i samband med att materialet i lastbäraren fylldes på.
När datummärkningen avslutades kontrollerade författarna samtliga lastbärare i
bufferthyllan och datumen för materialpåfyllnad antecknades. Bilaga 1 visar de
datum som det ingående materialet fyllts på, påfyllnad nummer 1 innebär att det
var då lastbäraren fylldes på för första gången. Även påfyllnadskvantitet och
lastbärarnas volym anges i Bilaga 1. Resultatet från datummärkningen visar att
påfyllnad av material sker med olika frekvens. Bilaga 1 visar att flera av de enskilda
artiklarna fylldes på flera gånger i veckan, till exempel B3, C6, G8 och K1 medan
C1, C8, F2, G3, G5, S2 och S3 inte fylldes på någon gång under perioden för
datummärkningen. Vilka kvantiteter som ska buffras i lastbärarna beror på hur
ofta påfyllnad av material ska ske. Ska det nuvarande arbetssättet med påfyllnad
två gånger om dagen fortsätta måste kvantiteterna anpassas därefter i motsats till
om påfyllnad av material sker oftare. Skulle materialhantering ske oftare än två
gånger per dag skulle kvantiteterna och därmed storleken på lastbärare kunna
reduceras ytterligare.
För att få reda på vilka kvantiteter som förbrukas av ingående material har
beräkning gjorts utifrån materialåtgången per dag under datummärkningen samt
utefter materialåtgången under både hög- och lågsäsong. Anledningen till att
förbrukningen av material har granskats under fler perioder beror på att
författarna ville få en så stor förståelse som möjligt för förbrukningen. Tabell 7
visar den beräknade materialåtgången per dag under dessa perioder. Antalet
fönster tillverkade under veckorna 35-38 representerar Fallföretagets högsäsong
medan veckorna 5-8 representerar lågsäsong, se Bilaga 4. Skillnaden mellan högoch lågsäsong är cirka tio fönster per dag eller cirka åtta procent mer under
högsäsong.
I nuläget kopplar Fallföretaget inte samman det ingående materialet med fönstrets
produktstruktur, vilket innebär att det är svårt att beräkna hur mycket material som
förbrukas per dag. Genom att koppla ingående material till en produktstruktur,
kan materialhanteringen utvecklas så att behoven matchas (Jonsson & Mattsson,
2010). Kolumnen märkt antal i Tabell 7 visar vilka kvantiteter av materialet som
ingår i ett fönster. Om antalet är bestämt eller varierande beror på vilken typ av
fönster det är som tillverkas. Under perioden för datummärkningen tillverkade
Fallföretaget totalt 3207 fönster varav 3095 stycken var aluminiumbeklädda och
122 stycken var rena träfönster. Beroende på Fallföretagets efterfrågan på dessa
produkter kommer givetvis kvantiteterna av ingående material att variera. Av
denna anledning är det viktigt att kvantiteterna i lastbärarna uppdateras
kontinuerligt utefter säsong och efterfrågeförändringar.
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Tabell 7: Beräkningar av kvantiteter av ingående material
Material

Antal
(st)

Best.
antal

S8
H..
S4
B3

4
1
2
2

X
X
X
X

Emblem
S7
G1
A3
G2
C..

1
6
4
N/A
5
10

X
X
X

K3
S1
B4
G3-14
C..

10
N/A
2
4
6

C..
S7
T

Vari.
antal

Åtgång
/dag
under
datummärkning
428
107
214
214

Åtgång
/dag
Högsäsong

Åtgång
/dag
Lågsäsong

Ny
kvant.
(st)

Kvant.
nuläge
(st)

516
129
258
258

477
119
238
238

516
129
258
258

3000
N/A
500
200

107
641

129
774

119
715

129
774

N/A
5000

428

516

477

516

N/A

1-2st
535
1069

1-2st
645
1290

1-2st
596
1192

2st
645
1290

X

1069
3-4st
214
428
641

1290
3-4st
258
516
774

1192
3-4st
238
477
715

1290
4st
258
516
774

14

X

1497

1805

1668

1850

32
1

X

3421
107

4126
129

3813
119

4126
129

12
3750
4004000
1000
12
800
400-450
4004000
4004000
5000
N/A

X
X
X
X
X

X

Som beskrivits tidigare så varierar det ingående materialet något beroende på
fönstrets storlek, om det är trä eller aluminiumbeklätt samt om fönstret är fast
eller öppningsbart. Med hjälp av produktstrukturen har en ny kvantitet av
ingående material i lastbärarna beräknats. Kvantiteterna som beräknats baseras på
att materialhantering sker som i nuläget, dvs. två gånger per dag. Den nya
kvantiteten baseras också utefter Fallföretagets tillverkning under högsäsong, detta
för att materialbrist inte ska kunna uppstå under denna period då materialåtgången
är som störst. Som angetts tidigare är det viktigt att tänka på att kvantiteterna av
ingående material i lastbärarna inte reduceras mer än att påfyllnad av den första
lastbäraren hinner ske innan materialet i den andra lastbäraren tar slut. För att
undvika värsta scenario, att materialbrist uppstår direkt efter att påfyllnad skett,
har kvantiteterna beräknats så att behovet under återfyllnadsledtiden täcks. I detta
fall har en säkerhetsledtid på motsvarande ett skift använts. Säkerhetsledtid
används som skydd mot osäkerhet och variationer i efterfrågan under
återanskaffningstiden (Jonsson & Mattsson, 2010). Till exempel för ingående
material benämnt S8 i Tabell 7, är förbrukningen under högsäsong under ett skift
beräknat till 258 stycken. För att täcka behovet under säkerhetsledtiden, ett skift,
har ytterligare 258 stycken fördelats vilket ger en total kvantitet på 516 stycken. I
de rutor som markerats med N/A i kolumnen för nuvarande kvantitet har inte
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kvantiteter kunnat identifieras på grund av bristande uppmärkning från
Fallföretagets sida. Genom att reducera kvantiteterna av ingående material kan en
mindre volym användas på lastbärare och på så vis kan också antalet bufferthyllor
reduceras. Genom att reducera antalet bufferthyllor som finns i anslutning till
monteringslinan frigörs yta som underlättar materialhanteringen. Det blir med
andra ord lättare för förrådspersonalen att komma fram med materialet och på så
vis kan onödiga rörelser och transporter undvikas.
6.1.4

Rörelser

Onödiga rörelser skulle kunna reduceras genom att materialets placering i
förhållande till monteringspersonalen förbättras ytterligare. För att undvika
onödiga rörelser i samband med monteringen bör lastbärarna placeras så nära
monteringspersonalen som möjligt (Tompkins et al., 2010). Genom att ledigt
utrymme utnyttjas kan materialet placeras närmare monteringspersonalen än vad som
sker i nuläget. Om det ingående materialet skulle placeras direkt vid monteringsstationerna, utan mellanlagring i bufferthyllorna, skulle en effektivisering i
monteringsarbetet kunna ske samtidigt som utrymme frigörs efter borttagen
bufferthylla. Som Tompkins et al. (2010) nämner kan materialet hanteras i tre
dimensioner bredd, höjd och längd. En förutsättning för att det här ska vara
genomförbart på Fallföretaget är att lastbärarnas storlek anpassas efter
arbetsytorna vid monteringsstationerna.
Genom att sortera material och verktyg kan slöseri som onödiga rörelser och
väntan undvikas (Liker & Meier, 2006). Genom att strukturera de lastbärare som
finns i nuläget med en ordentlig uppmärkning, möjliggörs en effektivare
materialhantering. . Syftet med 5S är att skapa en arbetsmiljö som möjliggör
effektivitet och produktivitet (Bergman & Klefsjö, 2012; Liker & Meier, 2006).
Genom att följa samtliga steg i 5S kan materialhanteringen på så vis effektiviseras.
Väntetid och onödiga rörelser kan reduceras genom att rätt material och verktyg
finns på rätt plats då de behövs. Genom att genomföra de fem stegen i 5S i rätt
ordning samt fokusera på att skapa vana på arbetsplatsen så att arbetsmomenten
kopplade till 5S utförs kontinuerligt kan onödiga arbetsmoment undvikas. Enligt
Liker (2009) är det femte steget, att skapa vana det svåraste steget. Liker (2009)
menar att för att de föregående stegen ska fungera är det viktigt att behålla
motivationen hos de anställda. Till exempel om monterings- och
förrådspersonalen genomför stegen under sitt skift, blir det inte några problem för
nästkommande skift att fortsätta.
Det är även viktigt att standardisera arbetsplatsen, en standardiserad arbetsplats
innebär att det finns en överenskommelse för hur arbetsmomenten ska utföras
(Petersson et al., 2009). På Fallföretaget kan en överblick göras för att se hur
monterings- och förrådspersonalen arbetar och på så vis avgöra om
arbetsmomenten kan standardiseras för att öka effektiviteten. Enligt Srinivasan
(2012) används det andra steget, systematisera, för att organisera arbetsplatsen, på
så sätt kan arbetsflödet främjas. Genom att material och verktyg får en specifik
plats slipper monterings- samt förrådspersonalen leta efter material och onödiga
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rörelser undviks. Skulle lastbärarna på Fallföretaget märkas upp ordentligt gällande
vilket material det är som förvaras i dem skulle onödiga rörelser och väntan
kopplade till materialbrist reduceras genom att felplock undviks.
Enligt Baudin (2004) bör monteringspersonal endast utföra värdeadderande
arbete, som direkt kan kopplas till montering. Arbetsmoment utanför området bör
förflyttas längre bak i kedjan, i detta fall till MF och förrådspersonalen. Som
tidigare har föreslagits bör vissa moment, som i nuläget utförs av monteringspersonalen, så som påfyllnad och förflyttning av material istället utföras av
förrådspersonalen. Arbetsmoment kan reduceras, till följd av att förrådspersonalen
kontrollerar materialet i bufferthyllan samtidigt som transport av material sker till
MF. Antalet steg kan reduceras om en kombination av arbetsmoment sker (Oskarsson
et al. 2006; Segerstedt 2009). Arbetsbelastningen för förrådspersonalen skulle
således öka något, men fördelarna som kan uppnås ses som övervägande.
6.1.5

Överbearbetning

Som beskrivits har onödiga arbetsmoment identifierats i samband med att
handtagen omplaceras ett flertal gånger. För att undvika onödiga arbetsmoment i
samband med materialpåfyllnad av handtag, bör lastbärarna dimensioneras efter
monteringslinans arbetsstationer och dess förbrukning. Enligt Tompkins et al.
(2010) bör lastbärare dimensioneras utefter vilka kvantiteter av material som
hanteras. Arbetsmoment kopplade till materialpåfyllnad av handtag kan kombineras
och på så sätt reduceras genom att handtagen direkt läggs i en mindre lastbärare i
samband med uppackning. Detta kan leda till att färre omplaceringar utförs
jämfört med nuläget, då handtagen inte placeras i en 64 liters lastbärare först för
att sedan omplaceras till en lastbärare på 16 liter. Antalet arbetsmoment bör vidare
reduceras, då en reducering av arbetsmoment vid ompaketering kan motverka
bland annat skador, i form av repor på handtagen.
6.1.6

Outnyttjad kreativitet

För att motivera personalen är det viktigt att ledningen tar emot förslag på ett
strukturerat sätt. En "vi och de" känsla kan lätt skapas till följd av att individer
känner sig utanför gruppen (Sörqvist, 2004). För att ta vara på personalens kompetens
bör utökat ansvar ges (Petersson et al., 2009). Om Fallföretaget skulle ge
monterings- och förrådspersonalen mer ansvar skulle ett bättre underlag för idéer
skapas och outnyttjad kreativitet kan på så vis reduceras. Petersson et al. (2009)
anser att om mer ansvar ges kan utveckling ske på individnivå samtidigt som
företaget tar tillvara på personalens kompetens. Ett förslag är att monterings- och
förrådspersonalen får vara mer involverade i arbetet kring 5S. Till följd av att de
får vara med och bidra till förbättring kan monterings- och förrådspersonalen
utvecklas och med hjälp av gemensamma mål kan arbetet effektiviseras. I och med
att monterings- och förrådspersonalen blir mer delaktiga finns det också möjlighet
till att en bättre helhetssyn skapas. En tankeställare är att om monterings- och
förrådspersonalens kompetens hade utnyttjats av Fallföretaget, hade då flera av
slöserierna kunnat identifieras i ett tidigare skede? Eftersom att det är personalen
som ser processerna dagligen har monterings- samt förrådspersonalen möjlighet
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att identifiera slöserier i processerna samt komma med idéer och förbättringsförslag. Liker och Meier (2006) anser att förbättringsförslag från personalen bör
lyftas fram då det är de som känner till processerna bäst. Fallföretaget bör med
den här anledningen återuppta arbetet med att samla in förbättringsförslag för att
utnyttja den kreativitet som finns. På Fallföretaget kan till exempel idéer finnas för
hur förbättringar kan göras angående påfyllning av lastbärare, transport av material
mellan förråd och monteringslina samt placering av lastbärare vid monteringslina.
Genom att förbättra kommunikationen mellan monterings- samt förrådspersonalen
och föra en diskussion kring hur materialhanteringen kan effektiviseras kan en
ökad förståelse uppnås mellan avdelningarna. Till exempel genom att
kontinuerliga möten sker mellan de inblandade, monteringspersonal,
förrådspersonal samt samordnare. Genom att dela med sig av hur monteringsoch förrådspersonalens arbetsmoment går till kan ökad förståelse uppnås. I
nuläget har monterings- samt förrådspersonalen liten vetskap om varandras
arbetsmoment vilket visar att de inte har tagit del av varandras arbete innan. Om
kommunikationen förbättras och en bättre samordning sker mellan monteringsoch förrådspersonalen finns möjlighet till förbättring inom materialhanteringen.
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6.1.7

Sammanfattning av problemfråga två

I detta kapitel har olika förbättringsförslag tagits fram. Vissa av
förbättringsförslagen påverkar likt slöserierna varandra. Förbättringsförslagen som
har tagits upp i respektive slöseri har sammanställts i Tabell 8, som visar att flera
av slöserierna kan reduceras med hjälp av ett förbättringsförslag. Kopplingar
mellan vilka förbättringsförslag som påverkar de olika slöserierna kan också
utläsas från tabellen. Exempelvis att förbättringsförslag gällande införandet av
kanban kan påverka slöseri som väntetid, onödiga lager samt onödiga rörelser till
det positiva.
Tabell 8: Förbättringsförslag som påverkar de identifierade slöserierna
Förbättringsförslag
Kanban
Kommunikation
Produktstruktur
Kombinera arbetsmoment
5S
Dimensionering av lastbärare
Tvåbingesystem
Periodbeställningssystem
Planering
Standardisering
Utnyttjande av utrymme
Ta vara på kompetens

1

2

3

4

5

6

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

1 = Väntetid
2 =Transport
3 = Lager
4 = Rörelser
5 =Överberbetning
6 = Outnyttjad kreativitet
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7 Diskussion och slutsatser
Kapitlet inleds med en diskussion av studiens två problemfrågor. Därefter diskuteras de metoder
som har använts för att generera studiens resultat. I metoddiskussionen tas styrkor och svagheter
med de valda metoderna och tillvägagångssätten upp. Kapitlet avslutas med att slutsatser och
förslag till vidare forskning presenteras.

7.1 Diskussion av studiens problemfrågor
Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivare materialhantering
mellan förråd och monteringslina. Utifrån syftet formulerades två problemfrågor,
vilka kommer att diskuteras mer ingående i de följande två avsnitten.
7.1.1

Identifierade slöserier inom materialhantering

Vilka slöserier kan identifieras inom materialhanteringen mellan förråd och monteringslina?
Med hjälp av den litteratur som har studerats har en generell synvinkel på möjliga
slöserier som kan förekomma inom materialhantering erhållits. Utöver
litteraturstudien har en fallstudie genomförts, i vilken materialhanteringen mellan
förråd och monteringslina undersöktes. Fallstudien har gett upphov till djupare
kunskap angående de slöserier, som kan uppstå i samband med materialhantering,
i förhållande till litteraturstudien.
Grundorsaken till en ineffektiv materialhantering var att flera former av slöserier
förekom i materialhanteringen. Av de åtta slöserierna som litteraturen hänvisar till,
identifierades sex stycken i samband med fallstudien. De sex slöserierna som
identifierades var väntetid, onödiga transporter, onödigt lager, onödiga rörelser,
överbearbetning och outnyttjad kreativitet. Därmed anses den första
problemfrågan besvarad.
Syftet med problemfråga ett var att identifiera slöserier inom materialhanteringen
mellan förråd och monteringslina. Bara för att studien har fokuserat på slöserier
och identifierat dessa, innebär det inte att andra problem inte kan förekomma
inom ett företags materialhantering.
För att möjliggöra en effektivare materialhantering bör de identifierade slöserierna
reduceras och om möjligt elimineras. Besvarandet av problemfråga ett utgör en
grund för problemfråga två, vilken ska bidra till en effektivare materialhantering.
7.1.2

En effektivare materialhantering

Hur kan de identifierade slöserierna reduceras?
Studiens andra problemfråga syftar till att besvara hur de identifierade slöserierna,
i problemfråga ett, kan reduceras och på så sätt bidra till en effektivare
materialhantering. Detta har gjorts genom att söka efter lösningar samt
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förbättringsförslag i teorin som skulle kunna användas för att reducera de
identifierade slöserierna. De förbättringsförslag som har tagits fram är av den här
anledningen till största delen utformade efter de identifierade slöserierna i studien.
Detta medför att andra lösningsförslag kan vara aktuella i andra verksamheter
beroende på vilka slöserier som identifieras.
Potentiella förbättringsförslag har beskrivits utefter respektive slöseri som
identifierades i problemfråga ett, därmed anses problemfråga två besvarad.
Studiens två problemfrågor, vilka bidrar till kunskap om effektivare
materialhantering mellan förråd och monteringslina, kan direkt kopplas till
studiens syfte och med besvarandet av dessa anses studiens syfte uppfyllt.
De potentiella förbättringsförslag som tagits fram, grundar sig i den litteraturstudie
som tidigare har presenterats i det teoretiska ramverket. Förbättringsförslagen kan
kopplas till teorier inom materialstyrning, 5S och materialhanteringens 10
principer. Beroende på vilka slöserier som identifieras inom företagets
materialhantering kan de olika förbättringsförslagen variera. Förbättringsförslagen
kan användas för att öka kunskapen om effektivare materialhantering på
tillverkande företag som hanterar material mellan två punkter, som till exempel
förråd och montering. Vilka förbättringsförslag som kan användas på andra
företag beror på vilka prioriteringar som görs och hur materialhantering sker i
nuläget. Att reducera ett slöseri inom materialhanteringen kan vidare innebära
möjlighet för att andra slöserier reduceras. Innan förbättringsarbete kan påbörjas
är det viktigt att en nulägesanalys genomförs. Genom att kartlägga nuläget först,
kan förbättringar som sedan sker i processerna enklare mätas och jämföras med
det kartlagda utgångsläget. I den här studien har dock inte förbättringsförslagen
implementerats så att mätningar har kunnat ske.
Förbättringsförslagen som presenterats kan användas som underlag när en
effektivare materialhantering eftersträvas.
Väntetid - Kan reduceras genom att planering av arbetsmomenten i materialhanteringen genomförs. Med rutiner, standardiserat arbetssätt och en tydligare
uppdelning gällande arbetsmoment kan monteringspersonalen fokusera på
värdeskapande aktiviteter, medan förrådspersonalen fokuserar på materialhanteringen. Väntetid på grund av bristsituationer kan på så sätt undvikas.
Transporter - Antalet transporter som utförs i samband med materialhanteringen
kan reduceras genom att samtliga moment utförs av förrådspersonalen,
inhämtning, påfyllning osv. Detta innebär att färre personer ur monteringspersonalen är inblandade i materialhanteringen samt att förrådspersonalen kan
kombinera flera arbetsmoment. Detta kan i sin tur leda till reducerad väntetid och
monteringspersonalen kan fokusera på det värdeadderande arbetet.
Lager - Ett företag kan dra nytta av att kontrollera sina lastbärare och dess
kvantitet av ingående material samt storlek, då en anpassad kvantitet kan
effektivisera materialhanteringen. Om företaget inte har tillräckligt med kunskap
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angående ingående material kan en produktstruktur skapas som underlag.
Tvåbingesystem eller kanban är metoder för materialstyrning och kan användas
för att öka kontrollen på lastbärarna och kvantiteterna av ingående material.
Rörelse - Genom att placera materialet i direkt anslutning till förbrukningsplatsen

kan onödiga rörelser undvikas. Ökad kommunikation kring arbetsrutiner kan
användas på arbetsplatsen för att reducera antalet onödiga moment som
förknippas med materialbrist. Vidare kan arbetsmoment kombineras för att öka
effektiviteten.
Överbearbetning - Genom att anpassa lastbärarnas storlek efter det ingående
materialet och tillgänglig yta vid arbetsstationerna kan onödiga moment undvikas.
Det är viktigt att dimensionera lastbärarna så att kvantiteten av ingående material
är anpassad efter förbrukningstakten.
Outnyttjad kreativitet - Kan förebyggas genom att motivera monterings- och
förrådspersonalen. Genom att göra personalen mer delaktiga i arbetet och ge dem
större ansvar kan en kompetensutveckling ske på företaget.
Genom de potentiella förbättringsförslag som tagits fram anses en effektivare
materialhantering kunna uppnås om de moment som tillhör materialhanteringen
utförs av förrådspersonalen och att kommunikationen i verksamheten förbättras.
Materialhanteringen kan då utföras med hjälp av rutiner på arbetsplatsen och på så
sätt vet monterings- respektive förrådspersonal som utför arbetsmomenten vad
som gäller. Genom att tänka på ovanstående punkter kan slöserier undvikas och
reduceras.

7.2 Implikationer
Syftet med studien har varit att bidra till kunskap om en effektivare
materialhantering. Syftet har uppnåtts genom att studiens två problemfrågor
besvarats. Resultatet av problemfråga två visar att effektiviteten kan ökas med
hjälp av förbättringsförslagen och att slöserierna i det befintliga systemet kan
reduceras. De slöserier som identifierades, i samband med fallstudien, har givits
förslag på potentiella lösningar. Slöserierna som upptäcktes på Fallföretaget
behöver inte vara generella för alla företag, därav är det viktigt att beakta vilka
slöserier som har identifierats i det specifika företaget innan effektivisering kan
ske. Utifrån de slöserier som identifierats kan olika åtgärder ske för att
effektivisera materialhanteringen. Då flera slöserier uppstår mellan processer är
det viktig att kartlägga hela flödet för att skapa ett så effektivt flöde som möjligt.
De potentiella förbättringsförslagen som har presenterats kan implementeras för
att möjliggöra en effektivare materialhantering. Genom att förbättring sker i små
steg, kan företaget ändra personalens inställning till förbättringsarbete.
I omfång och avgränsningar presenteras det att inleveranser av material till förråd
inte tas med i studien, detta för att kvantiteterna i MF inte påverkar studiens
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materialhantering mellan förråd och monteringslina. Trots detta bör företag ta
hänsyn till kvantiteten av material som levereras till MF, då kvantiteter utöver det
nödvändiga innebär slöseri.
När det kommer till teoretiska implikationer har inte utförande av studien bidragit
till framställning av nya teorier inom ämnesområdet. Befintliga teorier inom
materialhantering och Lean Produktion har istället analyserats utifrån Fallföretagets perspektiv. Med denna utgångspunkt har en kartläggning utförts
gällande materialflödet för att effektivisera materialhanteringen. Genom att
använda befintliga teorier som har jämförts med empiri från fallstudien så har
kunskap förmedlats om hur materialhanteringen kan effektiviseras med hjälp av
förbättringsförslag.

7.3 Metoddiskussion
De metoder och arbetssätt som valts för att uppfylla studiens syfte och vilka kan
komma att påverka resultatet är litteraturstudie, fallstudie, datainsamling och
dataanalys. I detta avsnitt diskuteras alternativa metoder till studien, vad som har
varit bra och vad som hade kunnat göras bättre. Diskussionen omfattar alla de
ovanstående delarna, då samtliga delar har fungerat som underlag för att uppfylla
syftet. De metoder och tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla syftet,
har varit till hjälp och fungerat på ett sådant sätt att relevant information har
kunnat samlas in. Med hjälp av dessa metoder har data som samlats in stärkts,
genom att information från flera källor har kunnat jämföras.
7.3.1

Litteraturstudie

Litteraturstudien har gett en bred kunskap angående materialhantering och
påbörjades med en litteratursökning, inom både vetenskapliga artiklar och böcker.
Genom att påbörja sökningarna på bred front, kunde kunskap erhållas som
sedermera ledde fram till att mer specifika sökningar kunde göras. På det här viset
har det teoretiska ramverket byggts upp utifrån aspekter från flera olika litterära
källor. Då källtriangulering har använts för att ställa olika källor mot varandra, i
form av jämförelse mellan olika författares synpunkter, anses studiens trovärdighet
angående fakta som tagits upp ökat.
7.3.2

Fallstudie

Under fallstudien samlades empiri in på olika sätt, genom intervjuer, observationer
samt historisk data i form av dokumentation om företagets tillverkning och
materialhantering. Den insamlade empirin från fallstudien har jämförts med teori i
det teoretiska ramverket och på så sätt har en koppling till verkligheten gjorts.
Totalt genomfördes sex intervjuer med fyra olika personer på Fallföretaget.
Utöver detta har kontinuerlig kontakt med handledaren på Fallföretaget funnits,
för att kunna komplettera information. Intervjuerna gjordes med personal i olika
befattningar, för att erhålla olika perspektiv. Intervjuerna har varit av
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halvstrukturerad karaktär, där öppna frågor har ställts till respondenterna.
Metoden anses lämplig då spontana följdfrågor till respondenten har kunnat ställas
då förtydligande har krävts. Utifrån intervjuerna gavs en bild över Fallföretaget
som helhet samt mer ingående information angående Fallföretagets materialhantering, vilket utgjorde underlag för det empiriska kapitlet. Empiri har
tillkommit i kapitel fem samt sex för att förtydliga och exemplifiera de
identifierade slöserier samt förbättringsförslag. Som visats i studiens metodkapitel
har intervjuerna skett vid olika tillfällen, vilket har lett till att svaren är helt
oberoende av varandra. Fördelen med att respondenterna har intervjuats vid olika
tillfällen är att svaren inte påverkar varandra, på så sätt har olika perspektiv kunnat
erhållas. En nackdel med den här metoden är att respondenterna kan ha påpekat
olika aspekter och ny kunskap om Fallföretagets situation har mottagits. De
positiva delarna gällande att få oberoende svar från respondenterna ansågs
överväga nackdelarna.
Observationer har genomförts vid åtta tillfällen under fallstudien. Fokus har under
dessa observationer varit på materialhantering, ingående material och datummärkning. Observationerna har mestadels varit i ostrukturerad form, för att kunna
syna vilket material som går åt för tillfället och för att kontrollera vem som sköter
materialhanteringen just då. Målet med observationerna har varit att få ut
information som har använts i samband med materialflödeskartläggningen. Utöver
detta har information erhållits angående rutiner gällande materialhantering, vilket
material som används vid montering samt var och hur det ingående materialet
buffras.
7.3.3

Datainsamling

Datainsamling har resulterat i en materialflödeskartläggning samt datummärkning
och har gjorts utifrån observationer och dokumentationer på Fallföretaget. Med
hjälp av förrådspersonalen har lastbärarna på Fallföretaget märkts upp vid
påfyllnad. Ett intervall mellan den 27:e februari till den 4:e april ansågs som ett bra
intervall för observation av lastbärare, då flera kontroller genomfördes för att se
materialets förbrukningstakt. Datummärkningen hade kunnat utföras under en
längre tid, för att få mer information. På så vis hade information om material som
inte används lika frekvent kunnat erhållas. Instruktioner angående hur
datummärkningen skulle ske gavs till både inköps- och logistikchefen samt
förrådspersonalen, för att säkerställa att datummärkningen skulle ske på ett
konsekvent sätt. Instruktioner gavs också för att en strukturerad datummärkning
skulle ske, vilken skulle vara enkel att läsa av. För upprättandet av
produktstrukturen har dokument i form av ingående material, prognostiseringsrapporter, tillverkningshistorik samt försäljningsrapporter varit en viktig
utgångspunkt. Syftet med produktstrukturen har varit att koppla det ingående
materialet med Fallföretagets förbrukning av material.
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7.3.4

Dataanalys

Mönsterpassning har använts då den insamlade empirin har jämförts med det
teoretiska ramverket. Genom att sammanställning skett nära inpå insamlingen av
data, i olika former, har analysmetoden gett en möjlighet till att kontinuerligt
kontrollera det teoretiska ramverkets innehåll. På så sätt har det säkerställts att de
utvalda teorierna har varit relevanta för studien.
7.3.5

Reliabilitet och validitet

Problemfrågorna har besvarats genom de utvalda metoderna för datainsamling
och dataanalys. Studiens syfte "att bidra till kunskapen om en effektivare
materialhantering" har på så vis uppfyllts. Studiens reliabilitet anses vara god då
metoderna som använts för datainsamling har beskrivits med avseende på
tillvägagångssätt som har använts samt vilken information som har erhållits.
Datainsamling har skett genom flera olika metoder, i form av intervjuer,
observationer, materialflödeskartläggning, datummärkning samt historiska
dokument. Metoderna har gett upphov till att en källtriangulering varit möjlig.
Källtrianguleringen anses trovärdig då samma frågor har ställts till de olika
respondenterna och liknande svar därpå har erhållits.
Problemfrågorna har utgjort en grund genom hela studien, vilket har visat vad
studiens syfte är och vad som har undersökts. Genom att hålla fokus genom hela
studien har ökade chanser för god intern validitet skapats. Intern validitet har
säkerställts genom att empiri har analyserats utefter metoden mönsterpassning.
Detta för att visa att problemet och resultatet överensstämmer med verkligheten
och att resultatet har möjlighet att generaliseras och tillämpas på andra företag.
Den externa validiteten innehar vissa brister då avgränsningar gjorts till att
undersöka endast ett företag. Skulle istället en flerfallstudie utförts så hade bättre
förutsättningar kunnat skapas för ett mer generaliserbart resultat. Trots detta anses
Fallföretagets problem inom materialhanteringen som generaliserbart inom
tillverkningsindustrin.
Det anses att hänsyn tagits till reliabilitet och validitet i studien, då användning av
olika källor och metoder har skett för att se om samma svar har erhållits.
Angående om reliabiliteten och validiteten kan bedömas som hög lämnas till
läsaren att bedöma. Genomförandet av en liknande studie är möjligt, men dess
resultat kan vara annorlunda då förutsättningar förändras. Tillverkningen och
därmed materialhanteringen ändras med tiden och därav också utgångsläget för
materialhanteringen.

7.4 Slutsatser
För att skapa en effektivare materialhantering bör slöserier identifieras och
elimineras. En materialflödeskartläggning kan vara till hjälp då lagerpunkter och
materialflöden ska visualiseras. Genom att kartlägga nuläget blir det enklare att
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upptäcka icke värdeskapande aktiviteter samt hitta alternativa lösningar till
slöserierna.
Utifrån studiens första problemfråga har sex av åtta slöserier identifierats i
Fallförtegets materialhantering mellan förråd och monteringslina. Tillsammans
med dessa sex slöserier har bristfällig kommunikation och avdelningstänkande
kopplats, vilka också bidrar till en ineffektiv materialhantering. Det ska dock
påpekas att olika slöserier kan identifieras i andra verksamheter. Det är därför
betydelsefullt att identifiera vilka orsaker som utgör slöserier i den specifika
verksamheten, för att kunskapen om en effektivare materialhantering ska kunna
uppnås.
Utifrån de identifierade slöserierna i problemfråga ett har potentiella förbättringsförslag getts i syfte att besvara problemfråga två. Beroende på vilka slöserier som
identifierats i samband med problemfråga ett kan förbättringsförslagen variera
utefter vilken verksamhet som granskas.

7.5 Vidare forskning
Studien som utförts visar att det finns möjlighet till att effektivisera
materialhanteringen mellan förråd och monteringslina. Då studien har visat
möjlighet till effektivisering utifrån en enfallsstudie, så bör en liknande studie
genomföras i form av en flerfallsstudie. En flerfallsstudie skulle visa ett mer
generaliserbart resultat som flera företag inom tillverkningsindustrin kan använda
sig av.
Studien har vidare visat att onödigt lager har en negativ inverkan som direkt
påverkar materialhanteringen. För att effektivisera materialhantering ytterligare bör
ytterligare forskning ske inom området.
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Utförd datummärkning på Fallföretaget

Datumen i cellerna visar när påfyllnad av material har skett. Tomma celler betyder således att påfyllnad av material inte har skett.
Förbrukningen av ingående material skiljer sig åt, därav skillnaden i antalet påfyllningar. Datummärkningen som skedde mellan den 27:e
februari och 4:e april, visar att det ingående materialet vid monteringslinan inte fylls på lika ofta. Kolumnen påfyllnad 1 i tabellen visar när
första påfyllnaden av material skedde för respektive material. Kvantiteten som fylldes på var identisk vid varje påfyllnad som genomfördes
för respektive material.
Material

A1
A2
A3
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8

Storle
k
lastbärare
(L)
16
16
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16

Påfyllnadskvantit
et
(st.)
500
500
12
2250
200
800
4000
600
600
500
1000
400
N/A

Antal
lastbärare
(st.)
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
1
1

Påfyllnad
1

Påfyllnad
2

Påfyllnad
3

Påfyllnad
4

Påfyllnad
5

Påfyllnad
6

Påfyllnad
7

Påfyllnad
8

Påfyllnad
9

11/3
7/3
7/3

20/3
14/3
12/3

20/3
14/3

28/3
19/3

4/4
20/3

24/3

26/3

31/3

3/4

5/3
28/2

6/3
13/3

10/3
20/3

12/3
28/3

13/3
4/4

14/3

17/3

18/3 19/3

27/2
14/3
6/3
3/3
6/3

5/3
2/4
31/3
5/3
11/3

11/3

13/3

17/3

19/3

7/3
17/3

10/3
19/3

11/3
25/3

12/3
28/3

24/3

13/3
2/4

26/3

2/4

14/3

17/3
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Påfyllnad
10

Påfyllnad
11

Påfyllnad
12

Påfyllnad
13

Påfyllnad
14

Påfyllnad
15

Påfyllnad
16

20/3

24/3

25/3

26/3

28/3

2/4

3/4

18/3

19/3

20/3

21/3

24/3

25/3

26/3

Påfyllnad
17

2/4

Påfyllnad
18

3/4

Påfyllnad
19

4/4

Bilagor

D1
E1
F1
F2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

12
12
12
12
64
64
64
64
64
64

30000
6 rullar
4
150
400
400
400
400
400
400

1
1
1
1
2
1
1
2
1
2

G9
G10
K1
K2
K3
N1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

64
64
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
4
4

400
400
1300
20000
1000
1000
12
5000
2000
500
600
600
5000
3000

1
2
2
1
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2

2/4
20/3
6/3

19/3

20/3
4/4
3/3

4/3

10/3

11/3

13/3

14/3

17/3

18/3

19/3

20/3

21/3

25/3

26/3

10/3
1/3
11/3
4/4
6/3
5/3

13/3

17/3

18/3

19/3

21/3

24/3

26/3

27/3

28/3

1/4

2/4

3/4

14/3
10/3

20/3
18/3

25/3
26/3

28/3

1/4

4/4

27/2
13/3
4/4
5/3
3/3

5/3
4/4

11/3

14/3

20/3

25/3

28/3

3/4

10/3 12/3
6/3 14/3

14/3
17/3

17/3

19/3

20/3

25/3

28/3

2/4

4/4

24/3
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Bilaga 2

Frågeställningar vid intervjuer på Fallföretaget

Materialförråd:









Hur ofta sker påfyllnad av material till monteringslina?
Hur vet ni hur mycket material som ska fyllas på?
Vilket artikelnummer har materialet?
Sker påfyllnad med jämna mellanrum?
Hur fungerar materialhanteringen tycker du?
Vilka brister finns i materialhanteringen anser du?
Hur fungerar själva påfyllningsrutinen?
Hur skiljer sig påfyllningen åt mellan skiften?

Monteringslinan:











Vilken kvantitet av ingående material använder ni?
Uppfattar ni att det uppstår materialbrist vi linan?
Hur länge står materialet innan påfyllnad sker?
Vilka artikelnummer används och i vilka kvantiteter?
Anser du att mängden material per lastbärare är rätt dimensionerad?
Är efterfrågan jämn vad gäller förbrukningsmaterial?
Vet ni hur mycket som går åt per artikel?
Använder ni er av de standardiserade beskrivningarna?
Vilka rutiner följer ni angående materialhanteringen?
Hur skiljer sig påfyllningen åt mellan skiften?

Logistikavdelning:







Hur ser efterfrågan ut i genomsnitt per dag?
Hur planeras tillverkningen då ni har ett stort antal olika varianter?
Hur skiljer sig antalet varianter åt i produktionen?
Vilken är den genomsnittliga storleken?
Används lika mycket material till varje produkt?
Går det att koppla efterfrågan till antalet standardartiklar?
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Bilaga 3 Framtagen
monteringslina.

monteringsstruktur

efter

observation

vid

Monteringsstrukturen visar i vilken ordning det ingående materialet används på
respektive monteringsstation.

Fönster
T

K2

Monteringsstation 4

Aluminiumlister

Monteringsstation 3
C..

C..

B4

S7

G
Monteringsstation 2

Glas x1

H

S4

K3

S1

S4

B3

C..

G2

S7

G1

A3
Monteringsstation 1

Emblem
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Bilaga 4
fönster.

Beräkning av historisk data angående mängden tillverkade

Tillverkning v 35-38 2013

Totalt antal (st.) % av totalt antal

AFK = HFKA
AFH = HFA
HFDA
EFH
EFK
AFS
HF
HFK
Summa

1130
1378
0
0
0
31
10
30
2579
644,75
128,95
64,475
totalt

Tillverkning v 5-8 2014

st. (för 4v)
st./1v
st./dag
st./skift
% av totalt

Totalt antal (st.) % av totalt antal

AFK = HFKA
AFH = HFA
HFDA
EFH
EFK
AFS
Summa

574
1373
63
240
116
17
2383
595,75
119,15
59,575
totalt

AFK = HFKA
AFH = HFA
AFS
HFK
HFDA
EFH
EFK

43,8%
53,4%
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,2 %
0,4 %
1,2 %

Fasta fönster
Vridfönster
Sidhängda fönster
Fasta fönster
Dörr
Vridfönster
Fasta fönster

24,1%
57,6%
2,6 %
10,1%
4,9 %
0,7 %
st. (för 4v)
st./1v
st./dag
st./skift
% av totalt

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Trä
Aluminium
Trä
Trä
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