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Sammanfattning  

Denna rapport tar upp undersökningen av effektivisering av materialpåfyllnad 
som utförts på företaget Alfa Laval Lund AB i Ronneby. Undersökningen har 
involverat förbättringsåtgärder för emballagematerialets flöde. Hur detta 
material kan hanteras med rätt material, i rätt tid och rätt kvantitet på ett 
tidseffektivt sätt utgör frågeställningen för denna undersökning. Då företaget 
idag använder sig av leanfilosofin utgör denna en stor del i det teoretiska 
kapitlet. Teorier om hur lean fungerar samt hur logistiken är kopplad till 
förbättring av materialflödet har ett teoretiskt kapitel där teorin förklarar hur 
dessa bör utformas. Även ett kapitel om hur metoderna observationer, 
intervjuer och brainstorming med flera används och varför finns också 
beskrivet. En förklaring om hur företaget arbetar idag och hur de involverade 
stationerna påverkar materialflödet tas också upp. Idag genomförs många 
kontrollrundor för att enbart kolla om produktionen har det emballagematerial 
som de behöver eller om något saknas. Dessa rundor sker flera gånger om 
dagen och resulterar inte i något värde för varken kunden eller företaget.  
Rundorna utgör en stor del i grunden till problemformuleringen, tillsammans 
med det andra problemet som handlar om kommunikation. Hur kan denna 
lösas då kontrollrundorna elimineras? Här har teorin om hur man bör 
signalera om behov genom dragande system istället för tryckande system som 
görs idag använts. Denna ständiga ovetskap om produktionsflödet 
materialbehov skapar stor stress för de anställda. Genom att spendera tid på 
att kontrollera samt kommunisera på ett sätt som tar upp mer tid än vad som 
behövs, flyter inte flödet på i ett dragande system.  
 Tre olika åtgärdsförslag togs fram från metodgenomförandet. Dessa är 
följande:  

 organisera lagret där emballagematerialet förvaras 
 använda sig av ett flödeslager där man fyller på material som är 

uträknat att räcka för tre dagar  
 en elektronisk kanbansignal som används för att signalera behov  

Slutsatsen för undersökningen är att dessa åtgärder effektiviserar 
materialpåfyllnaden genom att eliminera kontrollrundorna.  
Detta sparar tid och minskar stressen för de anställda genom att man nu får 
informationen till sig när produktionen har behov av material istället för att 
komma ihåg att kontrollera materialet med jämna mellanrum.  
Produktionen kan använda rätt materialet i rätt tid och har rätt kvantitet att 
tillgå. 
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Abstract  

This report takes up the investigation conducted at the company Alfa Laval 
Lund AB in Ronneby. The study has involved finding improvements for the 
packaging material flow. How this material can be handled with the right 
materials at the right time and the right quantity in a time efficient manner is 
the question of this investigation. As the company today uses the Lean 
philosophy represents this a large part in the theoretical chapter. Theories of 
how lean works and the logistics linked to the improvement of the flow of 
materials and those used have both a theoretical chapter in which the theory 
explains how these should be designed. Although a chapter on how the 
methods used and why is also described. A clear picture of how the company 
works today and how the involved stations affects the flow of materials is also 
addressed. Today runs numerous control rounds to simply check if the output 
is the packaging materials they need or if something is missing. These rounds 
take place several times a day, and will not result in any value for either the 
customer or the company. 
These rounds constitute a large part of the foundation of the problem 
statement. The second problem is about communication. How can this be 
solved when the control rounds eliminated? Here, the theory of how to signal 
the needs by a pull system instead of a push systems that are used today. This 
constant ignorance of the production flow need material or not, creates stress 
for employees. By spending time checking and communicate in a way that 
takes up more time than needed, flows not flow on in a pull system. And that 
the tasks of the employees becomes more complicated. 
 Three different proposals for action were developed from the problem 
statement. These are: 
• organizing warehouse where the packaging material is stored 
• use of a feed store where you load media that is calculated to last for three 
days 
• an electronic kanbansignal used to signal the need 
The conclusion of this study is that these measures streamlines material 
replenishment by eliminating inspection rounds. 
This saves time and reduces stress for employees by now instead get the 
information to themselves when production needs materials instead of 
remembering to check the material periodically. 
The production can use the right material at the right time and the right 
quantity available. 
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Förord  

Denna rapport utgör en undersökningen som företaget Alfa Laval Lund AB i 
Ronneby efterfrågade. Genom att ha skickat in en intresseanmälan om att få 
göra ett examensarbete på just detta företag, besvarades denna av Cathrine 
Holmberg. Efter en intervju med Cathrine och Sylvia Johansson godkändes 
denna undersökning av båda parter.  
Under tiden 2015-01-19 och till 2015-06-05 har undersökningen tillsammans 
med obligatoriska mötet på skolan genomförts.  
Från start har arbetet kunnat genomföras på företaget då tillgång till kontor, 
dator och telefon fanns. 
Då utförande av metoder genomfördes på företaget har personalen varit en 
stor tillgång. De utvalda personerna som utgjorde en panel har ständigt varit 
till hjälp vid behov.  
Ett stort tack till all personal på företaget som från start har varit öppna och 
mycket hjälpsamma under hela processen. Utan all denna kunskap, vänlighet 
och vilja till att hjälpa skulle inte denna undersökning vara lika möjlig! 
Ett extra tack till handledaren Cathrine Holmberg som varit en stor hjälp och 
som bidragit med mycket bra expertis.  
Även ett extra tack till personalen på Volym 80 flödet, kittningen och 
godsmottagningen som låtit undersökningen ta upp en del tid av ert arbete. 
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1 Inledning   

I detta kapitel får man en introduktion till undersökningen samt en bakgrund 
av företaget.  
Syftet och frågeställningarna som undersökningen är baserad på presenteras 
samt de avgränsningar som gjorts. 
 
 
1.1 Bakgrund  

Undersökningen för examensarbetet äger rum på företaget Alfa Laval Lund 
AB i Ronneby. Alfa Laval är ett aktiebolag med totalt 16 000 anställda över 
hela världen. Verksamheten baseras på värmeöverföring, flödeshantering och 
separering. De är idag ledande på denna marknad. De största kunderna är 
inom energi&miljö samt livsmedelsbranschen. Deras fokus är att hitta 
lösningar som sparar energi, är miljövänliga samt hygieniska.  Dessa 
lösningar består idag av flertalet produkter, exempelvis värmeväxlare och 
separerare. Konstant utveckling är en viktig del i deras affärsmodell, ca 2,7 
procent investeras i forskning och utveckling (F&U)(Alfa laval, u.å.).  
Logistik avdelningen i Ronneby är relativt nystartat och fokus är nu på att 
hitta problemområden för att kunna effektivisera hela verksamheten. Detta 
görs genom att se över hela flödeskedjan och plocka ut de mest akuta delarna. 
De ser idag ett problem gällande de indirekta material som levereras till 
fabriken samt när det materialet transporteras in till första steget i 
produktionen.  
 
Det indirekta materialet består av emballageartiklar som inte finns 
registrerade i affärssystemet och kan då inte beställas och räknas ut på samma 
sätt som det direkta material som består av material anslutet till 
värmeväxlarna.  
Problemet är att det idag inte finns någon statistisk uträkning i vilka mängder 
material som produktionen behöver för att ett jämnt flöde skall uppnås. Ett 
typiskt exempel är då materialhanteraren förser produktionen med en viss 
mängd material inför exempelvis en helg och att under denna tid räcker ej 
denna mängd. Detta leder till att arbetet stannar av och målet för ett 
kontinuerligt flöde bryts. Detsamma gäller mängden material som fabriken 
behöver från leverantörerna. Under helgerna arbetar enbart vissa skift inne i 
produktionen därför förses ej dessa med material under denna tid. (Holmberg, 
2014) 
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Alfa Laval är duktiga på att leverera till kund i rätt tid. Idag arbetar de utifrån 
filosofin lean production, där en viktig del är att kontinuerligt utveckla och 
förbättra processerna. Logistikavdelning har sett ett problem vad gäller det 
indirekta materialet. Det finns ingen tydlig struktur i dess flödeskedja. För ett 
år sedan utfördes ett projekt där målet var att strukturera upp lagret där det 
indirekta materialet fanns. Detta skulle förenkla inköp och transport. Genom 
tydliga skyltar var det enkelt att se vart materialet skulle stå samt i vilken 
kvantitet. Resultatet blev att inventeringen kunde skötas smidigare och rätt 
antal köptes in för att kunna hålla nere på lagerkvantiteten. Det blev också 
lättare för truckförarna att hitta rätt material snabbt och kunna leverera till 
nästa del i flödet. Av någon anledning har det inte följts upp och idag finns 
det ingen tydlig struktur över det indirekta materialet. Denna otydlighet har 
medfört en osäkerhet i vad som ska köpas in och hur mycket. Då det inte finns 
ett system för hur mycket material som produktionen behöver resulterar detta 
ofta i att produktionspersonalen själva får springa runt och leta upp det 
material som de behöver. Då denna personal arbetar i olika skift orsakar detta 
störningar i produktionen. Det tidigare arbetet fokuserade enbart på att 
strukturera upp ordningen i lagret men inte hur materialet skulle struktureras 
mot de andra delarna i processen. Anledningen till detta berodde på det 
projektets tidsram samt ekonomiska medel. (Holmberg, 2014)  
 
1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att effektivisera det indirekta materialflödet på företaget 
Alfa Laval i Ronneby. Då detta material inte finns i ett system är det svårt att 
förse produktionen med rätt material i rätt mängd och rätt tid. Lösningen skall 
vara hållbar, i den mening att personalen som berörs skall gynnas och att det 
är ekonomiskt effektivt. 
Undersökningen kommer att resultera i en lösning där arbetsprocessen av det 
indirekta materialet effektiviseras genom tidseffektiva lösningar. Målet är att 
hålla ett jämnt kontinuerligt flöde genom hela kedjan. I dag finns flertalet 
problemområden som genom undersökning kan effektiviseras, detta 
examensarbete kommer enbart förhålla sig till det problemet med 
kontrollrundor som godsmottagningen och kittningen kör och hur istället 
produktionsflödet kan få material i rätt tid med rätt kvantitet utan dessa 
kontroller. (Holmberg, 2014) 
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Materialflöden är en del inom logistiken på ett företag och för att ett företag 
ska kunna hålla hög produktivitet och lönsamhet behöver delarna inom 
logistik effektiviseras (Jonsson, 2011). Genom effektivisering av 
materialflöden och genom strategier för hantering, inköp och godstransporter 
kan företaget generera högre produktivitet och lönsamhet. Även andra 
fördelar så som hållbarhet och arbetsmiljö kan påverkas till det bättre med 
materialflödeseffektivisering. (Jonsson, 2011)  
 
 
1.3 Organisationsstruktur  

 
Figur 1 - Organisationsstruktur, Alfa Laval Ronneby 

 
I figur 1 presenteras organisationsstrukturen för företaget Alfa Laval i 
Ronneby. UM står för unit manager och TM för team manager. De olika 
produktionsflödena presenteras som bland annat Large, Vol76, S&M. RED är 
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deras lager med färdiga värmeväxlare. FHE, BHE och HES är de olika 
produktgrupperna. (Holmberg, 2014) 
 
 
1.4 Frågeställning 

 Hur kan man förse produktionen med rätt material, i rätt tid och i rätt 
mängd på ett tidseffektivt sätt? 
 

 
1.5 Avgränsningar 

Detta arbete omfattar produkter som ingår i det indirekta materialet vilket är 
pallar, ramar och lock. Undersökningen baseras på ett specifikt flöde där en 
viss typ av värmeväxlare tillverkas. Fokus kommer enbart vara på detta flöde 
men tanken är att lösningen även skall kunna appliceras på de övriga flödena i 
framtiden. Rapporten innehåller undersökningar från det att det indirekta 
materialet hämtas från lagret och slutar då produktionsenheten skickar det till 
utlastningen. Inga undersökningar på den resterande flödeskedjan kommer 
behandlas. 
 
1.6 Struktur på rapporten 

Strukturen på rapporten är uppbyggd med diverse huvudrubriker enligt figur 
2. De utgör ordningen för hur de olika delarna i rapporten presenteras. Dessa 
rubriker har i sin tur underrbriker för att rapporten bra bli lättare att följa.  
 

 
Figur 2 - Rapportstruktur 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs vetenskapliga teorier. De teorier som nämns är 
kopplade till undersökningens syfte och som handlar mestadels om 
leanfilosofin, eftersom att Alfa Laval idag använder sig av denna filosofi. 
Senare nämns logistik eftersom materialflödet är en del inom detta och 
slutligen beskrivs teorin om verktyg för förbättringsarbeten. Kapitlet avslutas 
med en analys över de teorier som har blivit beskrivna.   
 
2.1 Leanfilosofi 

I denna del av kapitel 2 kommer delar inom leanfilosofin att beskrivas. 
Verktyg som bland annat kanban, kaizen och 5S kommer beskrivas.  
 
2.1.1 Lean Production 

Företag vill åstadkomma en hög produktivitet, hög kvalitet samt hög 
tillverkningshastighet. 
Detta för att kunna erbjuda kunderna just deras produkt eller service. En 
filosofi som många företag använder sig av är lean production (Liker, 2009). 
Namnet “lean production” betyder inte att det enbart är en struktur för själva 
produktionen. Denna filosofi sträcker sig genom hela företaget och hela 
flödeskedjan. Betydelsen kan sammanfattas som resurssnål produktion. Detta 
produktionssystem har sitt ursprung i Japan på företaget Toyota Motor 
Company (TMC) av Kiichiro Toyoda 1938 och kommer kallas för “the 
Toyota Production system” (TPS). Genom olika metoder och tankesätt kunde 
de erbjuda kunderna det de vill ha i rätt tid och i rätt mängd. TMC kunde 
leverera en snabb produktutveckling på ett högkvalitativt arbetssätt. 
De “4P” philosophy, process, people/partners och problem solving, är 
grunden till de 14 principer som utgör TPS´s filosofi. Genom att följa dessa 
resulterar det i ett värde för kunden, lönsamhet, konkurrenskraftigt och hög 
produktivitet för företaget. (Liker, 2009) 
 
Långsiktigt tänkande  
 
1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål.  
Detta betyder att när man investerar i personal eller maskiner så fokuserar 
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man inte på att det kostar pengar just då utan att man istället fokuserar på vad 
denna investering gör för företaget på längre sikt. Avsikten med 
investeringarna är inte det ekonomiska utan istället att företaget kan fortsätta 
med det de gör längre fram i tiden.  
 
Rätt process ger rätt resultat 
 
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 
Man eftersträvar kontinuitet i flödet utan väntetider och mellanlager. Det gör 
det möjligt för personal att hitta eventuella problem och kunna lösa dessa.  
Detta gör att både problemet blir löst men även att personalen utvecklas.  
 
3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 
Ett dragande materialflöde gör det möjligt att hålla ner lagerkvantiteten vilket 
också resulterar i att produktionen har enbart det de behöver och i rätt antal 
och överproduktion kan minimeras.  
 
4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 
För att undvika stress hos personalen samt minska på ledtiden samlas ordrarna 
på hög för att därefter sedan tillverkas i ett jämnt tempo istället för att ibland 
jobba snabbt för att sedan inte ha något att göra.  
 
5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att kunna lösa problemet så att 
det blir rätt från början. 
I ett enstycksflöde stannar produktionen upp när ett fel inträffar. Detta gör 
man för att hitta problemet och man tar den tiden som behövs samt att man 
försöker minska på lagret för att kunna få upp problemen till ytan. Arbeta med 
en produkt i taget, först då ser man om man har ett problem som behöver 
lösas, annars är det troligt att man har fler produkter som är fel. 
 
6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet. 
För att personal lättare ska förstå arbetsinstruktionerna görs dessa utifrån en 
standard. Detta för att alla inom företaget lättare ska förstå arbetssätten. När 
en process är standardiserad är det lättare att hitta förbättringar.  
 
7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 
För att kunna hålla koll på lagerkvantiteten, hitta material, ha utrymme på sin 
arbetsstation m.m krävs det ordning och reda. Genom “5S” hålls en ordning i 
företaget som gör att inget hålls dolt.  
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8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen och 
processerna. 
Idag används många tekniska lösningar, men viktigt att tänka på är att det är 
människan som måste lösa problemet. Därför är det viktigt att se till sin 
personal vilken kunskap inom tekniska lösningar de kan hantera. Det är inte 
alltid den mest tekniska lösningen som är den bästa.  
 
Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 
samarbetspartners 
 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi 
och lär ut den till andra. 
En ledare måste ha förståelse och insikt i hur personalen arbetar. Man måste 
lyssna till de anställdas idéer och tillsammans arbeta sig framåt.  
 
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 
Respektera alla människor och lyssna till vad de har att säga. För att ett 
företag ska nå framgång krävs det att man litar på varandras arbeteoch arbetar 
tillsammans för att kunna utvecklas.  
 
11. Respektera det utökande nätverket av partners och leverantörer genom att 
utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 
Det är inte bara företaget som använder sig av leanfilosofin, det är också 
viktigt att få med sin sina samarbetspartners för att kunna uppnå fördelarna 
med lean. Det är därför viktigt att förmedla hur leverantörer och andra 
samarbetspartners ska arbeta för att företaget själva ska effektiviseras.  
 
Ständigt söka grundorsaken 
 
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 
genbutsu). 
För att kunna förstå personalens perspektiv behöver man iaktta vad de 
upplever utan förutfattade meningar. För att gå till botten med ett problem 
som man då upptäcker räcker det inte med att fråga varför det är såhär. Man 
måste fråga ytterligare för att kunna komma till den verkliga orsaken.  
 
13. Fatta beslut långsiktigt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 
verkställ snabbt. 
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Varje projekt kräver noggrann planering. Genom denna noggrannhete kan 
man minska eventuella problem som framkommer under projektets gång. Ett 
projekttid spenderas mestadels på planering för att i slutet snabbt kunna 
verkställa lösningen.  
 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 
ständigt förbättra(kaizen) 
Man måste inse att problem uppstår hela tiden och företaget måste ständigt 
förbättras. Tro aldrig att alla problem är lösta, utan jobba hela tiden 
tillsammans med att reflektera över olika situationer och tillsammans våga 
utvecklas. (Liker, 2009) 
 
Många företag tror att de arbetar med lean, men i själva verket används enbart 
ett fåtal av de filosofi metoder som ingår. Det är svårt för företag att ha tid och 
resurser för att ställa om sig till att helt använda sig av den fördjupade 
leanfilosofin och inte enbart en del av den. Det tar tid att lära sig alla delar och 
implementera dem helt. När man väl når dit kommer dock företaget dra stora 
fördelar med omställningen. Det gäller att ha tålamod och god kunskap om 
hur leanfilosofin är uppbyggt och använda sig av alla delar som ingår för att 
uppnå bästa resultat. (Pernet, 2011) 
 
2.1.2 Standardisering 

Grunden för lean production huset (Se figur 3) handlar om standardisering. 
Genom att göra standarder underlättar det arbetet då alla vet vad som skall 
göras och hur det ska utföras. Därför är det viktigt att skapa metodstandard. 
När en ny standard ska införas är det viktigt att tänka på hur man lägger upp 
arbetet. Kom fram till vilka personer som förändringen berör, vilka är det som 
kommer använda den nya standarden. Låt dessa vara en del i projektet, låt de 
komma fram med förslag och arbeta fram lösningen. Om man utifrån lägger 
fram ett förslag som inte arbetarna har fått vara delaktiga i riskerar projektet 
att inte lyckas. Ett projektarbete handlar om många psykologiska delar och att 
själv ha fått vara med och framställa en lösning resulterar i att lösningen blir 
hållbar. En viktig del i en standard är att den är lätt att följa upp och 
uppdatera. (Petersson, 2008) 
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Figur 3 - Leanhuset (latour Jean-pierre, 2015) 

 
 
2.1.3 Flödessynsätt 

Sedan 1900-talets början har fler industrier använt sig av flödessynsätt 
(Häggroth, 2008). Med detta menas att man tittar på hela flödet och följer upp 
varje liten del i hela kedjan. Målet är att man tittar på hela processen för att 
kunna minimera slöserier, ledtid, simplifiering, variationer och transparens. 
Slöseriminimering har tidigare förklarats genom de 8 slöserierna. Där målet 
är att minimera dessa för att skapa värde för kunden. Att reducera ledtiden 
innebär bland annat processtid, väntetid, förflyttningstid och inspektionstid 
som man tittar på för att kunna minimera den totala ledtiden. All tid som ingår 
i flödet påverkar i slutet den totala ledtiden och bidrar till värde för kunden. 
En värdeökning kan ske då ledtiden minimeras. Simplifiering handlar om att 
man minimerar de komponenter som krävs för produkten. Man granskar om 
komponenterna är värdehöjande för kunden eller inte och kan i sådana fall 
helt uteslutas från produkten. Desamma gäller även för de olika stegen i 
produktionen. Finns det något steg som kan elimineras? (Häggroth, 2008) 
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Variationsminimering innebär att man försöker minska den totala 
produktionstiden genom att man tittar på processtiden och de olika stegen som 
produkten behöver gå igenom. Den sista delen som man tittar på handlar om 
transparens. Här är fokus på att hela flödesprocessen ska vara synlig för hela 
organisationen. Alla ska förstå innebörden med de olika metoderna och varför 
syftet är som det är. Detta leder till att förändringar blir mer mottagna för 
arbetarna samt att motivationen höjs. (Häggroth, 2008) 
 
Kostnadsminimering utförs enklast genom att titta på de olika delarna i flödet 
och utföra de tidigare nämna minimeringarna. Genom att minska på tiden 
minskar man även på kostnaderna. Att göra drastiska kostnadsminimeringar i 
form av forskning och utveckling kan man i framtiden spara pengar, men 
viktigt att tänka på är att FoU kostar pengar att utföra och tar tid. Därför är 
minimering av olika komponenter och processer i flödet en snabbare väg för 
kostnadsminimering. (Häggroth, 2008) 
 
2.1.4 Enstycksflöde 

Enstycksflöde är tankesättet att hela tiden jobba med en order i taget och 
arbeta med något som kallas för JIT. Vilket betyder att allt sker i rätt tid. 
Motsatsen till detta är massproduktion. I stället för att mata på med produkter 
och tillslut få många produkter i arbete (PIA) handlar JIT istället om att arbeta 
i en lugn takt med en order i taget. Den föregående processen skall alltså 
producera enligt den efterföljande prosessen. JIT-filosofin kan vara lite svårt 
för vissa då man gärna vill arbeta upp tempot och göra så många som möjligt, 
det känns egentligen ganska logiskt att arbeta färdigt med en del för att sedan 
gå vidare med nästa. Men tänk dig att du ska tanka bilen, det ska du göra 
exempelvis varje onsdag klockan tio oavsett om tanken är full eller inte. 
Ibland så fungerar det bra, du har utrymme för bensin. Men vad händer när 
tanken är full eller varför inte slut dagen innan. Detta är grundidén för 
massproduktion. Med JIT så tankar du när du behöver och hur mycket du 
behöver. (Liker, 2009) 
Som ett resultat av detta elimineras alla mellanlager samt att alla lager 
minskar i kvantitet. Genom att eliminera lager sparar man pengar och tid 
(Liker, 2009). 
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2.1.5 Tryckande och dragande system 

Dragande (pull) och tryckande (push) är två olika system för hur materialet 
flyter genom kedjan.  
 
Ett pullsystem innebär att slutet av kedjan gör en efterfrågan till stationen 
tidigare. Man kan alltså säga att slutet av kedjan bestämmer när exempelvis 
material skall befinna sig på en station. Det blir alltså ett dragande system av 
efterfrågan, detta leder till att lager kan hålla en låg kvantitet och att stationen 
enbart får material när efterfrågan finns, vilket gör att produktionen arbetar 
mer med JIT och har ingen överbelastning (Se figur 4). Nackdelen är att det 
kan finnas en risk för att materialet inte finns tillgängligt just i den tid som 
stationen har en efterfrågan eftersom att det tar tid för de tidigare stationerna i 
kedjan att få signalerat till sig att material behövs. Har man otur finns inte det 
materialet tillgängligt just då och en försening i produktionen uppstår. (Shook, 
2007) 
 
Ett pushsystem är raka motsatsen. Här trycker början i kedjan in material i 
flödet som sedan tvingar senare stationer att arbeta i en viss takt. Man 
planerar hur mycket material som kommer behövas för en viss tid framöver 
och levererar det till stationen. När man gör en sådan planering tar man oftast 
lite mer, för att vara på den säkra sidan. Fördelen är att materialet finns 
tillgängligt vid stationen när det behövs och produktionen kan arbeta 
tidseffektivt då materialet hela tiden finns tillgängligt. Men nackdelen är att 
man har mer material i flödet än vad man behöver just då. Alltså en sämre JIT 
och dessutom bildas smålager som både tar plats och kostar pengar. (Shook, 
2007)  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 - Tryckande och dragande system (drotz erik, 2009) 
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2.1.6 Kanban 

Kanban betyder att signalera materialbehov. Genom enkla lättsynliga signaler 
kan de olika delarna i flödet signalera när de är i behov av material. Detta för 
att eliminera tomma rundor och istället effektivisera arbetet. Det vanligaste är 
att använda sig av kanbankort, synliga plastkort som förmedlar diverse 
information. Dessa används för att tydligt förmedla/signalera information 
genom processerna. Det finns sex olika regler som följs under genomförandet 
av kanban 
(Liker, 2009). 
 
1. Leverera aldrig defekta produkter. 
2. Kunden vill enbart ha det som han behöver. 
3. Producera enbart den kvalitén kunden vill ha. 
4. Jämt flöde i produktionen. 
5. Använd kanban för att finjustera produktionen. 
6. Stabilisera och förstärka processen. 
 
För att lyckas med att införa kanbanmetoden krävs det att man tydligt förstår 
innebörden av dessa regler samt att man är kreativ och har lätt för att hitta 
lösningar. Genom att man följer dessa regler kommer bland annat flödet 
effektiviseras och kvaliteten på produkterna öka. Detta görs genom att ha 
förståelse för de olika systemen som används för påfyllnad av material. Dessa 
två system förklaras tydligare under nästa rubrik. (Shook, 2007) 
 
2.1.7 Slöserier 

Onödiga slöserier bör elimineras (Liker, 2009). Dels för att de tar tid och 
plats, men mestadels för att det är onödiga kostnader. De olika slöserierna 
sammanfattas nedan och kallas för de 8 slöserierna. (Liker, 2009) 
 
1. Överproduktion - Man producerar mer än vad kundordrarna säger. Vilket 
resulterar i fler PIA och större lager. 
2. Väntan - Flödet står still på just den arbetsstationen i väntan på tidigare 
station. Då håller man inte JIT och man får inte ett kontinuerligt jämnt flöde. 
 
3. Onödiga transporter - Exempelvis material eller PIA som transporteras 
mellan olika stationer. Dessa transporter genererar inget värde för kunden. 
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4. Överarbetning - Då samma arbete utförs flera gånger, exempelvis 
kontroller eller prover. Till viss del är extra kontroller och provningar en 
fördel för att undvika att produkter blir fel och måste slängas. Överarbetning 
är arbete som görs i onödan, alltså att man inte kan få ut något nytt av 
produkten. 
 
5. Överlager - Man har mer på lager än vad man behöver, detta kostar pengar. 
 
6. Onödiga arbetsmoment - En station som icke uppfyller en värdefunktion 
för kunden. 
 
7. Defekter - När en produkt blir fel och måste slängas. 
 
8. Outnyttjande kreativitet hos de anställda - Dold kunskap som 
verkstadsarbetarna besitter som ej nås fram till högre delar i företaget. 
 
Att eliminera eller minimera slöerierna resulterar bland annat ett effektivt 
flöde och kortare ledtid. Men mest relevant för ett företag är att man sparar 
pengar. Genom att hitta onödiga arbetsmoment samt kontrollera hur flödet ser 
ut kan man eliminera diverse ovanstående slöserier och man sparar pengar, tid 
och arbetskraft (Liker, 2009). 
 
Slöserier tillsammans med ojämnhet och överbelastning har ett samband som 
kan förklaras med tre cirklar som är anslutna till varandra (Se figur 5). Syftet 
är bland annat att eliminera ställtiden vid omställning av maskinerna.  

 Överbelastning handlar om att man överbelastar människor och/eller 
maskiner. Säkerhetsproblem samt kvalitetsproblem kan ta stor skada 
om inte denna överbelastning ses över. Dels kan produkterna bli 
felaktiga och dels kan människorna ta både fysisk och psykisk skada. 

 Ojämnhet handlar om att arbeta i ett jämnt flöde, att hela tiden arbeta i 
ett tempo som inte varieras. Detta resulterar i att 
produktionsvolymerna blir jämna och man kan lättare hålla koll på 
inköp av komponenter. (Liker, 2009) 
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Figur 5 - Områden som bör elimineras 

 
2.1.8 Takttid och flaskhalsar 

För att eliminera överproduktion använder man sig av takttid. En uträknad 
takttid visar även kvantiteten som det arbetande skiftet bör producera innan 
arbetsdagens slut, detta för att få ett utjämnat flöde (Shook, 2007). Vilket 
betyder att man inte arbetar i ett snabbt tempo på dagen för att sedan inte ha 
något att göra på kvällen utan istället har lite att göra hela tiden. Denna tid 
räknas enligt nedan 
takt tid = (total daglig produktionstid/total daglig efterfråga) 
Resultatet är måttet på kundens efterfrågan. 
Det är i denna tid som flödeshastigheten bör vara och man kan med hjälp av 
detta räkna ut hur mycket produktion man kan få ut. Takttiden visar hur lång 
tid det bör ta att producera en produkt, i varje steg i flödet. 
Arbetar man snabbare än takttiden blir det överproduktion och arbetar man 
under så resulterar detta i en flaskhals. (Shook, 2007) 
 
2.1.9 5 varför 

För att kunna komma till botten med ett problem räcker det oftast inte med att 
ställa enstaka frågor (Liker, 2009). Ett svar är oftast inte det verkliga svaret 
till problemet. För att en problemlösning skall resultera i ett verkligt problem 
krävs det att man ställer följd frågor, i detta fallet ordet “varför”. Detta 
upprepas ca 5 gånger för att man skall kunna gräva ner sig till det den verkliga 
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orsaken till problemet.  
 
Ett exempel är: ”Det finns inget färdigt kaffe” 

1. Varför finns det inget färdigt kaffe? 
 Det är ingen som satt på kaffe 

2.  Varför är det ingen som satt på kaffe? 
 Det finns inget kaffepulver 

3. Varför finns det inget kaffepulver? 
Ingen vet vem som beställer eller hur man beställer 

4. Varför finns det ingen fastställd rutin för kaffebeställningar? 
Det finns ingen som är ansvarig för kaffebeställningar 

5.  Varför finns det ingen ansvarig för kaffebeställningar? 
 

Genom att fortsätta fråga varför kommer man fram till det verkliga problemet, 
i detta fallet att det inte fanns någon ansvarig för kaffebeställningar. 
(Palmatwork, 2012) 
 
2.1.10 Kaizen  

Kaizen betyder att man hela tiden jobbar med ständiga förbättringar oavsett 
hur stora eller små de är. Det viktiga är att man kontinuerligt utvecklar alla 
delar i företaget för att kunna effektivisera hela flödet. Alla problem tas om 
hand oavsett om det handlar om små delar eller större projekt. Allt bör ses 
över hela tiden. Denna processen skall alltid följas upp och aldrig stå stilla. 
(Liker, 2009) 
Kaizen kan delas in i två mindre delar, kaizen event och kaikaku. Kaizen 
event liknas vid en workshop där man samlas under en kortare tid och arbetar 
med problemet. Kaikakun behandlar de radikala förbättringarna och arbetar 
mer i projekt form. Dessa två mindre delar arbetar man utifrån när större 
problem ska behandlas medan den generella kaizen handlar om att hela tiden 
arbeta med problem oavsett storlek. (Petersson, 2008) 
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2.1.11 5S 

För att kunna hålla en god ordning på arbetsplatsen används verktyget “5S” 
som står för sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. 
Genom att hålla en snygg och ren arbetsmiljö ökar trivseln samt att det är 
enklare att utföra sitt arbete. Självdisciplin är den svåraste att få att fungera. 
Här gäller det att få individen att inse fördelarna med 5S. Men även att förstå 
vilka risker som kan förekomma om man inte följer reglerna som satts upp 
under självdisciplin. Riskerna kan handla om personskador och bör därför 
informeras tydligt till individerna. (Liker, 2009) 
 
2.1.12 Uppföljning av mål 

För att kunna följa upp olika mål används en metod som heter QCDSM 
(quality, cost, delivery, safety, moral) För att företaget lättare skall hålla koll 
på de olika målen används dessa indelningar. Under varje del finns det olika 
mål beroende på företag. De flesta har mål under de tre första indelningarna, 
men det som skiljer sig från lean är att här är även säkerheten och moralen 
stora delar. En stor grund i deras filosofi är respekten för människan. Det är 
viktigt att personalen trivs på sin arbetsplats och känner sig säkra i sitt arbete. 
Ergonomi är en viktig del i säkerhetsmålen. Arbetare ska inte behöva utföra 
oergonomiska rörelser 
(Liker, 2009). 
Det finns olika steg för att fastställa målen för QCDSM (QCDSM lean 
business experts, 2011). 
 
Seminarium 
Under seminariet ska de medverkande bestå av personal från olika delar i 
företaget, allt från verkstadsarbetare till chefer. Målet är att de ska lära sig 
principen med QCDSM och vad förbättringar kan resultera till. Lära sig om 
kundnytta, hållbarhet och lagarbete för att tillsammans kunna utföra 
förbättringarbeten är ett stort fokus under seminariet. Att lära sig förstå vad 
kvalitet, kostnad, leverans, säkerhet och moral kan bidra till om dessa 
kategorier utvärderas för förbättras.  
 
Träningsmöten 
Uppföljning av seminariet där man nu tränar på QCDSM-principen. Man får 
en djupare förståelse för hur företaget måste agera för framtiden. Målet är att 
under dessa möten upptäcka vad företaget måste förbättra.  
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Strategi 
En strategi består av att säkerställa att man är redo att gå vidare och att man 
kan definiera målen för de olika kategorierna. Det är också viktigt att ha en 
ledare som klarar av att hantera projektet och motivera projektgruppen att 
arbeta åt rätt håll. Tillsist behöver strategin fastställa vad nästa nivå av 
principen innebär. Vilka frågor kommer man ställas inför i framtiden. 
 
Försökskörning 
Nu testas QCDSM principen och uppdateras utefter tiden som går.  
 
Idéer och förslag 
Efter testningen utvärderas principen. Man går igenom vad som gick bra, vad 
som gick mindre bra och vad som behöver göras för att fastställa en QCDSM 
princip. Alla som har varit med i projektet är delaktiga och tillsammans 
utvärderas idéer och förslag. Slutligen har man de olika målen och dessa ska 
följas upp och utvecklas. 
(QCDSM lean business experts, 2011) 
 
2.1.13 Värdeflödesanalys 

Leanfilosofin pekar mycket på att eliminera allt som inte ger kunden ett värde 
(Wall, 2010). För att kunna identifiera vilka delar i ett flöde som är onödiga 
eller inte, kan en värdeflödesanalys vara till god hjälp. Denna metod visar på 
vilka delar som i slutet ger kunden värde eller som inte ger något värde alls. 
Resultatet används för att se om det finns stationer eller utföranden som är 
onödiga, alltså som inte ger något värde och då helt enkelt kan elimineras. 
Denna metod är kvalitativ och utgår från att kartlägga alla de delar som ska 
undersökas. 
En metod för kartläggningen kallas för swimlanes. I figur 6 nedan finns ett 
exempel för en kartläggning av ”baka kaka”. Kartläggningen görs utifrån ett 
nuvarande, samt framtida tillstånd samtidigt. Detta för att nya 
förbättringsmöjligheter kontinuerligt framkommer under nuvarande 
kartläggning och kan då kartläggas i det framtida tillståndet. För att vara så 
noga som möjligt med sin kartläggning börjar man med att dela upp 
produkterna eller stationerna beroende på vad det är som ska kartläggas in i 
olika familjer. Detta för att kunna fokusera på varje del och minska risken för 
att en del glöms bort. (Wall, 2010) 
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Figur 6 - Swimlanes (BTH) 

 
2.1.14 Arbetsgruppens psykologi 

Förändringar i arbetet kan leda till oroligheter och motsträvande arbetare 
(Bertlett, 2011). Oftast vill man arbeta som man alltid gjort och att förändra 
blir en störande faktor fastän syftet är att förbättra. När ett projekt som detta 
arbete handlar om kommer förändringar i arbetet för de anställda bli aktuellt. 
För att vara beredd på hur de kan reagera är det viktigt att tänka på hur 
psykologin också fungerar. Detta för att kunna bli accepterad och trovärdig 
som projektledare vilket leder till att projektgruppen kan känna sig trygg med 
varför och hur projektet utförs. Känner de sig trygga har de också lättare för 
att vara behjälpliga och sanningsenliga under projektets gång. (Bertlett, 2011) 
 
Hur gör man då för att bryta denna ovisshet, det är viktigt att få med sig de 
berörda personerna för att kunna hämta viktig information om de besitter. En 
bra början är att vara tydlig med syftet för projektet eller arbetet. Vilket 
resultat vill man uppnå och hur kommer det att gynna de anställda. De första 
fyra minuterna av ett möte individer emellan kan vara avgörande för hur man 
uppfattar varandra, det är därför viktigt att tänka på hur man talar, sitt 
kroppsspråk och sin attityd. 
Att stå med korsande armar eller att stå bakom en stol visar på att man känner 
sig otrygg och måste försöka skydda sig. Håll ögonkontakt med de du pratar 
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med och tala med varierande tonläge, för att låta mer intresseväckande. Att 
använda gester kan visa mer djup i det du säger men var noga med att inte 
göra samma gest hela tiden då det kan bli ett störande objekt och lyssnarnas 
intresse släpper ifrån det du försöker förmedla. (Bertlett, 2011) 
 
Kommunikation är en viktig del i en förändrings process. Använd gärna en 
tvåvägs kommunikation när ett budskap ska nås fram. Tvåväg betyder att man 
stämmer av budskapet med den personen/personerna som är involverade, man 
försäkrar sig om att rätt budskap har nått fram genom att ställa kontrollfrågor 
samt förtydliga genom bilder. “en bild säger mer än tusen ord” stämmer och 
därför underlättar just bilder en kommunikation. (Bertlett, 2011) 
 
För att få individer till att våga uttrycka sina åsikter är det viktigt att ha 
respekt för varandra, vi har olika sätt att se på saker och allas åsikter måste tas 
som lika viktiga. För att få den tyste att komma fram kan en lösning vara att 
gå “laget runt” låta en i taget säga sitt. Dock är det viktigt att inte lägga fram 
det som att alla måste säga något, detta kan istället leda till osäkerhet. När 
man får in olika åsikter eller lösningsalternativ bör man tänka på att inte 
kommentera varje förslag då det kan låta som att man “kan allt bäst själv”. 
(Bertlett, 2011) 
 
Efter projektprocessens slut måste varje arbete följas upp. Vilket gör att man 
slipper göra samma sak en gång till, för mest troligt är att en förändring går 
tillbaka till det gamla mönstret om ingen uppföljning görs. Arbetarna känner 
sig mer behövda om man har fokus på dem och visar ett intresse för deras 
arbete. 
När förändringar görs är det vanligt att vissa intar försvarsställning därför är 
det av intresse att känna till de vanligaste försvarsmekanismerna. 
 

 Projektion - Att man skyller på andra. 
 Regression - Barnslighet, “lekstugenivå” 
 Rationalisering - Bortförklaringar 
 Intellektualisering - Känslomässiga beslut. 
 Överföring - Drar upp gamla händelser. 
 Förträngning - Sopa under mattan. 

(Bertlett, 2011) 
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2.1.15 Maslows behovstrappa 

Teamwork är en viktig del för att de anställda ska trivas (Liker, 2009). Det är 
en viktig del för att ett effektivt flöde skall uppnås. Men det är inte alltid helt 
enkelt att uppnå en god teamwork känsla. Det gäller att motivera personalen 
och detta kan göras på olika sätt, ett exempel är med hjälp av Maslows 
behovstrappa (Se figur 7). Det är väldigt svårt att nå ända upp till toppen, men 
det viktiga är att man försöker arbeta sitt uppåt för att personalen skall kunna 
bli motiverade till att arbeta för en god gemenskap och uppnå effektivitet i 
processen. Fokus är att tillfredsställa ett behov innan kan man gå vidare till 
nästa, man bör icke stressa igenom stegen utan noggrant behandla varje del 
med början i botten. (Liker, 2009) 
 

 
Figur 7 - Maslows behovstrappa (antthemes, 2015) 
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2.2 Logistik 

I denna del av kapitel 2 kommer delar inom logistiken att beskrivas. 
 
Idag har kunderna högre och fler krav på de produkter de köper (Jonsson, 
2011). Produkterna ska inte enbart ha ett lågt pris trenden visar också på att 
hållbarhet är ett viktigt krav för kunden och detta blir mer och mer populärt. 
Idag kan man inte enbart tänka på sitt eget företag, man blir mer och mer 
beroende av affärspartners. Man måste hela tiden följa med i olika trender och 
samtidigt förändra sig jämtemot alla partners i hela flödeskedjan. För att ens 
eget företag skall leverera värde till slutkund behöver hela kedjan hålla 
samma standard. (Jonsson, 2011) 
 
Logistikavdelningen har som största ansvar att kontrollera materialflödet 
(BVL, 2013). Om detta utförs på ett bra sätt blir resultatet ökad lönsamhet, 
med det menas högre intäkter, mindre kostnader och mindre arbetande 
kapital. 
Man kontrollerar hela flödeskedjan för att effektivisera varje del, det är viktigt 
att inte glömma bort att returflödet är lika viktigt att behandla. Det finns några 
utgångsvariabler att följa och dessa är kundservice, kostnader, flexibilitet, 
kapitalbindning och tid. På senare tid har även miljö blivit en viktig del att ha 
med i sina beräkningar. 
Kundservice behandlar leveranstidens längd, att man håller den utlovade tiden 
som bestämdes med kunden. Leveransflexibilitet är också en viktig service för 
kunden då man snabbt kan ändra om ordern exempelvis vad gäller kvantiteten 
av produkter eller utseendet. Att vara flexibel menas att produktionen kan 
ställa om och tillverka en annan typ av produkt på ett snabbt och effektivt sätt 
och också att öka eller minska på volymen på ordern. Detta skall kunna 
ändras utan att stora störningar i processen bildas. Oftast vad det gäller 
returflödet bör miljötänket ingå. Så som återvinning, utsläpp m.m. Idag ställer 
kunden högre krav på att de produkter som ska användas är miljövänliga och 
hållbara. (BVL, 2013) 
 
Lagersaldon, leveransaviseringar samt orderbekräftelser, är viktiga aspekter 
som logistikavdelningen bör ha koll på, detta görs genom att använda olika 
typer av affärssystem. 
Materialbehovsplanering används för att se när en order bör startas samt 
skickas till kund. Fokus är att planera de olika tiderna som bör följas i kedjan. 
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Partiformning används för att räkna ut kvantiteten för varje order och då hur 
hela flödet bör planeras. Att beräkna kvantiteten kan resultera i minskat lager 
och då mindre lagerhållningskostnader. (Jonsson, 2011) 
 
Om man ska sammanfatta logisktikens mål kan de se ut såhär 
-låga kostnader 
-låga tillverkningskostnader 
-låg kapitalbindning 
-höga intäkter 
-hög vinst 
-bra kassaflöde/likviditet 
 
Hur uppnår man då dessa mål? 
-små lager 
-korta leveranstider 
-inga onödiga transporter 
-korta ledtider 
.(Jonsson, 2011) 
 
2.2.1 7R 

JIT kan sammanfattas i ”7R” som är utgångpunkten för att hitta förbättringar. 
  

 Rätt tid 
 Rätt plats 
 Rätt mängd 
 Rätt produkt 
 Rätt pris 
 Rätt kund 
 Rätt skick 

 
Logistik handlar om att koordinera, planera samt kontrollera materialflödet. 
Detta behövs för att kunna uppfylla de ovanstående 7 punkterna. Den största 
delen inom logistik är fokuserat på transporterna och lagringen av material. 
Transporter kan både innefatta leverantörernas transporter men även hur 
material transporteras inom företaget så som från lager till produktion, runt i 
produktionen och till nytt lager. All transport tar tid och extra arbete, vilken i 
slutet kostar extra pengar (Andersson, 2012). 
När materialet befinner sig i lager kostar detta pengar och tillför inget värde 
till kunden. 
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Stöldrisken ökar samt uppkomsten av skador blir vanligare om materialet 
lagras på olika ställen istället för att gå direkt till produktion och bearbetas. 
(Liker, 2009) 
 
När inköpsavdelningen behandlar materialordrar är det av stor betydelse att 
räkna med all typ av kostnad så som både den direkta och den indirekta 
kostnaden. Att ett material har ett pris involverar den direkta kostnaden, den 
indirekta kostnaden så som lagerkostnad, personalkostnad m.m är de indirekta 
kostnaderna. Att ett material är billigt att köpa in just nu betyder inte i det 
långa loppet att det är det billigaste alternativet. Behöver det extra materialet 
stå i lager samt transporteras runt för att få plats kan det “billiga” materialet 
bli dyrare (Liker, 2009). 
 
2.2.2 Informationsflöde 

För att kunna effektivisera materialflödet krävs det ett strukturerat 
informationsflöde (Jonsson, 2011).  
När man planerar ett sådant flöde används olika affärssystem and andra IT- 
system. Dessa innehåller information om efterfrågan, både den befintliga men 
även den framtida. För att kunna planera efterfrågan används diverse 
information, denna information kan komma från bland annat prognoser, 
försäljning, lagersaldo och kundordrar. En viktig del är också att informera 
om leverantörernas leveransförmåga. För att kunna planera ett 
informationsflöde registreras uttag ur lagret samt rapportering om färdiga 
ordrar. Detta kan göras genom hjälp av ett  scannersystem. All denna 
information samlas i en databas och utgör informationsflöde att i sin tur gör 
det möjligt att planera materialflödet.  
 
2.2.3 Materialflöden 

Det optimala för ett företag vore att först när ordern kommer in, beställa de 
material som behövs (Hammo, 2005). Men då det ofta tar väldigt lång tid att 
få material levererat löser man det med så kallade mellanlager. Vilket är ett 
lager med få kvantiteter för att hålla sig så nära kundorderstyrd produktion 
som möjligt. KOP i ett företag är den del i produktionen där kundens 
specifika efterfrågan ligger. Ju senare i processen som kunden styr produkten 
desto kortare blir ledtiden. Om kunden beställer en produkt som avviker helt 
från andra beställningar tar denna längre tid att producera än om det enbart 
bara fanns en typ av produkt med en standard. Dock betyder inte det att en sen 
KOP är optimalt. Värdet för kunden har den största betydelsen och kan man 
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leverera en produkt som är anpassad för den specifika kunden är detta ett 
högre värde än en kort ledtid. Det optimala vore ett högt kundvärde och en 
kort ledtid. För att nå detta krävs det noggranna utvärderingar av varje del i 
flödet (Hammo, 2005). 
 
2.2.4 Leverantörer 

För att leverera värde till kunden och hålla företaget på en konkurrenskraftig 
hög nivå, har logistikavdelningen fått en mer betydande roll i företaget 
(Hammo, 2005). 
Hög produktivitet och hög kvalitet efterfrågas hos företag och en lösning är en 
kort ledtid, den tiden det tar från att ordern beställs till att kunden kan börja 
använda produkten. För att detta skall vara möjligt behöver 
logistikavdelningen gå igenom varje moment i flödeskedjan för att kunna 
effektivisera varje del och som resultat på detta få en kortare ledtid och i sin 
tur leverera ett värde för kunden. (Hammo, 2005) 
En viktig del i detta flöde är leverantörerna. Att hålla goda och säkra 
relationer bidrar till företagets utveckling och ökar konkurrensfördelarna. 
Därför bör man välja ut leverantörerna genom noggranna undersökningar. För 
att bibehålla starka relationer till de parter som berör företaget behövs en 
lojalitet byggas upp. Detta görs bland annat genom att hålla en låg 
kundomsättning och fokusera på att tillfredsställa de parter man jobbar med 
just nu. På så sätt kan man knyta långsiktiga samarbeten och förtroendet höjs. 
  
Leveransservice: 

 ledtid - den tid det tar från en beställning och till leverans. Det viktiga 
för en kund är den totala ledtiden, alltså hur lång tid det tar att få sin 
produkt. 

 leveranssäkerhet - att produkten levereras i rätt kvantitet och i rätt 
kvalité. Det är viktigt att produkten levereras i det skick som kunden 
förutsätter.  

 leveranspålitlighet - att leveransen kommer ske så som det är bestämt 
med kunden. På rätt plats och på rätt tid.  

 servicegrad - möjligheten att kunna leverera en produkt då kunden vill 
ha den.  

 flexibilitet - att vid eventuella problem kunna lösa dessa snabbt och 
effektivt utan att sänka värdet för kunden. 

 information - en god kommunikation till kunden där det är möjligt att 
kunna kommunicera med kunden under hela ledtiden. Informationen 
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bör vara dubbelriktad och att man kan kommunicera fram vad kunden 
kan erbjudas. (Hammo, 2005) 

 
2.2.5 Lager 

En stor del i leanfilosofin är att minimera slöserier, en av de vanligaste 
slöserierna är lager. Många företag består av högar med lager och står och 
kostar pengar. 
Ju större lager man har desto mer transporter behövs. Genom att minimera 
lagret minimeras även transportkostnaderna. Själva lagerkostnaden består av 
två faktorer, volymstorlek och uttag ur lagret, dvs hur stor kvantitet som lagret 
innehåller och hur många gånger som man hämtar material från lagret. För att 
kunna hålla koll på hur stort lager som man behöver kan man räkna på vad det 
kostar att ha lager. 
Man bör börja med att bestämma en beställningspunkt. Det innehåller 
förbrukning under ledtid och kvantiteten av lagret. Denna punkt visar alltså 
när det är dags för en ny beställning. Beräkningen används för att hålla en låg 
kvantitet på lagret. (Aniander, 2007) 
 
Beställningspunkt (BP) = förbrukning under ledtid + lager 
Ex: ledtiden från leverantören är fyra veckor och man kommer behöva 24st i 
veckan. Man vill ha ett lager som räcker för två veckor.  
BP = 4x24 + 2x24 = 144 st  
Alltså när det finns 144 st kvar i lager ska en ny beställning göras för att hela 
tiden ha ett lager som täcker två veckors produktion.  
 
Genomsnittslagret i kr kan beräknas genom att dividera sammanlagt 
inventerat värde med antalet inventeringar. Detta för att få fram hur mycket 
kapital som binds i lagret. 
Genomsnittslagret (GL(kr)) = sammanlagt inventerat värde/antalet 
inventeringar 
Ex: Fyra olika inventeringstillfällen med värde på 1 244 000kr , 1 112 000kr , 
1 754 000kr  och 984 000kr . 
GL = (1 244 000 + 1 112 000 + 1 754 000 + 984 000) / 4 = 1 274 000 kr  
 
För att få fram den slutliga kapitalkostnaden (räntekostnaden), multiplicerar 
man räntan i procent med genomsnittslagret. 
Kapitalkostnaden (KK) = ränta(%) * GL 
Ex: Med en ränta på 14 % blir räntekostnaden följande: 
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Räntekostnaden = 0,14 x 1 274 000 = 178 360 kr  
Alltså genom att sänka genomsnittslagret skulle räntekostnaden minska. 
Likaså skulle kapitalet som är bundet i lagret minska. (Aniander, 2007; 
Expowera, 2014) 
 
Det finns olika typer av lager. Exempel är inköpslager, processlager, 
transportlager och säkerhetslager/buffertlager. Dessa är de vanligaste 
varianterna och också de som eventuellt behövs i ett industriföretag. 
Leanfilosofin innehåller som tidigare nämnts att eliminera lager. Men att 
eliminera lager helt är väldigt svårt då man riskerar att bli utan material om 
oförutsedda händelser inträffar. Därför är det optimala att ha lager med låg 
kvantitet med ändå i den mängden som effektiviserar flödet. (Thelin 2010) 
 
För att beräkna kvantiteten i ett säkerhetslager finns det olika metoder att 
tillgå. Genom manuell bedömning räknar man ut kvantiteten med hjälp av 
erfarenhet. Man tar hänsyn till vad det kostar att ha lager samt 
konsekvenserna av att lagret tar slut. En annan metod är att genom 
ledtidsförbrukningen procentuellt räkna ut säkerhetslagrets kvantitet. Detta 
görs genom att hämta information om efterfrågans storlek och ledtidens längd. 
Nackdelen är att man inte tar hänsyn till prognosfel och efterfrågans variation. 
(Jonsson, 2011) 
 
Genom att dividera säkerhetslagers kvantiteten med medelefterfrågan kan 
man räkna ut säkerhetslagret som en täcktid. Fördelen med denna metod är att 
den automatiskt anpassar sig vid efterfrågans förändringar. Nackdelen 
däremot är att den inte ändrar sig vid efterfrågevariationer. (Jonsson, 2011) 
 
Hur har man då koll på sina lager, genom lagerredovisning där lagersaldot 
visas. Transaktionsvis- och periodisk lagerredovisning är de två olika 
metoderna som företag använder sig av. Den vanligaste av de två är 
transaktionsvis lagerredovisning som redovisar lagersaldot vid varje 
uppdatering som görs i takt med varje transaktion. Kvantiteten läggs på vid 
inleverans och tar bort vid utleverans. Periodisk lagerredovisning uppdateras 
manuellt och enbart vid behov. (Jonsson, 2011) 
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2.2.6 Kittning 

“kitting is often double-handling waste” (Bicheno, 2009). 
Kittning är en del i processen för att undvika att fel material levereras till 
produktion. I kittningen lägger man ihop de material i rätt mängd som behövs 
för en order, det handlar alltså om att “plocka rätt” för att minska felen. Men 
om denna process inte håller måttet är den helt onödig i flödet. (ReLean, 
2013) 
Kanban, som tidigare nämnts kan användas för att signalera material brist på 
mindre komponenter. Behöver man däremot signaler för större komponenter 
är ett scanning system att föredra. Genom att använda sig av lättillgängliga 
signaler kan kittningens arbete tidseffektiviseras. Målen för en kittning är att 
det ska ske snabbt men med största noggrannhet. (Wennmo,2013) 
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2.3 Verktyg inom förbättringsarbete 

I denna del av kapitel 2 beskrivs teorin om olika verktygsmetoder som är 
användbara i en undersökning. 
 
2.3.1 Brainstorming 

För att kunna hitta en lösningen till ett problemet är brainstorming en bra 
metod att använda sig av. Här låter man kreativiteten flöda och inga idéer 
eller tankar skall uteslutas. Det finns olika tips för hur en bra brainstorming 
ska vara utformad för att få ut bästa möjliga resultat. Man bör vara ca 8-10 
personer, detta för att inte vara för få då det kan vara svårt att bolla idéer med 
varandra samt att för många resulterar i för många idéer som kan sätta stopp 
för kreativiteten samt att det lätt händer att någon inte blir lika deltagande. De 
personer som medverkar bör vara från olika delar i organisationer så att fler 
perspektiv samt en bredare kunskap tas fram. Att utföra en brainstorming i en 
lugn miljö där fokus kan hållas enbart på vad som sker i rummet ökar 
kreativiteten. Syftet med brainstormingen är att alla får chansen att låta sina 
idéer komma fram, alla bör känna samma trygghet i att våga leverera sina 
tankar och känna samma deltagande. Börja med att presentera problemet så 
att alla är införstådda med syftet av en lösning. 
Låt därefter alla få god tid på sig att skriva ner sina idéer, ca 25 minuter 
beroende på gruppstorlek och aktivt deltagande. Presentera sedan allas förslag 
och välj ut vilka man tycker mer eller mindre om. Använd gärna olika 
kriterier för att rangordna idéerna, dessa kan vara bland annat kostnad, tid 
m.m. Om möjligt sätt upp deadline för när de olika lösningarna ska vara 
gjorda. (Baumgartner, 2012) 
 
2.3.2 Riskanalys 

För att se om lösningen är ett bra alternativ utförs en riskanalys. Här bedöms 
sannolikheten och påverkar för olika parametrar. Tillsammans i en mindre 
grupp av ca 4-10 personer utför man riskanalysen. Man går igenom fyra olika 
steg enligt nedan. (KAMP,id) 
 

 Identifiering - Här identifierar man olika risker som lösningen kan 
påverka. Vad som menas med en risk är ganska svårt att säga men 
exempelvis en naturkatastrof är inte en risk som hör hit utan är 
orealistisk och fyller ingen funktion. Riskerna som tar fram är viktigt 
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att de påverkar verksamheten och är realistiska, det är viktigt att man 
inte börjar värdera riskerna i detta steg utan låter alla risker som går 
inom ramen som realistisk för verksamheten tas med. Gå igenom 
lösningen från början i flödet till slutet så att man utvärderar varje del 
och då kan hitta riskerna annars riskerar man att missa viktiga delar. 
Att ha en plan, en flödeslinje som man följer kan vara bra. 

 Värdering - Här bedöms sannolikheten och påverkan på de risker som 
tagits fram i det tidigare steget. Vad är sannolikheten att risken 
inträffar? samt vilken påverkar medför risken för verksamheten? 

 Prioritering - Detta steg går ut på att prioritera riskerna utefter när de 
bör behandlas. Oftast är det svårt att hinna med att lösa alla risker med 
en gång beroende på tid och resurser. Därför gör man en 
prioriteringslista över vilken risk som ska lösas i vilken ordning, när 
lösningen ska vara klar samt vem som bär ansvaret för att den blir löst. 
Många risker kommer i detta steget kunna ses som möjliga att 
eliminera helt, men vissa risker kanske enbart kan minimeras. Därför 
behövs ett steg nummer fyra. 

 Reservplan - För de risker som enbart kan minimeras behövs en 
reservplan. Risken finns alltså mer eller mindre kvar i verksamheten 
och därför bör den bestå av en reservplan. Det handlar om att göra sig 
beredd på att risken uppstår i framtiden och att då kunna lösa den 
snabbt och effektivt. 
 

Det finns olika hanteringsstadie för en risk: 
 Eliminera - Här är risker som man helt kan ta bort. 
 Minimera - Risker som kan minskas men fortfarande utgör en mindre 

risk. 
 Flytta/överföra - Om möjligt förflytta risken till en annan del i 

verksamheten där den inte längre utgör någon risk. 
 Acceptera - Här måste man helt enkelt acceptera att detta är en risk 

som man tyvärr inte kan åtgärda. (KAMP,id) 
 
2.3.3 Konsekvensanalys 

Innan man genomför ett lösningsförslag som bidrar till en förändring utför 
man en konsekvensanalys. Detta för att se för-och nackdelar med lösningen. 
Vilka konsekvenser kan lösningen få om den genomförs? Detta är ett viktigt 
steg i projektet för att resultatet ska vara av värde. Denna analys kan liknas 
vid riskanalysen, båda handlar om att minska eller eliminera eventuella risker 
eller konsekvenser som lösningen kan bidra med. Syftet med analysen är att 
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lösningen ska vara så bra som möjligt för olika perspektiv. Man behandlar alla 
eventuella konsekvenser som både har att göra med motivation, miljö, 
ekonomi m.m. Den bidrar även som ett stöd i beslutet om lösningen skall 
implementeras eller inte. Men också som ett underlag för om 
lösningsförslaget bör utvecklas ytterligare. När man utför en 
konsekvensanalys tittar man enbart på de förändringar som lösningen bidrar 
till. Det finns sex olika steg att ta sig igenom för att göra en 
konsekvensanalys: 
 
1. Analysera problemet - För att kunna förstå vilka åtgärder som behöver 
göras måste man först analysera problemet. Hur ser problemet ut idag och 
varför är det ett problem? Vad är orsaken till att det blivit ett problem samt 
vad innehåller själva problemet? 
 
2. Sätt upp mål - För att hitta en åtgärd behöver man sätta upp mål. Om man 
vet vad man vill uppnå är det lättare att hitta en åtgärd till problemet.  
 
3. Beskriv referensalternativet - Vad skulle inträffa om man väljer att inte 
hitta en åtgärd till problemet. Dessa beskrivs för att se om problemet behöver 
åtgärdas eller ej samt i vilken utsträckning åtgärden bör vara.  
 
4. Identifiera och beskriv möjliga åtgärder - Baserat på problemformuleringen 
och målen som man har satt upp diskuteras diverse möjliga åtgärder. Här är 
det viktigt att man låter alla förslag tas fram för att sedan utvärdera de olika 
förslagen.  
 
5. Identifiera konsekvenserna - Vilka är konsekvenserna med problemet samt 
vilka konsekvenser har åtgärderna. Vilka är det som kommer bli berörda av 
åtgärden och hur kommer de agera.  
 
6. Identifiera och beskriv konsekvenserna - En sammanställning och tydlig 
beskrivning av åtgärderna och hur dessa löser problemet samt om nya 
konsekvenser uppstår hur dessa då ska lösas.  
(Naturvårdsverket, 2003) 
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2.4 Analys av teori 

Den teori som denna undersökning innehåller är baserad på att få fram 
teoretiskt material som lägger grunden för åtgärdsförslag inom förbättring av 
materialflödet. Alla delar av teorin är på ett eller annat sätt kopplat till 
effektivisering. Vad finns det idag att tillgå för kunskap för att på bästa sätt 
utforma förbättringsåtgärder? 
Idag finns det mycket information att hämta om leanfilosofin. Det finns 
diverse böcker och en hel del examensarbeten att tillgå. De teorier som är 
beskriva i denna undersökning bevisar att leanfilosofins olika redskap kan 
resultera i effektivisering och lönsamhet för ett företag. JIT är grunden för 
lean men Kanban är en stor del i filosofin och utgör hur kommunikationen ska 
ske, att man på enkla sätt ska få reda på rätt information i rätt tid. En annan 
viktig punkt är slöserierna. Dessa kan man förbättra på många plan. Genom 
en minskning eller till och med eliminering av slöserierna kan resultaten blir 
många positiva faktorer. Företaget sparar pengar men hållbarheten och miljön 
blir även till det bättre med minskade slöserier. Dessa delar av leanfilosofin 
kommer användas flitigt i denna undersökning.  
Vad gäller logistik finns även där en hel del information att tillgå. Logisktiken 
utgör en stor del i materialflödet och hur detta bör fungera. Det som dock 
saknar mer information och forskning om är kittning. Kittning som är en extra 
station i flödet och utgör en viktig del i att rätt material används. Om detta 
inte fungerar faller hela funktionen av en kittningsstation. Då kittning ändå är 
en så pass viktig del i de företag som använder sig av denna station bör det 
finnas mer information om hur det kan förbättras. Hur bör en kittningstation 
bäst vara utformad? Vad finns det för effektiviseringsmöjligheter? Detta 
kommer inte denna undersökning behandla, men önskan om mer 
undersökningsmaterial hade varit en fördel för många företag.  
De verktyg som finns för förbättringsåtgärder anses vara av god kvalité då 
mycket information finns att hämta. Många källor har samma teori och en röd 
tråd i hur dessa bör hanteras finns tydligt genom desssa. Mer om dessa följer i 
nästa kapitel. 
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3 Metod 

Detta kapitel tar upp teorin om de olika metoder som denna undersökning 
behandlar. Varje metod tar upp teori samt praktiskt tillvägagångssätt. En mer 
djupgående förklaring av det praktiska utförandet finns beskrivet i kapitel 4.4, 
med undantag för riskanalysen som beskrivs i kapitel 5.4. 
 
3.1 Forskningsansats 

I denna studie kommer vetenskaplig teori jämföras med empirin. Detta för att 
se likheter samt olikheter på hur teori och verklighet är kopplade till varandra. 
Denna studie kommer alltså utföras på ett induktivt vis, det vill säga att man 
använder teori och empiri för jämförande i syfte att komma fram till ett 
resultat som effektiviserar företagets flöde. De källor som kommer användas 
är noggrant utvalda genom rekommendationer från högskolan samt 
handledare. En del källor återanvänds från tidigare kurser under studietiden 
samt att de nya källorna är kritiskt granskade innan användning i form av 
relevans för ämnet, ålder samt trovärdighet. 
 
3.2 Metodval 

För att kunna komma fram till en lösning kommer vissa metoder att användas. 
Dessa är noga utvalda utifrån den metod som är bäst lämpad. De metoder som 
denna undersökning kommer att baseras på följer nedan med motivation samt 
procedur om hur dessa metoder skall användas samt varför dessa är att 
föredra. För att kunna skapa förståelse från handlingar, attityder samt 
uttalanden kommer två kvalitativa metoder användas. 
 
En kvalitativ metod betyder analys av lågt strukturerande data med betydelse 
att den är induktiv i den mening att resultatet enbart är anpassat efter vissa 
fall. En kvalitativ metod används för att skapa förståelse för ämnet utifrån 
egna reflektioner helt oberoende av teori. För att kontrollera att det är rätt 
mätningar samt undersökningar som utförs samt om dessa är att lita på 
kommer validiteten och reliabiliteten ske kontinuerligt.  
  

 Validitet står för att kontrollera att det man mäter är det som man bör 
mäta, alltså om man har undersökt det som man borde undersöka för 
att kunna täcka hela problemområdet.   
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 Reliabiliteten betyder att man noggrant granskar resultaten för att 
uppnå ett så korrekt resultat som möjligt. Resultatet skall alltså inte 
ändras vid upprepade mätningar och inte heller bli olika resultat 
beroende på vem som utför mätningarna.  
 

För att validiteten samt reliabiliteten skall bli så hög som möjligt kommer 
även kvantitativa metoder ingå.  
 
En kvantitativ metod består av statistiska mätningar och resultat som är 
baserade på objektivitet och där undersökningen blir högstrukturerad data. 
Anledningen till att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
inte med själva kvaliteten att göra utan enbart själva utförandet är det som 
skiljer dem åt. (Ghauri, 2010) 
 
3.2.1 Datainsamling 

Det är viktigt att bygga en grund av basfakta för att sedan tydligare kunna se 
lösningar på problemen (Ghauri, 2010).  Denna typ av datainsamling kallas 
för sekundär data och betyder att den insamlade datan är uppgifter från redan 
existerat material. Genom användning av sekundär data har studenten 
ansvaret i att den litteratur som studeras är relevant för ämnet, både vad gäller 
innehåll men även i vilken tid denna litteratur skapades. För att insamlingen 
av data skall vara relevant bör man vara uppmärksam samt källkritisk till den 
data man väljer att använda för ändamålet (Ghauri, 2010). Primär data 
används för att fylla de luckor som eventuellt den sekundära datan lämnar. 
Primär datainsamling betyder att utredaren själv samlar in data som inte 
existerar i redan utgivet material där allmänheten har tillgång. Denna typ 
samlas in ifrån företaget och är deras kunskap och synpunkter. Det positiva är 
att de har kunskapen om hur det fungerar praktiskt och kan bygga upp 
materialets svagheter samt besvara olösta frågor. Det negativa är att detta tar 
tid samt att i värsta fall får man inte ta del av denna information på grund av 
sekretessbelagt material.  
 
Tillvägagångssätt av datainsamling  
För att kunna ha kunskap om grundläggande fakta om hur företaget  arbetar 
idag har vetenskaplig litteratur i form av artiklar, böcker samt rapporter 
studerats. Detta utfördes i den första delen av undersökningen för att kunna ha 
mer kunskap i det fortsatta arbetet. De böcker som främst användes handlade 
om lean production. Då företaget arbetar på detta sätt är det viktigt för 
studenten att i god tid ha förståelse för hur arbetssättet utförs. Undersökningen 
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utgår från en specifik del i produktionen. Men att ha kunskap om hela flödet 
är en viktig del för att undersökningen ska kunna resultera i en lösning som 
kan anpassas i hela flödet och effektivisera mer än en specifik del i processen 
(Ghauri, 2010). 
 
3.2.2 Kvalitativa metoder 

Observationer 
Första delen i undersökningen är att förstå alla delar. Detta görs bäst genom 
att observera allt som sker runt omkring samt i problemområdet. Det gäller att 
få en så bred grund som möjligt med data för att kunna få förståelse för 
problemet. (Ghauri, 2010) 
 
Denna del har utförts som en Grounded Theory studie, vilket menas med att 
observationen är ostrukturerad. Man har alltså ingen förkunskap och 
observationen sker då ontologiskt. (Håkansson, u.å.) 
Under hela den ostrukturerade observationen skall observatören vara objektiv, 
detta är källan till att utföra en kvalitativ metod (Ghauri, 2010).  
När denna data är samlad fordras kunskap och nytt material som styrker 
undersökningen. Detta görs då man vet vad problemet är men man behöver en 
metod som visar problemet mer tydligt. Denna analytiska och kvalitativa 
metod resulterar i god kunskap för observatören. Denne kommer få en bred 
grund av användbar data för att fortsätta undersökningen mot en 
problemlösning. Det problematiska med denna metod är att när människor 
känner till iakttagelsen kan dessa ändra sina naturliga tillvägagångssätt och 
datan riskerar att bli förvänd. (Ghauri, 2010) 
 
Tillvägagångssätt av observationer 
Den analytisk metoden har utförts i form av observationer för att få en egen 
uppfattning om problemområdet. Hur pass stort är problemet samt hur ser 
miljön ut? Hur jobbar människorna under sina skift, hur sker 
kommunikationer dem emellan? Det är många frågor som skall besvaras för 
att i slutet kunna komma fram till en lösning.  
För att kunna besvara de ovanstående frågorna har anteckningar tagits 
kontinuerligt under observationerna. Så kallade fältanteckningar (Ghauri, 
2010). Observationerna utfördes på olika tider för att kunna se de olika 
skiftens arbetsprocess samt när material förflyttas från lagret och till olika 
stationer i produktionen. 
För att fördjupa sig i områderna och få en tydligare bild av processen utfördes 
strukturerade observationer. Där utredaren sedan tidigare ostrukturerade 
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observationer fått kunskap om processerna och de strukturerade 
observationerna kunde då utföras. Rutiner, tillvägagångssätt och miljön var de 
främsta observationsområdena som iaktogs.  
 
 
Intervjuer 
Första steget mot en bra intervju är att samla ihop fakta, hitta de material som 
kommer behövas för att ha den kunskap som behövs i nästa steg. Nästa del är 
att förstå vad man vill ha ut av intervjun, vilka frågor vill man ha besvarade 
och sista delen är att se vem behövs för att kunna besvarade frågorna (Ghauri, 
2010). 
En intervju kan uppfattas som känslig då anställda inte vågar säga vad de 
tycker öppet. Det är därför av intresse att inleda intervjun med hur denna 
undersökning kommer påverka framtida arbeten positivt. 
Denna metod samlar in material på en mer specifik nivå, här koncentreras den 
kunskap och uppfattning som varje person besitter. I denna del är det enklare 
att kunna greppa information angående dold kunskap. Detta är en viktig del 
för varje företag att försöka få fram. Oftast besitter de anställda golvarbetarna 
kunskap och lösningar som aldrig kommer fram. I denna metod skall det alltså 
vara möjligt att kunna plocka fram denna kunskap (Ghauri, 2010).  
 
Tillvägagångssätt av intervjuer 
En deskriptiv metod så som intervjuer har utförts med de personer som 
kändes lämpliga för undersökningen. Frågorna bestämdes utifrån tidigare 
observationer, då man ser vilka som känns mest angelägna och lämpade för 
att få ut mer information av. Personer som jobbar med att ta emot det 
indirekta materialet till fabriken, levererar materialet till lagret, fyller på i 
produktioner samt de som tar emot materialet i produktionen är personer av 
intresse för intervjuer. Eftersom de arbetar på de processer som 
undersökningen behandlar. Intervjuer utfördes även på personen som har 
ansvaret för dessa processer i flödet. Intervjuerna utfördes för att få deras 
uppfattning av problemområdet. Ser alla detta som ett problem? är det ett 
problem? hur sköts det idag? vad händer när problemet uppstår? har de något 
lösningsförslag? 
Detta är några av de stora frågorna som besvarades (Se appendix 1) 
Frågorna var öppna för att kunna få en diskussionsintervju och undvika en 
förhörsintervju. Då denna kan resultera i att personen som blir intervjuad 
känner sig obekväm (Svensson, 2014). 
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Istället utfördes intervjuerna individuellt då möjlighet till anonymitet fanns. 
 
Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys för att kunna se vilka delar som ger ett värde för kunden 
eller om det finns delar som inte ger något värde och då kan elimineras. Detta 
för att noga kunna studera flödets processer och eventuellt hitta delar som kan 
resultera i en lösning till problemet. (Wall, 2010)  
 
Brainstorming 
Efter nämnda metoders genomförande har information om problemet tagits 
fram. Nu ska problemet/problemen vara tydliga och kunskap om åtgärder från 
datainsamlingen ska finnas. För att bestämma vilka åtgärder som kan vara av 
intresse samt vilka åtgärder finns det att tillgodose används brainstorming 
som metod. Denna metod gör det möjligt för ett grupp av personer att 
tillsammans komma fram till olika åtgärdsförslag (Baumgartner, 2012). 
 
Riskanalys 
När en lösning har tagits fram ska en riskanalys genomföras. Detta för att 
kontrollera om lösningen medför risker som då bör elimineras och dessutom 
resulterar i att lösningen utvecklas. (Lundgren 2006) 
 
Tillvägagångssätt av värdeflödesanalys, brainstorming och riskanalys finns att 
tillgå i kapitel 4.  
 
 
3.2.3 Kvantitativa metoder 

Panel 
Efter problemlösningsdelen utförs den kvantitativa metod delen för att kunna 
statistiskt se om denna lösning är användbar. En panel kan tillföras till 
undersökningen. Panelen består av personer från målgruppen som i sin tur 
även deltagit i den kvalitativa delen. För att kunna följa med i processen samt 
föra goda diskussioner bör denna panel bestå av samma personer genom hela 
projektet. Denna metod är tidseffektiv då svar från panelen utförs snabbt på 
plats. Till skillnad från enkäter som har lång svarstid. (e-deligationen, u.å.) Då 
denna panel kontinuerligt följer undersökningsprocessen resulterar detta i att 
frågor och funderingar över problemlösningen kan tas upp tidigt i processen 
och inget arbete görs i onödan. Det är betydelsefullt att fortlöpande hålla 
panelen informerad. (e-deligationen, u.å.) 
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Spiral  
Aktionsorienterad problemlösning kan liknas vid en spiral, denna används för 
att undersökningen inte skall utesluta något. När en lösning har tagits fram 
görs metoderna om på nytt för att kunna se om lösningen fungerar. Detta 
bildar en spiral: observera → reflektera → planera → handla → observera → 
reflektera → planera → handla → observera → reflektera → planera → 
handla → osv. Detta är dock väldigt tidskrävande. I många fall behöver denna 
spiral passeras igenom flertalet gånger. Det viktiga är att kontrollera datan 
noga för att undvika fler varv i spiralen samtidigt som inget lämnas utanför 
Först utförs allt för att hämta material och hitta en lösning. När denna lösning 
tagits fram testas denna och först då kan man se om den är applicerbar som en 
lösning. Man observerar på nytt och eventuellt samlar in nytt material. 
Antingen är lösningen användbar eller utvecklas lösningen och går igenom ett 
varv till. (Svensson, lektion 1, 2014) 
 
Tillvägagångssätt av spiralen och panelen 
I denna undersökning har enbart ett varv i spiralen utförts.  
Panelen kommer kontrollera om lösningen är av god kvalité och som håller de 
mål som beslutats mellan studieutföraren samt företaget. Fördelen men denna 
metod är att panelen består av personer från företaget och som är väl insatta i 
problemet samt företagsmålen. Detta resulterar i att en lösning som inte håller 
målen och som inte är användbar kommer inte att godkännas. Mer om 
tillvägagångssättet finns i kapitel 4.4.  
 
3.3 Sammanställning 

Med hjälp av dessa metoder kommer undersökningen att kunna resultera i god 
materialinhämtning samt förståelse för problemområdet. Genom att ha en 
panel att kunna presentera idéer för samt få återkoppling resulterar i att 
lösningen kommer vara av värde för företaget, det blir alltså en lösning som 
fungerar för dem. Då alla metoder har ett fokus på att utgå ifrån erfarenhet 
och miljö är det mer troligt att lösningen är ett användsbart medel för 
företaget. 
Att resultatet blir användbart baseras på att metoderna utförs korrekt samt att 
svaren från metoderna är sanningsenliga.  
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3.4 Felkällor  

Tidigare har validitet och reliabilitet nämnts. Dessa egenskaper kan ökas 
genom att använda sig av fler metoder som utgör flera perspektiv. Genom att 
vara noggrann med kontroller av de värden som tagits fram kan även 
reliabiliten hållas hög (Ghauri, 2010). 
Alla metoder kommer utgå från teorin för att hålla en hög trovärdighet av 
resultatet. Om dock dessa ej kan genomföras enligt teorin på grund av diverse 
resurser kommer detta analyseras. Om teorin inte följs finns det en möjlighet 
till att resultatet inte uppnås som utlovat av teorin. De källor som använts 
anses trovärdiga och därför finns det tillförlitlighet att använda dessa metoder.  
 

4 Nulägesbeskrivning 

Det indirekta materialet leveraras av leverantörer till godsmottagningen som i 
sin tur placerar materialet i lagret. Godsmottagningen förser därefter 
kittningen och produktionsflödet med material (Se figur 8). 

 
Figur 8 - Materialflödet 
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Detta kapitel beskriver de olika arbetsstationerna som undersökningen 
involverar i den följd som materialet behandlas.  
Det praktiska utförandet av undersökningen beskrivs i kapitel 4.4. 
 
4.1 Godsmottagningen 

Idag består godsmottagningen av tre personer som arbetar dagsskift. Men 
inom det närmsta ska en anställning tas bort och de blir endast två personer. 
Deras arbetsuppgifter är att ta emot alla leveranser som sker in till företaget. 
De placerar leveransgodset så att ankomsten kan ta över. Personal på 
ankomsten väger, mäter och markerar allt material som kommer in. Därefter 
kör godsmottagningen ut allt material till de olika flödena som 
förpackningarna är markerade med, det kan även vara material som ska till 
olika lager. 
 
Varje morgon när dagsskiftet börjar samt innan dagsslut kör de en 
kontrollrunda för att kontrollera så att det finns bland annat pallar, ramar och 
lock till alla produktionsflöden. Olika produktionsflöden behöver olika 
material, men generellt handlar det mestadels om dessa tre artiklar. När de ser 
att material behöver fyllas på hämtas detta ute i ett lager, vid namn tältet (Se 
figur 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 - Tältet, Alfa Laval 
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Här finns allt indirekt material som godsmottagningen behandlar. Detta 
material har de ansvar för vad det gäller inköp, de kontrollerar tältet en gång i 
veckan för att se om mer material behöver köpas in eller inte. De utgår ifrån 
en checklista (Se bilaga 1) där alla artiklar finns med samt hur många som ska 
beställas om det finns ett visst antal kvar. 
 
Utöver kontrollrundorna ska godsmottagningen förse flödena med material 
när flödet signalerar, idag signalerar de genom kanbankort, mobiltelefon samt 
att man ropar på godsmottagningen när man ser dem. 
Gården som finns runt om företaget där man placerar containrar, extra 
material, lagertält, utlastningsordrar m.m ansvarar godsmottagningen för. 
Deras arbete är att rensa och hålla ordning på gården som bland annat innebär 
att slänga överblivet material i containrarna, ställa iordning material, hålla 
ordning i tälten och placera var sak på sin plats. 
 
Godsmottagningen använder sig av två olika truckar för att utföra sina 
arbeten, både en eltruck samt en dieseltruck som inte får köras med inomhus. 
Denna trucken används för att köra med på utegården. 
 
4.2 Kittningen 

Kittningen arbetar både i tvåskift samt dagsskift. De är tre personer som 
arbetar tvåskift och två personer som arbetar dagsskift. Deras arbetsuppgifter 
är att kitta alla ordrar till flödena. De plockar alltså ihop en order som består 
av bland annat olika plattor och olika anslutningar. Eftersom att kunden har 
möjlighet till att specialbeställa sina växlare utförs kittningen för att hålla koll 
på vad varje order behöver. När ordrarna är kittade körs lådorna till flödet. 
 
Kittningen förser också produktionsflödena med kanalplattor och pluggar. 
Pluggarna ligger i hinkar och när en hink är tom hänger flödet ut hinken i 
truckgången så att kittningen enkelt kan ta hinken och fylla på pluggar från 
plugglagret. Detta är alltså deras kanbansignal om att pluggarna är slut. För att 
det inte ska bli akuta materialslut på pluggarna finns det två hinkar av varje, 
man använder sig alltså av ett så kallat tvåbingesystem. 
När ordrarna är klara står de i utrutor på varje flöde, kittningens uppgift är att 
köra dessa till utlastningen. 
 
Att fylla på pluggar och lämna färdiga ordrar ingår i kittningens 
kontrollrundor. Flera gånger per skift kör de truckrundor för att se om 
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material behöver fyllas på eller om det är fullt i utrutan. Oftast väljer man ut 
en person som ansvarar för kontrollrundorna per skift. En kontrollrunda skall 
göras varannan timme men eftersom kittningen även kör ut kittningslådor 
kontrollerar de materialet samtidigt. Idag utförs inte kontrollrundorna på 
specifika tider utan sker då och då under skiftet. 
 
4.3 Produktionsflödet 

I företaget finns det olika flöden som tillverkar olika typer av växlare. 
Växlarna kan vara olika stora samt ha olika många lager av kanalplattor. Det 
flödet som projektet fokuserar på heter volym76/80. I figur 9 visas de olika 
värmeväxlarna som produceras. Den rödmarkerade växlaren är den som 
volym76/80 producerar och som packas i det indirekta material som denna 
undersökning behandlar. 
 

 
Figur 10 – Värmeväxlare, Alfa laval 

 
I detta flöde arbetar de tvåskift och vid varje skiftbyte går man igenom 
tillsammans vad som behöver tas upp. På en tv-skärm syns körplanen där man 
kontrollerar om man ligger i rätt takttid. 
Inför packningen av växlarna scannar man in ordern och på en dataskärm 
visas ett program där man ser bland annat vilket material som ska användas 
som emballage. Dock ser de inte höjden eller storleken på materialet och får 
själva mäta ut vilket artikelemballage som behövs. När växlaren är paketerad 
lägger man den i utrutan i väntan på att kittningen ska transportera den till 
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utlastningen. Om utrutan är full kör produktionen ut de färdiga ordrarna till 
utlastningen istället för att invänta kittningen. 
När godsmottagningen slutar för dagen, vid klockan 16.00, får ofta 
eftermiddagsskiftet hämta eget emballage vid behov. Detta hämtas antingen 
vid olika stationer eller ute i tältet, beroende på om det finns kvar material vid 
stationerna eller ej. 
 
4.4 Praktiskt utförande  

Här följer en beskrivning av de praktiska utföranden som gjorts i 
undersökningen. Resultat från de olika metoderna presenteras. 
  
4.4.1 Panel 

För att resultatet av undersökningen ska kunna användas av företaget var det 
viktigt att få med företagets synpunkter och kunskap om hur företaget skulle 
kunna applicera åtgärderna i verkligheten användes utvalda individer som en 
panel. Målet med en panel var att kunna diskutera olika frågor och tankar som 
uppstod under undersökningen.  
Under arbetets gång har panelen genomgått brainstorming, riskanalys samt 
varit ett bollplank under hela undersökningstiden för att kunna besvara frågor 
samt att deras åsikter är vad värde. Resultatet har varit att idéer och tankar har 
kunnat utvärderas i god tid samt att nya synsätt har framkommit. Detta har 
gjort att åtgärderna som tagits fram är genomförbara för företaget och 
kommer kunna innehålla målen som sattes upp innan undersökningens början.  
 
4.4.2 Spiral 

Arbetet var tänkt att genomgå en spiral, vilket innebär att lösningen 
utvärderas genom en ny undersökning. Dock kunde detta inte genomföras 
under denna studieperiod på grund av att lösningen inte hade möjlighet att 
sättas i bruk så pass tidigt att tid fanns kvar till en ny undersökning. Dock 
kommer uppföljning av lösningen att ske, för att kunna utvärdera om 
lösningen fungerade i praktiken. Detta kommer ske efter studietiden. 
 
4.4.3 Observationer 

För att få en tydlig bild över hur företaget arbetar, utfördes observationer på 
de involverade stationerna. Detta för att se hur personalen arbetar, vad som 
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ingår i deras arbetsuppgifter, finns det några problemområden m.m. 
Observationerna valdes att göras som fältanteckningar för att observatören 
inte skulle störa personalen i deras arbete. Personalen visste om att 
observationer skulle utföras, på grund av fackliga rättigheter.  
 
Stress 
Under både observationerna samt intervjuerna uppfattades personalen på 
kittningen som stressade. Speciellt när signaler i form av kittningsvagnar kom 
in. Då släppte kittningen allt de hade för att göra vagnen klar. Efter samtal 
med deras chef var svaret, att med tanke på att detta projekt är ganska nytt har 
inte arbetarna kommit in i denna rutin än. De har tid på sig att fixa iordning 
vagnen men de själva stressar upp sig och tror att det är någonting som måste 
göras omgående, vilket inte stämmer. Chefen trodde att problemet kommer 
lägga sig ju mer tiden går och att denna typ av kittning blir mer vardaglig för 
dem. 
 
Oordning 
Tältet som det indirekta materialet lagras i var i oordning och det var inte lätt 
att se hur mycket material som fanns av respektive produkt. Det var inte heller 
så att var sak stod på den markerade platsen vilket gjorde det mycket 
förvirrande då man skulle se var allt fanns och om det fanns tillräckligt med 
kvantitet för varje produkt. 
 
Svårigheten med observationerna var att se kittningens och 
godsmottagningens rundor på grund av att dessa utförs på truckar. Truckarna 
är enbart gjorda för en person och utifrån ett säkerhetsperspektiv kunde inte 
observationer av själva rundorna utföras. 
Under introduktionsveckan visades rundorna genom att fysiskt gå igenom de 
olika delarna. 
 
Under observationerna framkom det en hel del bra information om hur 
arbetsuppgifterna gick till samt hur flödet för det indirekta materialet passerar 
igenom processen. Utifrån observationerna kunde frågor inför intervjuerna tas 
fram. De frågor var enbart baserade på vad som kommit fram under 
observationerna samt genom samtal under introduktionsveckan där en del 
praktik ingick. 
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4.4.4 Intervjuer 

Under observationerna framkom en del tankar och frågor på hur arbetet är 
uppstyrt, för att ta del av den informationen behövdes tydliga svar samt för att 
på en uppfattning om personalens åsikter och tankar på deras arbetsuppgifter 
utfördes intervjuer med de anställda.  
Intervjuer utfördes med olika personer som är delaktiga i de flödesprocesser 
som ingår i detta projekt. Verkstadsarbetare samt chefer för de olika delarna 
intervjuades för att kunna få en så bred uppfattning som möjligt. För att inte 
personerna som intervjuades skulle känna sig utpekade och inte våga svara 
sanningsenligt på frågorna fick de möjligheten till att vara anonyma. På grund 
av detta utfördes intervjuerna en och en. Nedan följer en sammanfattning om 
vad som delvis kom fram under intervjuerna. Alla intervjuer med frågor och 
svar finns att se i appendix 1. 
 
 
-En hel del rundor körs för att kontrollera om det saknas material eller om det 
är något material som ska till utlastningen. Dessa rundor tar tid ifrån det 
vanliga arbetet och skulle det vara så att man saknar arbetskraft på grund av 
sjukdom eller liknande kan dessa rundor inte skötas fullt ut då tid inte finns 
för att kunna hinna med både kontrollerna och de vanliga arbetsuppgifterna. 
Eftersom att vissa stationer i flödet arbetar i olika skift finns inte alla 
tillgängliga hela tiden vilket resulterar i att flödena själva får hämta material. 
Detta stör produktionsflödet då det tar tid att leta upp material. 
-Att använda sig av vikex (träförpackningar) istället för kartonger att packa 
växlarna i är ett relativt nytt projekt därför finns inte dessa med än i ordrarna 
samt webMO. Så just nu arbetar man mycket efter erfarenhet, att man under 
sin arbetstid har hunnit lära sig hur saker ska packas, vart man hittar material 
m.m. Mycket är baserat på erfarenhet inte standarder.   
– Det är oordning i tältet samt att det finns material som inte används på 
många ställen. 
– Vad det gäller kanbankorten finns det de som vet precis hur de skall skötas 
men flertalet slarvar med dessa och använder sig av andra egna metoder så 
som telefon eller ropa på de som de vill komma i kontakt med. 
 
 
4.4.5 Värdeflödesanalys 

För att kunna se om arbetet idag genererar värde till kunden har 
godsmottagningen, kittningen samt produktionsflödet genomgått en 
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värdeflödesanalys. Genom att ha studerat deras arbetsuppgifter och 
kontrollerat vilka tider som kontrollrundorna tagit var det möjligt att skapa en 
överblick om hur deras arbetsuppgifter idag genererade värde till kunden eller 
ej.  
 
Vad gäller godsmottagningen samt kittningen är det svårt att ensam anteckna 
deras arbete då det sker på en truck där enbart en person kan vistas. Därför har 
en utvald person på godsmotttagningen respektive kittningen ansvarat för att 
anteckna allt arbete som de utför under en kontrollrunda med det indirekta 
materialet samt klocka hur lång tid varje del tar. 
 
Kittningen 
En kontrollrunda för kittningen tar ca 40 minuter. Men alla dagar är olika och 
ibland kan det ta betydligt mycket längre tid, allt beror på hur många ordrar 
som produktionen producerar. Mycket tid går åt till att enbart köra runt och 
kontrollera samt att under denna tid ropas det om materialpåfyllnad från 
diverse håll. I dagsläget finns det alltså inte en specifik tid som kittningen har 
på sig att leverera material. Men eftersom en runda kan ta uppåt en timme 
eller mer samt att man hela tiden tar det som man ser på vägen blir det ett 
konstant arbete. Kontrollrundan för kittningen bidrar till stress för dem själva 
genom att de känner en press i att behöva köra runt och titta vad som behöver 
göras. Samt att under dessa rundor ropar flödena efter mer material. Att inte 
heller ha en tydlig körplan över hur lång tid det har gått mellan de olika 
påfyllnaderna resulterar i att det blir svårt att kontrollera vad varje flöde 
behöver för material, samt hur mycket och när. Eftersom kittningens 
materialhantering enbart består av transporter resulterar inte detta i något 
värde för kunden. Att kittningen utför kontrollrundor levererar enbart värde 
för flödet då de inte behöver hämta sitt eget material.  
Men samtidigt så uppstår irritation när kittningen inte hinner med och de 
själva får springa och hämta materialet. Då vet de också att det är deras 
uppgift att hämta istället för att invänta kittningen. Eftersom att kittningen inte 
kör ut pallar, ramar och lock har inte en lika utförlig värdeflödesanalys gjorts 
eftersom att enbart det materialet var fokus i denna studie. Dock har de 
undersökt för att få en bra bild av hur deras arbete ser ut eftersom att de kan 
vara av nytta vid ett lösningsförslag. 
 
Godsmottagningen 
Desamma gäller även för godsmottagningen, skillnaden är att 
godsmottagningen enbart utför kontrollrundor två gånger om dagen, en på 
morgonen och en innan hemgång. Däremellan får flödena ringa efter material. 
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Fördelen är att då vet alla när material beräknas anlända men nackdelen är att 
godsmottagningen arbetar enbart dagsskift så sista leveransen av indirekt 
material sker vid ca 15.00. Därefter om det skulle ta slut får flödena hämta 
material själva. Men detta vet flödena om och har då vetskapen om att nu får 
de hämta på egen hand. När flödet får hämta material kan detta ta lång tid, 
beroende på vart de behöver hämta materialet. Godsmottagningen har hand 
om inköpet av material till tältet. Ca 20 gånger/dag kör de ut och hämtar 
material från tältet och in till produktionen. Godsmottagningen beställer in 
nytt material ungefär en gång i veckan. I tabell 1 beskrivs hur mycket material 
som finns i tältet samt när man beställer in nytt material. 
 
 
Tabell 1 - Godsmottagningens inköpskontroll 

 
 
Idag finns det vissa stationer där godsmottagningen ställer material inför 
kvällen och natten men skulle det ta slut där får de hämta ute i tältet vilket gör 
att det kan ta uppåt 20 minuter att hämta material. 
Denna tid levererar inget värde för varken kunden eller arbetarna. Det tar bara 
tid ifrån att producera fler ordrar. 
Resultatet av värdeflödesanalysen kan sammanfattas i att kontrollrundor samt 
letande av material bör elimineras och en lösning för att ersätta detta bör tas 
fram. Tid är pengar och här går det åt en massa onödig tid som gör att man 
inte är JIT och inte ger något värde till kunden. 
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Figur 11 - Värdeflödesanalys godsmottagningen 

 
Figur 10 visar att de röda tiderna innebär tiden det tar från tältet och tillbaka 
till flödet. De orange pilarna betyder transport ut till tältet. Exempelvis första 
steget, det tar en minut att ta sig från start(godsmottagningen) och till 
kittningen. Här tar det en minut att kontrollera vad de behöver och sedan fem 
minuter för att ta sig ut till tältet och plocka ihop vad de behövde. Sedan tar 
det två minuter att köra tillbaka och ungefär en och en halv minut att lasta av. 
Totalt två och en halv minut på kittningen. Slutligen tar det en minut att köra 
från kittningen och till nästa station. 
Materialhanteringen för godsmottagningen sker med transporter och ger inget 
värde för kunden.  
 
Produktionsflödet 
Produktionsflödet använder det indirekta materialet i slutet av produktionen 
när värmeväxlarna ska packas. Den tid som ger värde för kunden är att 
produkten packas och är klar. Det tar ca 5minuter att packa en värmeväxlare, 
men tiden kan variera beroende på hur många växlare som ska packas i 
samma förpackning. Eftersom att produktionsflödet arbetar med en växlare i 
taget kan inte alla växlare för en order packas samtidigt, därför kan 
packningstiden vara längre än 5 minuter. 
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4.4.6 Brainstorming 

Observationerna samt intervjuerna resulterade i god kunskap om vilka 
problem som finns idag. För att kunna komma fram till en lösning för dessa 
problem tillkallades personal på de olika arbetsstationerna samt några chefer 
för att tillsammans få en klar bild av problemet och diskutera fram åtgärder. I 
teorin förklaras hur en brainstorming bör gå till för att få ut bästa möjliga 
information hos varje individ, att presentera att inga idéer är dåliga och att se 
till så att alla har god tid på sig att komma på idéer användes och 
uppskattades.  
En tvåtimmars brainstorming där deltagare från godsmottagningen, 
kittningen, volym80 flödet samt några specifikt utvalda från 
tjänstemannasidan deltog. Brainstormingen började med att alla hälsades 
välkomna och en presentation av hur agendan såg ut samt syftet med denna 
brainstorming presenterades. En problemformulering över hur arbetet utförs 
idag gicks igenom för att alla skulle förstå tydligare vad de olika delarna i 
flödet gör och att då börja se hur själva problemet ser ut. 
Problemformuleringen avslutades med att förklara målen med projektet för att 
deltagarna skulle förstå syftet. Därefter började själva brainstormingen, alla 
fick pennor och post-it lappar för att kunna skriva ner alla sina idéer. 15 
minuter fick deltagarna på sig att vara kreativa och skriva ner sina tankar. 
Ett förtydligande om att det inte finns några dåliga idéer utan bara låt allt som 
kommer upp också komma ner på lapparna presenterades innan 
brainstormingens start.  
När tiden gick ut hade alla hunnit skriva ner det de ville och nästa steg var att 
var och en gick fram till whiteboard tavlan och satte upp sina lappar samt 
förklarade sina idéer. 
När alla hade presenterat sina idéer sorterades de in i olika kategorier. Dessa 
kategorier blev följande: 
 

 Tältet 
 Vems arbete? 
 Lagerplats 
 Tid, stressfaktor 
 Scanner, körplan 
 Dator i truck 
 Kanban 

 
För att hålla hjärnkapaciteten igång togs det en kort paus för att sträcka på 
benen och fylla på med energi. Därefter var det dags för prioritering. Alla fick 
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sex stycken markörer för att placera på de idéer som var och en tyckte bäst 
om. Man fick valmöjligheten att placera hur många markörer man vill på 
varje idé. Nu kunde man tydligt se om det var någon idé som inte 
uppskattades lika mycket samt om det var någon som dominerade. Denna 
prioritering fick olika utfall och när det var dags för en rankning hamnade 
många idéer i topp. Nästa steg var att se vilka lösningar som kunde utföras 
med en gång samt vilka som behövde undersökas ytterligare. Därefter 
utvecklades idéerna och några sammanfördes till en lösning. I slutet hade vi 
två olika lösningar på de olika problemområderna. Dessa områden kan 
sammanfattas som  

 oordning i tältet 
 onödiga kontrollrundor 
 dålig kommunikation mellan arbetsstationerna 

 
Slutligen gjordes en sammanfattning över hur åtgärderna ser ut samt hur man 
ska gå vidare med dem. Efteråt kände alla sig nöjda med vad de presterat och 
hoppet om en bra lösning för alla var på god väg. 
 
Idéerna kring tältet bestämdes att detta kunde börja lösas med en gång. Det 
bestämdes också att teamleadern(TM) för godsmottagningen tillsammans med 
personelen på godsmottagningen fick ansvaret för att detta skulle lösas men 
att en kontroll av att det verkligen har gjort skulle ingå i exemensarbetet. 
Åtgärder av tältet gick ut på följande: 
-Rensa bort material som inte används. 
-Uppdatera markeringar vart varje material skall stå. 
-Kartlägg vart vilket material ska finnas. 
-Placera rätt material på rätt plats. 
-Uppdatera checklistan (Se bilaga 1) så att det material som används idag står 
med samt att gammalt material tas bort. Uppdatera även hur mycket material 
som ska köpas in när det finns x antal kvar. 
-En kontroll över tältet skall utföras regelbundet för att lättare hålla det i 
ordning. 
-Fortsätt uppdatera checklistan vid materialändringar. 
 
Den andra åtgärden handlade om att införa ett scannersystem. Flödet ska 
alltså scanna av de material som de upptäcker är på väg att ta slut. Sedan ska 
denna signal skickas till en dator/platta hos en som är ansvarig, vem detta blir 
skall undersökas vidare. Den personen som får signalerna ska återkoppla till 
flödet genom en signal att han eller hon har mottagit efterfrågan och sedan har 
man en viss tid på sig att leverera materialet. 
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Vart materialet ska hämtas skall undersökas vidare men förslag om antingen 
lager vid varje flöde eller ett större lager där varje flöde kan hämta är av 
intresse. 
Vad gäller tanken om scanner samt vart och vem som ska hämta material är 
alltså en lösning som ska undersökas tydligare för att få reda på vilket 
alternativ som passar bäst för alla i flödet. Målet är att eliminera 
kontrollrundorna samt att under alla skift ha tillgång till materialpåfyllnad. 
Gruppen bestämde att undersökningen skulle enbart behandla pallar, kragar 
och lock på grund av att det är dessa artiklar där problemet är som störst. Den 
slutliga lösningen ska kunna involvera allt övrigt indirekt material, men fokus 
är att hitta en lösning som fungerar för dessa tre artiklar. 
 
Alla idéer: 
Tältet 
                  Karta över hur materialet är placerat i tältet. 
                  Tältet måste vara uppmärkt med vad som ska stå vart. 
                  Städa i tältet, var sak på sin plats. 
                  Lagerplatser i tältet. 
                  Behövs rensas på gamla artiklar. 
Lagerplats 
                  En emballagepool inomhus. 
                  Märkta inrutor för emballage. 
                  Större lagerplats inne för indirekt material, gemensamt? 
                  Flytta pluggpåfyllnad till utlastningen. 
Tid, stressfaktor 

Påfyllnadstider ex: kl 8, 10, 13, 16. 
Säkra att flödet har material så det klarar en viss ledtid. 
Undvika “akuta” leveranser. 

Vems arbete? 
Kitta ut det indirekta materialet. 
Flytta arbetet till flödet. 
Ansvar för körplan på skiftet som jobbar. 
Kittning fyller på allt inne och godsmottagningen “säkrar” allt 

ute. 
Allt material hanteras av en org/avd. (påfyllnad i flödet). 

Dator i truck 
Dator i trucken som används på rundan. 
Knyta provning/packning till surfplatta på trucken. 
Körplan i truck, truckdator. 

Scanner, körplan 
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                  Scanner 
Streckkoder på material i tältet för att snabbt få info om var man 
hittar materialet i tältet. 

                  Signalsystem när artiklen ska fyllas på. 
                  Beställningen ska visas på körplanen. 
                  Definerad lagerplats i tältet, syns i körplanen. 
                  Elektronisk kanban, scanna vad som behövs fyllas på. 
                  Fylla på material efter en körplan, räkna fram ett behov. 
                  Vid digital beställning → återkoppla till den som beställt. 
                  Behov av material, kan man bestämma i förväg? körplan? 

Dagens produktion kan räknas ut, morgondagens åtgång → fyll 
på på kvällen. 

 
Kanban 

Fortsätt utveckla kanban där det är svårt att räkna ut “exakt” 
behov. 

                  Kanban, allt material som godsmottagningen ska köra in. 
 

5 Analys 

I detta kapitel kommer en analys över vad som hittills tagits fram, för att 
sedan övergå till resultatet av undersökningen. 
 
5.1 Analys av praktiskt utförande 

De åtgärdsförslag som tagits fram utifrån det praktiska utförandet har jämförts 
med teorin. Fokus har varit på problemformuleringen som säger att  
 

 Kontrollrundorna bör elimineras 
 Ordning i tältet 
 Bättre kommunikation mellan arbetsstationerna 

 
Att tältet är i oordning och behöver strukturerar upp sammanfaller med teorin 
om 5S (Liker, 2009). Att hålla var sak på sin plats resulterar i att det blir 
lättare att hitta rätt material, en inventering kan lättare utföras samt att 
skaderisken på grund av att material står ivägen minskas.  
Nummer 7 i leanfilosofins 14principer använd visuell styrningså att inga 
problem förblir dolda (Liker, 2009),  visar på att noga uppmarkerade artiklar 
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kan leda till att problem kommer upp till ytan istället för att tryckas undan. 
Genom detta kan man arbeta med kaizen, att ständigt utvecklas genom 
förbättringar (Liker, 2009). Slöserierna som överlager och defekter kan 
minskas genom ordning (Liker, 2009). Genom att lättare kunna inventera kan 
också rätt kvantitet lagras. Vad gäller defekter minskas risken för att artiklar 
skadas om de står på rätt plats och inte ivägen eller otympligt staplade på 
varandra och medför fallrisk.  
 
Extra lager för att minska på transporterna av materialet går emot en del av 
teorin. Att ha ett lager kostar extra pengar och resulterar även i att JIT 
minskar. Man jobbar alltså inte lika nära enstycksflöde. Dock så säger teorin 
att transporter är en av slöserierna och bör minskas desamma gäller väntan 
(Liker, 2009). Teorin pekar på att personalen ska arbeta i en utjämnad takt och 
inte stressa.  
 
Kanbansystem säger teorin är ett bra sätt för att förmedla information. 
Kommunikationen bör ske enkelt och lättillgängligt (Liker, 2009). Då 
brainstormingen resulterade i diverse åtgärder som kanban, scanner, körplan 
och dator i truck sammanfördes dessa åtgärder till en, ett elektroniskt 
kanbansystem.  
 
För att kunna upprätthålla åtgärderna bör personalen motiveras till 
förändringarna. Genom att använda sig av maslows behovstrappa kan man 
motivera personalen till att vilja utvecklas och genomgå förändringar (Liker, 
2009). Denna metod kan kontinuerligt användas för att kontrollera 
personalens medverkan till förändringarna.  
 
Genom att ha studerat vad teorin säger tillsammans med vad brainstormingen 
resulterade i har åtgärderna sammanfattats i att eliminera kontrollrundorna 
som godsmottagningen och kittningen kör. Åtgärdsförslagen är även baserade 
på att undvika stress och felergonomiskt arbete hos de anställda. Därför har 
åtgärder om extra lager samt elektronisk kanbansignal tagits fram för att 
eliminera väntan och brist i kommunikationen.  
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5.2 Resultat 

Här presenteras de tre olika åtgärdsförslagen som handlar om ordning i tältet 
för att kunna spara in tid på att inte behöva leta efter material, ett lager 
inomhus som tidseffektiviserar materialpåfyllnaden genom att 
produktionsflödet har materialet vid sin station samt en elektronisk 
kanbansignal som eliminerar kontrollrundorna genom att produktionsflödet 
signalerar om materialbehov.  
 
5.2.1 Tältet 

Lagerplatsen för allt indirekt material kallas för tältet. För att enklare kunna se 
när man behöver köpa in nytt material samt för att hitta rätt material och spara 
tid behövs ett ordningssystem. Lösningen är att rensa upp bland de olika 
artiklarna, slänga det som inte används och ställa var sak på sin plats. Idag är 
det delvis markerat vart materialet skall placeras.  
 
Lösningen innebär att alla platser markeras med artikelnummer och 
lagerplatsnummer. En karta över hur lagerplatserna är fördelade skall finnas 
tillgänglig för alla stationer för att enklare veta direkt vart materialet finns och  
inte behöva leta efter en artikel. Kartan innehåller vilken typ av material det är 
och på vilken lagerplats man hittar materialet (Se bilaga 4). Listan som inköp 
går efter skall vara uppdaterad och utformad efter hur lagret ser ut. De 
material som är placerat först är också först på listan (Se bilaga 5), detta för 
att spara in tid och enbart en runda i tältet behövs. Vid en inventering och 
beställning ska en genomgång av tältet behövas för att samla in rätt uppgifter. 
Ligger exempelvis lagerplats P1 med artikel 120x80 pall först när man 
kommer in i tältet ska också den ligga först på listan. För att denna lösning 
skall bibehållas kommer en ansvarig kontrollera tältets ordning en gång i 
veckan. Kontrolanten kontrollerar då om materialet står på rätt lagerplats samt 
om rätt antal finns lagrat. Om det börjar skapas oreda skall detta åtgärdas med 
en gång, genom att man ställer rätt artikel på den utmarkerade artikelplatsen. 
Genom denna lösning kommer man inte längre behöva leta efter material 
vilket resulterar i att tiden kan minskas samt att inventeringen går smidigt (Se 
figur 11).  
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Figur 12 - Tältet, lagerplats för lock, pallar och ramar. (Bilder tagna efter undanröjning 

 
5.2.2 Buffertlagret  

För att få koll på vem som gör vad,  har påfyllnadsprocessen delats in i två 
delar, utomhus och inomhus. Detta för att flödena enklare ska ha koll på vem 
som fyller på vad och vem man ska ta kontakt med vid frågor och 
felanmälningar.  
 
Utomhus 
Utomhusdelen står godsmottagningen för, deras uppgift är att sköta tältet och 
fylla på buffertlagret. På grund av reducering av personal kommer deras 
arbetsbörda i denna lösning att minska.  
Godsmottagningen kommer hålla ordning på tältet och då se till att 
markeringarna och inköp följs utifrån de mallar som tagits fram.  
 
Nästa uppgift är att fylla på buffertlagret med rätt material och rätt kvantitet 
utifrån en beräkning. Denna påfyllnad sker två gånger i veckan, måndagar och 
fredagar. Buffertlagret är uträknat för att räcka i fyra dagar, detta för att de 
som arbetar helger och nattskift inte ska sakna material. 
För att räkna ut hur stort buffertlagret behöver vara har historik från 2014-03-
01 till 2015-03-01 hämtats. Denna historik visar alla de olika artiklarna för 
ytteremballage (pallar, ramar och lock). En uträkning gjordes för att se hur 
mycket material som genomsnitt används varje vecka och sedan även en 
uträkning av det resultatet för att få reda på hur mycket som används var 
fjärde dag. Material från alla produktionsflöden användes vid uträkning av 
buffertlagret, detta för att lösningen ska kunna vara applicerbar på alla flöden. 
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Genom att använda den data räknades ett trovärdigt buffertlager fram. 
 
Genom att mäta hur stora platser som de olika pallarna, ramarna samt locken 
behöver när de står lagrade samt antalet på varje packning kunde en yta tas 
fram för hur stort buffertlagret behöver vara. Dessa platser är uträknade i 
storlek så som truckarna hämtar och lämnar dem. En minskning av ytan kan 
göras om man väljer att stapla ramar stående istället för liggandes men dock 
så resulterar det i att godsmottagningen behöver manuellt stapla dessa vilket 
genererar onödig tid och arbete. Varje pallplats kommer vara markerad med 
vilken typ av material det är, samma system som ute i tältet. Detta för att 
enkelt kunna hitta och se hur många som finns kvar av varje artikel. 
Anledningen till att det ska se likadant ut här som i tältet är att det ska vara 
enkelt att hålla reda på vilken artikel som är vilket material. 
Buffertlagret behövs för att eliminera att godsmottagningen kör in material till 
varje flöde flertalet gånger per dag från tältet. Vilket gör att resultatet blir 
minimerad tid och minimerad arbetskraft eftersom att de nu enbart behöver 
fylla på produktionen två gånger i veckan. Dessa två dagar kommer bestå av 
mer trucktransport för att få in allt material. Men fördelen är att 
godsmottagningen nu vet kvantiteten på materialet samt när buffertlagret ska 
fyllas på. Ovetskapen och stressen med att inte veta om produktionsflödet har 
material har eliminerats och tisdagar till torsdagar behöver godsmottagningen 
inte ta hänsyn till materialpåfyllnad utan kan istället fokusera på övriga 
arbetsuppgifter.  
 
Inomhus 
Kittningen ansvarar för inomhusdelen och deras uppgift är att hämta material 
från buffertlagret och till produktionsflödet. Kittningen kommer behålla sina 
nyvarande arbetsuppgifter med en mindre förändring, nämligen leverans av 
indirekt material från buffertlagret som är placerat inomhus och till 
produktionsflödet. Informationen om vilket material som vilket flöde behöver 
förklaras tydligare under rubriken elektronisk kanbansignal, kapitel 5.1.4. 
 
5.2.3 Flödeslager 

Ett alternativ till ett buffertlager är att ha stationer vid varje flöde. Istället för 
att köra materialet till ett buffertlager, kör man ut det direkt till respektive 
produktionsflöde. Detta gör att man eliminerar det extra buffertlagret och 
produktionsflödet kan istället ha ett mindre lager där de själva kan hämta 
material. I sin tur resulterar detta i färre trucktrsnsporter för kittningen som 
inte behöver köra lika ofta mellan buffertlagret och produktionsflödet. 
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Kittningen kan istället köra direkt till produktionsflödet och lämna av material 
som räcker för en viss tid framöver, exempelvis tre dagar. Denna tid är 
beoende av hur mycket plats som finns vid varje produktionsflöde samt hur 
mycket material de använder per dag. Man närmar sig JIT och eliminerar 
slöserien om onödig transport.  
 
Nackdelen med detta är att ytan vid varje flöde är liten, vilket gör att det kan 
vara svårt att stationera stationer vid varje flöde. De flöden som arbetar nätter 
och helgen behöver en yta som räcker med material för denna tid. Detta 
alternativ består av uträkning av varje flöde utifrån historik från 2014-03-01 
till 2015-03-01, med vilket material de använder samt hur ofta de behöver 
påfyllning (Se appendix 2). De flöden som arbetar tvåskift kommer få en 
påfyllnad som räcker för tre dagar. De skift som arbetar nätter kommer även 
de att få påfyllnad så materialet räcker för tre dagar. Dessa skift kommer att få 
nytt material på måndag och torsdag förmiddag. Dessa dagar kommer att 
variera beroende på vilken yta som finns att tillgå vid varje produktionsflöde. 
Men då denna undersökning är avgränsad till volym80 flödet har uträkning 
om tre dagars materialbehov gjort eftersom att denna yta finns att tillgå.  
 
Varje flöde signalerar vid en viss tid, som är schemalagd, om hur mycket 
material som finns kvar i flödeslagret. Sedan fyller godsmottagningen på med 
de material från tältet och till en utruta som finns vid ankomsten. Här 
signalerar godsmottagningen att materialet står i utrutan så att kittningen 
meddelas att de nu kan hämta materialet och köra ut det till flödet. De flöden 
som arbetar helger kommer att få påfyllnad av material på fredag eftermiddag 
och som sedan räcker till måndag eftermiddag, då nytt material levereras.  
 
För att spara tid kommer godsmottagningen hämta material i de kvantiteter 
som de är packade ute i tältet. Detta resulterar i att varje flödeslager har ett 
system av exempelvis när det finns 10st pallar kvar ska man signalera om nytt 
material och då fylls det på med 30 st pallar. Flödet gör av med 31st pallar på 
tre dagar men för att ha en säkerhet om att materialet inte tar helt slut innan 
godsmottagningen och kittningen hinner fylla på kommer denna typ av 
system användas. Detta även för att godsmottagningen inte ska behöva lasta 
en viss kvantitet manuellt på trucken, utan att de enkelt kan hämta en hel 
stapel av material och eliminera manuellt arbete som kan resultera i 
arbetsskador.  
 
Åtgärden med flödeslagret är att föredra framför buffertlagret då 
materialtransporten från tältet och produktion blir mer tidseffektiv eftersom 
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materialet snabbare hamnar direkt vid packningsstationen och genomgår 
mindre stopp på vägen. Vilket gör att man sparar in pengar på att inte ha ett 
stort buffertlagerlager och materialflödet blir mer tidseffektivt då materialet 
placeras direkt vid packningsstationen utan en extra placering i ytterligare ett 
lager som inte ger kunden något värde.  
Att produktionsflödet har nära tillgång till materialet innebär att de inte 
behöver slösa lika mycket tid på att hämta material. Detta gör också att de 
lättare kan hålla takttiden, som teorin beskriver är detta tiden som gör att man 
håller ett jämnt tempo och undviker överproduktion.  
 
För att bibehålla fördelningen mellan vilka som arbetar utomhus och inomhus 
används utrutan istället. För att tidseffektivt kommunicera mellan 
arbetsstationerna som materialet genomgår är det här som den elektroniska 
kanbansignalen kommer in. Den signalerar automatiskt till godsmottagningen 
och/eller kittningen beroende på vilken typ av material som efterfrågas. Flödet 
behöver inte tänka på vem som gör vad utan signalen hamnar hos respektive 
ansvarig. Materialpåfyllnaden kommer dels ske schemalagt men även genom 
”akuta” materialpåfyllnader. Skulle ett flöde ha slut på material tidigare än 
uträknat kan de skicka en signal om materialpåfyllnad genom den 
elektroniska kanbansignalen. Skulle det dock vara efter arbetstid för 
godsmottagningen kommer kittningen att köra ut till tältet och hämta material. 
Skulle flödet som arbetar natt behöva mer material är det de själva som får 
hämta material från tältet. För att spara in tid gemtemot innan används 
lösningen för tältet. Att det är noga markerat vart materialet finns så att man 
snabbt kan hitta rätt material. Dessa två scenarion är inte att föredra men kan 
tyvärr inte uteslutas som risker. Men då flödena vet om när godsmottagningen 
och kittningen slutar sina arbetspass kan de signalera om material börjar sina i 
tid. Uträkningen av materialåtgång skall dock kunna eliminera dessa 
scenarion.  
 
Ur en miljösynpunkt är denna lösning att rekommendera då utomhustruckarna 
som går på diesel enbart används ute och eltruckarna används inne. 
Transportsträckan samt ledtiden för materialet blir kortare om man enbart 
använder sig av flödeslager, eftersom att materialet tillslut ändå ska hämna 
vid flödet och ett buffertlager hade gått emot teorin om att eliminera diverse 
slöserier. 
 
En uträkning av flödeslager för de tre flödena som ligger bredvid varandra har 
också genomförts efter begäran av panelen. Då dessa tre flöden kan ha ett 
gemensamt flödeslager, eftersom de ligger så pass nära varandra samt att det 
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finns mer yta att ha ett gemensamt flödeslager för dessa tre än tre olika (Se 
appendix 2) för resultat av uträkning. 
 
Tillsammans med panelen har detta förslag tagits fram som det mest effektiva 
för företaget. Dels för att man sparar in tid och pengar på att inte ha ytterligare 
ett större lager samt att arbetsfördelningen har en tydlig gräns på vem som gör 
vad och vart. 
Därför kommer detta lösningsförslag att genomgå en riskanalys och 
utvärderas som den slutliga lösningen. 
 
5.2.4 Elektronisk kanbansignal 

Enligt teorin om dragande system och kanban sägs det att för att få effektivt 
arbete krävs det en signal för materialbehov. En signal som baseras på att få 
material när det behövs för att undvika tryckande system och då onödigt 
material på onödig tid. (Liker, 2009). 
 
För att kunna få reda på när och hur många av en viss artikel som ett visst 
flöde behöver i rätt tid utan att spilla för mycket tid i transporter är en lösning 
att använda sig utav ett elektroniskt kanbansystem. I teorin beskrevs det hur 
olika slöserier kostar tid och pengar och inte genrerar något värde för kunden 
därför var det prioritet att eliminera de onödiga transportsträckorna som 
kittningen och godsmottagningen utförde. För att kunna signalera om behov 
utan att transportera sig behövs ett elektroniskt signalsystem.  
 
Tanken är att varje flöde utnyttjar de scannermaskiner som finns vid varje 
provning. Vid provningen scannar man in koden för det specifika materialet 
som man behöver, denna signal skickas till påfyllnadsansvarig på kittningen 
samt till påfyllnadsansvarig på godsmottagningen. Ansvarig på kittningen har 
som uppgift att dels hjälpa kittningen med deras vanliga arbetsuppgifter men 
också att ha ansvaret för materialpåfyllnaden för flödet. Genom en skärm på 
trucken ser den ansvarige vilket flöde som behöver vilket material. När 
signalen skickas från flödet till påfyllnadsansvarige har denne tre timmar på 
sig att leverera materialet. Detta innebär att godsmottagningen har två timmar 
på sig och kittningen den resterande timmen. Signalen visar vilken tid flödet 
skickade, vilket flöde det gäller, vilken typ av material samt kvantiteten av 
materialet i hela kolli. 
 
Påfyllnadsansvarig får upp en körplan över hur påfyllnaden ser ut, utifrån den 
kan han eller hon planera sin runda med vilket material som ska till vem. 



71 

Allt material hämtas ifrån utrutan som finns vid ankomsten, vilket gör att man 
inte behöver byta truck utan kan enkelt köra med den som man använder i 
kittningen. 
 
Det är viktigt att varje flöde är medvetna om att påfyllnadsansvarig har en viss 
tid på sig att leverera behovet, vilket gör att man måste beställa i god tid. För 
att undvika kommunikationsfel kommer påfyllnadsansvarig skicka en 
motsignal tillbaka till flödet om att denne har mottagit ordern om material och 
då vet båda parterna att signalen har kommit fram och att man har från då en 
maxtid på 3 timmar att få materialet levererat. Materialflödet kommer delas in 
i olika steg, exempelvis när flödet skickar signalen är detta steg ett, när 
godsmottagningen har lämnat materialet i utrutan är detta steg två och 
slutligen steg tre när materialet är levererat till flödet. 
 

 
Figur 13 - Åtgärd av flödet för materialpåfyllnad 

 
Figur 12 visar hur kanbansignalen samt trucktransporten sker. Nedan följer en 
förklaring av de olika stegen. 
1- Produktionsflödet signalerar via scannern att en viss typ av indirekt 
material behövs. Denna signal skickas till kittningen och godsmottagningen. 
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Körplanen visar nu att materialet är i steg 1. 
 
2- Godsmottagningen ser på deras truckskärm att produktionsflödet behöver 
material. Godsmottagningen kör nu och hämtar materialet i tältet. 
 
3- Godsmottagningen levererar materialet i utrutan och markerar i körplanen 
att materialet är i steg 3. 
 
4- Körplanen signalerar till kittningen att materialet finns att hämta i utrutan. 
 
5- Kittningen ser signalen på truckskärmen och kör för att hämta materialet i 
utrutan. 
 
6- Kittningen levererar materialet till produktionsflödet och markerar i 
körplanen att materialet är levererat och klart. 
 
All materialpåfyllnad kommer att ske med hjälp av den elektroniska 
kanbansignalen. De schemalagda leveransdagarna kommer hanteras genom 
att på utsatt tid kommer produktionsflödet signalera vilken materialartikel 
som behöver fyllas på.  
Akuta materialpåfyllnader kommer ske på samma sätt fast dessa kommer 
markeras som röda i körplanen.  
All typ av materialpåfyllnad kommer utgå från att produktionsflödet 
signalerar om behov vilket gör att inget material kommer att levereras utan 
signal och ett dragande system uppnås. Enligt teorin om tryckande och 
dragande system (Shook, 2007) är ett dragande system att föreslå för att 
kunna hålla målen om att arbeta JIT.  
 
5.3 Sammanställning av åtgärdsförslagen 

 Den elektroniska kanbansignalen tillsammans med flödeslagret har 
tagits fram som det alternativet som passar företaget i dagsläget bäst. 
För att åtgärderna ska kunna gå att genomföra snarast behövde 
lösningen vara relativt billig. Genom att använda sig av redan 
användbara medel som finns installerade behöver inte företaget köpa 
in nya verktyg och produkter. 

 Målen har varit att hitta en lösning som eliminerar onödiga 
transportrundor utan att behöva investera i stora summor. Företaget 
ville ha en lösning som är hållbar och kan köras igång så snart som 
möjligt. 
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 Denna lösning fungerar för alla parter, man kan enkelt överlämna sitt 
arbete till en ny utan att det är svårt att förstå arbetsuppgiften. 
Lösningen har också fokuserat på att göra det enkelt, man ska tydligt 
se och förstå hur lösningen är uppbyggd. Alla ska veta vem som gör 
vad, vilket material som är vilket samt vart finns det jag behöver utan 
att leta efter något. Det finns en tydlighet i vem som gör vad och när 
saker ska göras. Lösningen förhåller sig inom rimliga gränser vad det 
gäller den ekonomiska biten då man kan använda sig av produkter som 
redan används. 

 Anledningen till att skärma av utomhus och inomhus beror på flertalet 
faktorer, dels har inte alla tillgång till de truckkörkort som behövs för 
utomhustruckarna, dels så tar det tid att byta truck för att köra ut och 
in. 

 För att eliminera transporter har lösningen fokuserat på att de olika 
processerna ska ha nära tillgång till sina arbetsuppgifter, därför föll det 
logiskt att flödet stannar vid sin station och ska inte behöva röra på 
sig. Kittningen kommer ändå köra runt i truckar till varje flöde för att 
lämna kittningslådorna samt pluggar m.m. Kittningen är placerad i 
början av fabriken närmast godsmottagningen. Godsmottagningen i 
sin tur befinner sig utomhus. 

 Då kittningen ändå kör rundorna med material är tanken att de 
samtidigt kan fylla på med pallar, ramar och lock. Rundan som de kör 
kommer tidseffektiviseras då den är planlagd att de hela tiden kan köra 
ut med olika typer av materialbehov eller dylikt. Målet är att aldrig 
köra en tom runda, inte ens på tillbakavägen. Lösningen för 
kittningens runda är att när de kör ut med lådor, material eller färdiga 
ordrar så avslutar de vid utlastningen. Där kommer pluggarna att 
finnas så att på vägen hit har de samlat ihop hinkarna och på vägen 
tillbaka kan de leverera fulla hinkar. 

 
5.4 Riskanalys 

Tillsammans med utvalda personer från panelen samt ett skyddsombud 
genomfördes en riskanalys. Utifrån en mall gick man igenom varje process 
och dess risker och konsekvenser (Se bilaga 2). Genom en femskalig skala 
satte man en siffra för varje konsekvens, sannolikhet samt upptäckt (Se bilaga 
3). Detta resulterade i att man fick fram alla risker som denna lösning kan 
medverka till.  
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Varje risk utvärderades och åtgärder diskuterades  Inför riskanalysen 
skickades en lösningsbeskrivning ut till de inbjudna. Detta för att de skulle ha 
tid till att komma med frågor samt hinna reflektera över åtgärderna och dess 
fördelar och nackdelar. 
De risker som diskuterades handlade om miljö och säkerhet. Hur dessa 
åtgärder kan påverka personalens ergonomi och säkerhet.  
 
Den del som ansågs vara mest riskabel är staplingen av ramar från liggandes 
till ståendes (Se figur 13). De åtgärder som dikuterades var att kontakta 
leveransbolaget och tillsammans hitta en lösning som gör att ramarna kan 
levereras stående från början. Tills dess ansågs att produktionsflödet skulle stå 
för själva förflyttningen av ramarna eftersom att de är fler anställda på den 
stationen och kan turas om att stapla ramarna. Detta gör att inte samma person 
utför arbetet hela tiden och att risken för skador då kan minskas. Att ha 
ramarna staplades innebär också en större klämrisk, det är därför viktigt att 
informera personalen om de risker som åtgärderna kan medföra.  
 

 
Figur 14 - Stapling av ramar, ståendes 
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Att göra personalen uppmärksamma på eventuella skador som kan uppstå kan 
minska risken. Att helt ta bort iden om stående ramar innebär att flödeslagret 
behöver betydligt större yta, en yta som idag inte finns. Därför fortgår 
åtgärden om stående ramar men ytterligare åtgärder om hur dessa kan göras 
mer säkra. Åtgärdsalternativen är att dels informera om riskerna som tidigare 
nämnts men också ett säkerhetsband som eliminerar risken att ramarna kan 
falla ut ur stapeln.  
Risken att godsmottagningen och kittningen inte hinner med att leverera 
material på utsatt tid diskuterades och åtgärdsförslag om att utvärdera denna 
tid efter en testning av åtgärderna framtogs. Möjliga åtgärder är att förlänga 
leveranstiden eller se möjligheter om trucktransporterna kan ske mer effektivt 
genom att stapla material på annat sätt. Genom att utnyttja leverantörerna kan 
Alfa Laval föreslå att få materialet levererat till sig i andra volymer eller andra 
staplingar. Detta skulle resultera i att behandlingen av material kan både 
tidseffektiviseras och arbetsbeslastningen kan minska genom att personalen 
inte behöver stapla ramarna utan får dessa direkt levererade ståendes. Genom 
att få exakt rätt kvantitet till produktionsflödet så att lagret kan minskas och 
dels att den fysiska arbetsbelastningen av att stapla ramar manuelt elimineras.  
 

6 Diskussion 

Resultatet av denna undersökning är att företaget Alfa Laval har fått beskrivna 
åtgärder på hur materialpåfyllnaden av indirekt material kan effektiviseras på 
ett tidseffektivt sätt. 
 
6.1 Kontrollrundor 

Genom att eliminera kontrollrundorna som tog onödig tid och inte levererade 
något värde för kunden kan denna tid sparas in och arbetet kan flyta på mer 
enligt leanfilosofin att arbeta JIT. Genom denna eliminering kan arbetet 
istället läggas på värdehöjande arbetsuppgifter så som kitta ut lådor i rätt tid 
samt enbart fylla på det indirekta materialet när en signal om behov ges.  
 
6.2 Arbetsbelastning 

För att minska på stressen har en person ansvar för 
materialpåfyllnadskörplanen och har detta som huvuduppgift. Vid de tillfällen 
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då inget behov finns, hjälper den ansvarige sina kollegor med 
kittningslådorna. Godsmottagningen och Kittningen har en halv dag på sig att 
leverera materialet, detta för att undvika stress hos personalen samt för att 
hinna med de pauser och luncher som finns schemalagda. För att undersöka 
om stressen minskar med dessa åtgärder bör intervjuer eller en hälsoenkät 
genomföras efter en tids testning av åtgärderna. Detta för att kunna se ett 
verkligt resultat på om stressen har minskat för de anställda.  
 
För att minska på produktionsflödets fysiska arbetsuppgifter behöver inte 
personalen leta efter material. Flödeslagret som finns vid produktionen gör att 
det finns material för de tre närmaste dagarna och skulle akuta materialbehov 
finnas signaleras detta genom den elektroniska kanbansignalen.  
 
6.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning har varit att tidseffektivsera 
materialpåfyllnaden av indirekt material. Genom att vara tidseffektiv finns nu 
materialet vid produktionen när de behöver det. Skulle man se att mer 
material behövs finns en tabell över när man signalerar behov så att 
godsmottagningen och kittningen hinner leverera materialet innan det tar slut i 
produktionen.  
 
6.4 Teori 

Dessa åtgärder har tagits fram baserat på teorin om hur företag bör 
effektiviseras utifrån leanfilosofin. Denna teori har varit en bra grund för att 
kunna ta fram åtgärdsförslag samt se vilka problem som tidigare funnits.  
Teorin som användes var till mycket god hjälp för att få en inblick i hur 
företag kan effektiviseras och hur arbeten bör genomföras. Genom att ha 
studerat datainsamlingsmaterialet har skribenten fått god kunskap inom det 
valda området. Med hjälp av teorin samt utbildningens tidigare kurser kunde 
dessa ge stöd åt framtagningen av åtgärdsförslagen. Förslagen är noga 
framtagna och satta i relation med teorin för att kunna bygga upp hållbara 
åtgärdsförslag. Kanban och dragande system har varit de teorier som lagt 
störst grund åt åtgärderna på grund av att de utgör ett bra tankesätt av att 
arbeta JIT. De är båda noga beskrivna samt relativt lätta att applicera på 
problemområdet. Att tänka JIT gör att problemområderna blir mer tydliga 
eftersom varje delmoment i arbetsprocessen blir avgörande för att kunna 
uppnå JIT.  
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 Åtgärdsförslaget om ordning i tältet utgick från teorin om 5S, att var 
sak på sin plats minskar riskerna för skador på både gods och personal 
genom att artiklar inte står ivägen. Ordning leder också till att personal 
snabbare kan hitta rätt artikel och arbetsprocessen blir mer 
tidseffektiv.  

 Flödeslagret är baserat på att minska slöserierna med fokus på 
transport samt att uppnå JIT då emballagematerial finns tillgängligt 
vid packningsstationen. Samt att produktionsflödet kan fortsätta arbeta 
JIT även under sena kvällar och nätter på samma tidseffektiva sätt. 
Teorin tar även upp nackdelar med lager som att det kostar pengar. 
Tanken är att tältet ska behålla samma kvantiteter av emballageartiklar 
men att en del finns inne vid produktionsflödet istället för ute i tältet. 
Det är därför viktigt att kontrollera dessa volymer så att inte lagret 
ökar i kvantitetsstorlek på grund av denna förflyttning av 
emballageartiklar och då börjar kosta mer pengar.  

 Det sista åtgärdsförslaget om elektronisk kanbansignal är framtagen 
från teorin om kanban och dragande system. Att produktionsflödet 
drar materialet till sig enbart när det behövs och undviker slöserien om 
överproduktion. Detta eliminerar kontrollrundorna och flödet blir mer 
tidseffektiv. 

All teori har mer eller mindre påverkat åtgärdsförslagen, eftersom att 
leanfilosofin och logistiken utgör en stor del i flödeskedjan och allt som sker i 
varje process påverkar varandra.  
 
Teorierna om teamwork har inte använts i någon åtgärd utan är istället en 
upplysning till företaget att se till personalens åsikter och hur deras arbetssätt 
påverkar arbetet. För att åtgärderna ska fungera och uppnå de fördelar som 
teorin nämner med högre produktivitet och kvalite, bör även teorierna om 
arbetsgruppens psykologi tas med i genomförandet av åtgärderna.  
Mer om hur företaget ska behandla detta finns att läsa i kapitel 7.1.2.    
 
I teorin nämns 5 varför och leverantörer. Dessa har inte använts och 
analyserats vidare i undersökningen. Detta för att avgränsningen utelämnade 
leverantörerna men togs med i teorin på grund av att de är en viktigt del att ta 
med inom logistik. Tanken är att teorin ska bidra med djupare föreståelse om 
hur leverantörer kan bidra till förbättringar inom ett företag. Vad gäller 5 
varför har teorin tagits med för att få läsaren att uppmärksamma hur viktigt 
det är att ställa följdfrågor för att kunna komma till den verkliga orsaken. 
Detta har inte analyserats i undersökningen utan har istället varit en tanke som 
följt med under hela undersökningen när frågor till företaget ställdes.  
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6.5 Metod 

De metoder som använts har utgått från den teoretiska bilden av hur dessa bör 
genomföras, detta har gjort att resultatet har varit värdefullt och god 
information har tagits fram. Observationerna och intervjuerna gav en bra bild 
över hur företaget arbetar idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns. 
Genom att observationerna genomfördes flera gånger och på olika tider kunde 
resultatet av dessa lägga en bra grund för problemformuleringen. Under 
observationerna var personalen informerade om att observationerna skulle 
genomföras. Vilket kan ha gjort att personalen förbättrade sina arbetsuppgifter 
då det visste om att de iakttogs.  
 
Om andra metoder skulle behandlats hade troligtvis resultatet blivit desamma 
men eventuellt tagit längre tid. De metoder som har använts har varit 
tidseffektiva på grund av undersökningens tidsram. Hade tiden varit längre 
och fler metoder hade kunnat ingå hade resultatet troligtvis blivit mer 
fördjupad och fler aspekter på problem hade kunnat ingå. För att bidra med 
mer undersökning om kittning hade fler metoder varit av intresse för att 
fördjupa sig mer på hur denna station hade kunnat effektiviseras. Men då 
avgränsningar förhåller sig till emballagematerial ingår inte en noggrann 
undersökning av kittningens station. Hade dock tiden för undersökningen 
varit längre hade andra avgränsningar gjorts och fler stationer inom 
materialflödet hade ingått.  
 
Undersökningen har fungerat bra, då noga planering av varje moment gjordes 
har tidsschemat följts. Det som har varit mindre bra var värdeflödesanalysen, 
då denna undersökning resulterade i enbart transporter och dessa är inte direkt 
värdehöjande för kunden. Dock så resulterade denna metod till en djupare 
förståelse för nulägesbeskrivningen. Riskanalysen utfördes med goda resultat 
då varje delmoment i åtgärdsförslagen utvärderades. Dock utvärderades 
enbart riskerna med åtgärderna och enbart en mindre del handlade om 
konsekvenser.  
I efterhand av denna undersökning hade fördelen varit att ha en separat 
konsekvensanalys för att noggrannare gå igenom varje konsekvens som 
åtgärdsförslagen kan leda till på ett djupare plan. Detta för att kunna 
presentera mätningar och siffror som resultat. Exempelvis att räkna på exakt 
hur mycket tid som åtgärderna minskar materialpåfyllnadstiden. Men att få 
exakta mätningar kan inte göras förrän åtgärderna har genomförts och 
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utvärderats. Tillsdess kan enbart spekulationer tillsammans med teoretiska 
hjälpmedel se möjligheterna med åtgärdsförslagen.  
   
6.6 Felkällor 

Om eventuella felberäkningar av emballagematerialet gjorts resulterar det i att 
åtgärdsförslaget om flödeslager inte håller den effekt som utlovats. Då räcker 
inte materialet för tre dagar och fler signaler om behov kommer signaleras. 
Eller om det är för mycket material i flödeslagret så frångår man målet om 
dragande system och resulterar istället i ett tryckande system där fler 
kvantiteter finns lagrade än vad som behövs.   
 
6.7 Vidare forskning 

Det finns en mängd olika forskningar inom logistik och leanfilosofi. Men att 
använda leanfilosofin till att utveckla förnyande verktygsalternativ finns det 
inte lika mycket om. Den elektroniska kanbansignalen är en utveckling av 
kanbankort som teorin nämner. Då leanfilosofin fastslogs för en tid sedan har 
mycket i dagens samhälle förändrats. Därför anser jag att en förnyad version 
av kanban är att föredra för att kunna effektivisera kommunikationen. Det är 
av fördel att fortsätta utveckla leanfilosofin och modernisera verktygen för att 
hålla filosofin applicerbar i denna moderna värld.  
 
6.8 Nationella mål 

Denna undersökning visar förmåga att uppfylla de nationella målen om 
kunskap inom det tekniska området. Utbildningen har fokuserat på att 
effektivisera logistikdelar samt hur företag kan dra nytta av dessa för att 
uppnå hållbarhet. Genom att effektivisera transporter och dela upp 
inomhustruckar och utomhustruckar påverkar detta miljön positivt. Hållbarhet 
är en av de nationella målen, men denna unsersökning har inte fokus på detta 
område men kan även förhålla sig till att åtgärderna är miljö och 
hållbarhetsanpassade. Denna undersökning har haft fokus på logistik och 
resulterat i en effektivisering för företaget. Detta visar kunskap och förmåga 
att göra bedömningar, utvecklingar och kunna förutsäga skeenden.  
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7 Slutsats 

Frågeställningen om Hur kan man förse produktionen med rätt material, i rätt 
tid och i rätt mängd på ett tids effektivt sätt? 
 
De tre åtgärdsförslagen  

 Ordning i tältet 
 Flödeslager 
 Elektronisk kanbansignal  

Besvarar denna fråga och detta är av stort värde både för företaget men även 
som ett resultat för en själv att få se att genom teorier och metoder komma 
fram till något som är av värde och som företaget tar på allvar och som 
dessutom kommer genomföras. 
 Att företaget väljer att genomföra dessa åtgärder är en stor bekräftelse på att 
man har kunskap som man har fått med sig under fem års studier och som 
bidrar till något verkligt.  
 
Att de anställda har en trivsam miljö har för mig alltid varit av värde. Även 
teorierna pekar på att de anställdas miljö och trivsel utgör en stor del av ett 
företags lönsamhet. Därför var det viktigt för båda parter att åtgärdsförslagen 
även skulle innehålla lösningar som de anställda trivs med.  
 
För att företaget ska uppnå bästa möjliga effektivisering av dessa åtgärder bör 
det fortsatta arbetet genomföras, som finns beskrivet i kapitel 7.1.  
Idag är inte åtgärderna genomförda då mjukvaran saknas, men då företaget 
har tid för detta samt utveckling av konsekvenser kommer åtgärderna 
verkställas.  
En förhoppning finns om att få se hur åtgärderna fungerar i praktiken och att 
få se hur dessa ständigt kan förbättras. 
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7.1 Fortsatt arbete 

För att det framtida arbetet från undersökningen ska bli så optimalt som 
möjligt krävs det att man följer upp hur arbetet fungerar kring åtgärderna. I 
teorin beskriver man detta som kaizen, att ständigt arbeta med förbättringar 
för att uppnå effektivisering. (Liker, 2009) 
 
 
7.1.1 Uppföljning 

Efter en tid bör åtgärderna utvärderas och en eventuell ny riskanalys bör 
genomföras. Detta för att ständigt eliminera eller minska risker som kan leda 
till skador på både anställda och miljön. Man går alltså igenom ytterligare ett 
varv i spiralen och gör en undersökning på nytt. Man fokuserar på att hitta 
förbättringsåtgärder. Att göra en QCDSM utifrån teorin som säger att sätta 
mål för alla kategorier gör att alla viktiga delar tas med, även hur personalens 
arbetsbelastning hanteras (Liker, 2009). Denna åtgärd är att föredra efter en 
tids prövning av åtgärderna. Då kan man tydligare se vilka mål som bör tas 
för framtida uppföljning. Mål som handlar om förbättring av kvaliten på 
materialet, minskad kostnad, mer tidseffektiva leveranser, högre säkerheten 
för de anställda samt att personalen anpassar sig till förändringen. 
 
7.1.2 Arbetsmiljö 

För att uppnå minskad stress och bättre arbetsmiljö för de anställda har 
teorierna används som grund när åtgärderna framställdes. Att eliminera 
kontrollrundorna gör att denna stressuppgift elimineras. Att sätta upp en 
tillräcklig tidsram som gör att material levereras i rätt tid utan att upplevas 
som stress är viktigt. Därför har denna åtgärd en tidsram med gått om tid, men 
detta bör utvärderas för att uppnå bästa möjliga stressfria tid för de anställda. 
När denna åtgärd prövas är det viktigt att motivera de anställda till att detta är 
för det bättre. Företaget kan här använda sig av bland annat Maslows 
behovstrappa som finns förklarad i teorin och som handlar om hur personalen 
kan motiveras till att arbeta tillsammans och våga utvecklas (Liker, 2009). 
Andra teoretiska moment är att informera och uppdatera de anställda om 
förändringarna. Vid uppföljning är det också viktigt att låta alla involverade 
vara med och utvärdera förändringarna. 
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7.1.3 Standardisera 

I teorin beskrivs också standardisering, att göra arbeten till en standard för att 
lättare se vad som behövs göras. Detta är någonting som företaget kan ta med 
sig längre fram i tiden. Att ha som standard att följa upp varje projekt och då 
utgå ifrån de som arbetat med förändringen. Efter en viss tid efter avslutat 
projekt ska projektledaren samla in data och information om hur projektet har 
fungerat. Detta ska utvärderas och förbättringsåtgärder ska tas fram. Att ha 
detta som en standard att alltid genomföra utvärderingar leder till att företaget 
ständigt arbetar mot förbättringar och teorin om att ständigt våga förbättras 
leder till bland annat hög produktivitet och hög kvalitet (Liker, 2009). 
 
7.1.4 Uppdatering 

Då åtgärden angående flödeslagret är baserad på historik kan detta resultera i 
att fel kvantitet levereras utifrån den schemalagda materialpåfyllnaden. Vad 
flödet producerade förra året behöver inte vara detsamma som detta året. 
Detta kan leda till att fler akuta materialleveranser behövs och bidrar till stress 
för de involverade. Därför bör excelfilerna uppdateras efter en tid så att 
flödeslagret uppdateras med rätt kvantitet så att man arbetar mot JIT.  
Denna undersökning är baserad på ett års historik över hur mycket indirekt 
material som varje produktionsflöde förbrukade. Denna uträkning gör att 
flödeslagret är anpassat efter en viss kvantitet och skulle det bli större 
förändringar av indirekt material åtgång kommer inte flödeslagret att kunna 
fortgå så som denna undersökning resulterat i. Därför bör historiken 
uppdateras och nya uträkningar göras. Genom att närma sig JIT kan också 
takttiden hållas, då de hör ihop med varandra. Det är viktigt att denna tid hålls 
för att inte överproducera, som riskerar i bland annat att det uträknade 
materialbehovet inte kan följas. Vilket i sin tur gör att fler akuta 
kanbansignaler skickas och i sämsta fall riskerar de akuta kanbansignalerna 
att ta över de schemalagda och åtgärdsförslaget kan inte följas. 
För att undvika detta bör takttiderna kontrolleras och så fort man märker att de 
akuta kanbansignalerna sker oftare bör en kontroll ske och de eventuella 
problemen åtgärdas.  
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Bilaga 1 Checklista 
Godsmottagningen utgår från denna lista när inköp av nytt indirekt material 
ska göras.  

[Sekretessbelagd] 
 

Figur 15- Checklista för godsmottagningen vid inköp 

 

Bilaga 2 Riskanalys 

Mall som användes under riskanalysen. Hämtad från Alfa Lavals 
projektmallar. 
 

[Sekretessbelagd] 
 

Figur 16 – Riskanalysmall 
 

Bilaga 3 Riskbedömning 
 
Mall som användes som underlag till riskanalysen. Hämtad från Alfa Lavals 
projektmallar.  
 

[Sekretessbelagd] 
 

Figur 17 - Riskbedömningsmall 
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 Bilaga 4 Lagerkarta 

 
Figur 18 – lagerkarta med artikelnummer och lagerplatsnummer 
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Bilaga 5 Ny checklista 
 
 
Tabell 2 - Ny checklista för godsmottagningen 

 
[Sekretessbelagd] 

 
 
 

Appendix 1    Intervjuer 
 
 

[Sekretessbelagd] 
 

 
 
 
 

Appendix 2   Uträkningar av lager 
 
 
Tabell 3 - Uträknat materialbehov för Volym 80 flödet 
 

[Sekretessbelagd] 
 
 
Tabell 4 - Uträknat materialbehov för lågvolym flödet (LOW) 
 

[Sekretessbelagd] 
 
Tabell 5 - Uträknat material för small/medium flödet (SM) 
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Tabell 6 - Uträknat antalet ramar av vikex material (per tredje dag) 
 

[Sekretessbelagd] 
 
 
Tabell 7 - Totalt flödeslager för tre flöden (Volum80, LOW, SM) 
 

[Sekretessbelagd] 
 

Tabell 8 - Flödeslager för Volym80 flödet 
 

[Sekretessbelagd] 
 

 


