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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet vid vår 

Civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi med examensinriktning kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska 

universitet. Studien genomfördes under höstterminen 2014 på Wibax AB i Piteå. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Wibax, Caroline Häggström, som på ett rakt och konkret 

sätt väglett oss genom arbetet. Vi vill även tacka vår handledare på LTU, Erik Lovén, som genom långa 

diskussioner hjälpt oss sålla bland idéer och uppslag. 

Dessutom vill vi ge ett varmt tack till all personal på Wibax AB, som har varit otroligt positiva och 

hjälpsamma i alla situationer och delat med sig av sin kunskap. Det har varit ett stort nöje att spendera 

tid på ett så trevligt företag! 

Ett hjärtligt tack vill vi även ge till Björn Samuelsson vid Luleå Tekniska Universitet som bidragit med många 

goda råd inom logistik och hjälpt oss att komma på rätt spår. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett roligt samarbete med många diskussioner, skratt och en oändlig 

mängd kaffe. 

 

 

  

 



SAMMANFATTNING 

Under senare årtionden har Lean Production blivit ett allt mer etablerat begrepp inom den moderna 

industrin när det gäller effektivisering av verksamheter. Målet med Lean Production är att kunna erbjuda 

kunden högsta kvalitet till lägsta pris, på kortast möjliga tid, genom att ständigt arbeta med att eliminera 

slöseri. Genom att minimera eller eliminera aktiviteter som inte skapar något värde för kunden kan flöden 

bli mer effektiva och kräva mindre resurser. 

Ett företag som arbetar med att sammankoppla Lean-principer med sin logistiska verksamhet är Wibax 

AB; ett företag inom kemikalieindustrin. Företaget har under de senaste åren befunnit sig i en 

expansionsfas och ett problem är att verksamhetens processer inte har utvecklats i tillräckligt hög takt för 

att på lång sikt kunna möta den ökade efterfrågan.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur Lean-principer kan tillämpas för att förbättra fallföretagets 

arbetsprocesser inom lagerstyrning och materialhantering. Då likheter mellan områdena Lean Production 

och logistik kunde ses i början av studie var syftet även att undersöka vilka teoretiska kopplingar som 

kunde hittas mellan områdena.  

För ett antal av företagets produkter uppfattas arbetsflödet som ineffektivt och kartläggningen av 

nuvarande arbetsflöde visade att de största problemen är att informationsöverföring sker manuellt 

mellan ett flertal parallella system, att miniminivåer i lager inte är baserade på statistiska underlag samt 

att det råder oreda både vad gäller material- och informationshantering. 

Resultatet av studien visade att många problem var sammanlänkade och att flödet skulle effektiviseras av 

relativt få åtgärder. Först och främst bör Wibax stäva efter att automatisera informationsöverföringen 

och integrera samtliga system. Åtgärden kräver automatisk identifiering av produkter, vilket 

rekommenderas genom införande av ett RFID-system (Radio Frequency Identification System). På detta 

sätt kan ett realtidslager uppnås, vilket är viktigt för effektivisering av hela arbetsflödet. Vidare 

rekommenderas det att tillverkningen av emballerade produkter sker mot kundorder istället för mot lager 

för att frigöra nödvändig lageryta och minska kapitalbindning. Ett fåtal artiklar kan komma att kräva 

säkerhetslager och storleken på dessa bör baseras på historisk data och sättas månadsvis. Slutligen bör 

standarder och rutiner utformas gemensamt av berörda medarbetare för att säkerställa att de efterföljs.  

Genom att införa rekommenderade förbättringsförslag kan processerna förenklas och struktureras och 

därmed också bli mer felsäkra. 

 

  



ABSTRACT 

In recent decades, Lean Production has become a more established concept in modern industry when it 

comes to creating more efficient businesses. The goal of Lean Production is to offer the customer the 

highest quality at the lowest price, in the shortest possible time, by continuously working on eliminating 

waste. By minimizing or eliminating activities that do not create value for the customer, more efficient 

flows can be achieved. 

A company in the process of connecting Lean principles with its logistical operations is Wibax AB; a 

company within the chemical industry. The company has expanded greatly during recent years but 

unfortunately the business’ operations have not evolved at sufficiently high rate to meet the increased 

demand. 

The purpose of this study was to investigate how Lean principles can be applied to improve the work 

processes when it comes to inventory control and material handling at the case study company. Because 

similarities between the areas Lean Production and logistics could be seen quite early in the study, the 

aim was also to examine the theoretical linkages that could be found between these areas. 

For a number of the company's products the workflow is perceived as ineffective, and mapping of the 

current workflow revealed that the biggest problems are that information is transmitted manually 

between several parallel systems, that minimum levels of stock are not based on statistical data, and that 

there is an apparent disorganization when it comes to both materials and information management. 

The results of the study showed that many problems were interlinked and that a more efficient flow can 

be achieved by relatively few measures. First and foremost, Wibax should strive to automate the 

transferring of information and integrate all systems. This requires automatic identification of products, 

which is recommended by an implementation of a RFID system (Radio Frequency Identification System). 

In this way, a real-time inventory can be achieved, which is important for the efficiency of the entire 

workflow. Furthermore, it is recommended that the manufacturing of packaged products should be made 

to customer orders instead of made to stock in order to free up necessary storage space and reduce 

working capital. A few of these items might require safety stocks and the size of these should be based on 

historical data and set on a monthly basis. Finally, standards and procedures should be designed jointly 

by affected employees to ensure that they are followed. 

By introducing the recommended suggestions for improvement processes can be simplified and 

structured, and thus become more fail-safe. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
På grund av ökad konkurrens på den globala marknaden, har det blivit allt viktigare för företag att 

effektivisera alla delar av sin verksamhet. Under senare årtionden har implementering av Lean Production 

visat sig vara ett bra sätt att uppnå denna effektivisering (Losonci, Demeter, & Jenei, 2011). Faktum är att 

Lean Production kan ses som den dominerande förbättringsparadigmen inom modern industri (Farris, Van 

Aken, Doolen, & Worley, 2009). 

Lean Production kan beskrivas som en strategi eller filosofi, som bygger på en uppsättning metoder vars 

fokus ligger på att minimera slöserier (Eroglu & Hofer, 2011). Lean Production har sina rötter i Toyota 

Production System (TPS) och utformades till stor del av Taiichi Ohno, som var produktionsansvarig på 

Toyota (Farris, Van Aken, Doolen, & Worley, 2009). De grundläggande tankesätten inom Lean Production 

kan sammanfattas i ett välkänt citat av Ohno (Ericksen, 2013): 

”Allt vi gör är att titta på tiden från det att kunden gör en beställning fram tills att vi får betalt. Sen 

reducerar vi den tiden genom att ta bort de icke värdeskapande aktiviteterna.” 

 

Värdeskapande aktiviteter är sådant som kunden värdesätter och är villig att betala för. De aktiviteter som 

inte tillför något värde är slöseri, som antingen bör minimeras eller elimineras. (Bicheno, Holweg, Anhede, 

& Hillberg, Ny verktygslåda för Lean, 2011, ss. 23-25) Det är vanligt i en fabrik att mindre än fem procent 

av aktiviteterna är värdeskapande, att 35 procent av aktiviteterna är icke värdeskapande men nödvändiga 

och att 60 procent varken är värdeskapande eller nödvändiga (Jones, Hines, & Rich, 1997). 

 

Enligt Ohno (1988) finns det sju typer av slöseri (överproduktion, väntan, onödiga rörelser, transporter, 

felaktiga processer, lager och defekter) och genom att identifiera och åtgärda dessa slöserier kan 

värdeflödet effektiviseras avsevärt. Med värdeflöde menas inom Lean alla sekvenser som ingår i en 

process från råmaterial till slutkund (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, Ny verktygslåda för Lean, 2011, 

s. 16). 

 

Flera av Ohnos slöserier kan kopplas till logistiken. Enligt Segerstedt (2009) är logistik: ”en strävan att 

skapa ett effektivt flöde; produktion, verksamhet och transport; från leverantör till kund.” 

Denna definition av logistik och Ohnos definition av Lean ovan, visar på en tydlig överlappning av 

begreppen. Det tycks finnas starka kopplingar mellan Lean och logistik, som kan vara intressanta att 

studera vidare. 

Ett företag som på senare tid börjat arbeta med att sammankoppla Lean-principer med sin logistiska 

verksamhet är Wibax AB; ett företag inom kemikalieindustrin som köper in, processar, säljer och 

distribuerar specialprodukter och baskemikalier. Företaget har börjat implementera Lean-metoder i olika 

delar av verksamheten, men i liten omfattning än så länge. 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Ett aktuellt problem på Wibax AB är att personalen upplever att arbetsflödet är ineffektivt när det gäller 

vissa produkter. All inventering sker manuellt och det försvårar möjligheten att registrera när olika artiklar 

i lagret har inkommit, var på lagret de står eller hur stor kvantitet som finns kvar. (Häggström, 2014)  Det 

finns en misstanke om att den manuella hanteringen kan vara en källa till problem i form av onödigt 

omarbete och periodvis för hög arbetsbelastning på personalen i produktionen. 

Inom Lean Production ses lager som ett slöseri, då det binder kapital utan att skapa något värde (Sörqvist, 

LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013) och på senare tid har en 

Lean lagerhantering blivit synonymt med en god lagerhantering, vilket innebär att många företag har 

satsat på att minimera lager (Eroglu & Hofer, 2011). Dock finns det en problematik i att försöka eliminera 

synligt slöseri, så som lager, eftersom det är kunden och inte verksamhetschefen som avgör om det är ett 

slöseri eller inte. Lager behöver inte bara innebära slöseri och onödiga kostnader, utan kan istället ge 

möjlighet till kortare leveranstider, vilket är något som kunder ofta värdesätter (Bicheno, Holweg, Anhede, 

& Hillberg, Ny verktygslåda för Lean, 2011, s. 23).  Hos Wibax AB finns idag en osäkerhet kring vilka 

lagernivåer som är lämpliga ur ett kund- och kostnadsperspektiv. I och med införandet av Lean-principer 

i verksamheten bör Wibax AB se över sina lagernivåer för att inte hålla för stora lager, men samtidigt 

måste en avvägning göras mellan reducerat lager och möjligheten att leverera produkter i tid till sina 

kunder. 

Inom Lean ses tid som den totala måttstocken. Genom att prioritera tidsreduktion kan de största 

förbättringarna i värdeflödet uppnås (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, Ny verktygslåda för Lean, 

2011, s. 18). Många utav problemen på Wibax AB, såsom att produktionspersonalen ibland måste leta 

efter produkter i lager och att ordermottagande personal inte har tillgång till ett uppdaterat lagersaldo, 

leder till onödig tidsåtgång, som inte kan anses vara värdeskapande. Studien har därför som utgångspunkt 

att studera hur arbetsflödet kan förbättras på Wibax AB genom att reducera den icke värdeskapande 

tiden. 

1.3 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Lean-principer kan tillämpas för att förbättra 

arbetsprocesser inom lagerstyrning och materialhantering. För att få en djupare förståelse för hur det 

skulle kunna fungera i praktiken har den mesta empirin samlats in från Wibax AB. Syftet har brutits ned i 

följande frågor: 

 

1. Hur ser arbetsflödet ut när det gäller emballerat gods1 hos Wibax AB idag? 

2. Hur kan arbetsprocesser för artikelhantering utformas för att reducera icke värdeskapande tid 

hos Wibax AB? 

3. Vilka teoretiska kopplingar finns det mellan Lean Production och logistik? 

                                                           
1 Se avsnitt 4.2 för definition av emballerat gods 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsas till att behandla endast de emballerade produkterna på Wibax AB, eftersom 

hanteringen av dessa skiljer sig mycket från företagets övriga produkter vad gäller arbetssätt och 

komplexitet. GE-produkterna, som hör till emballerade produkter, kommer dock inte att tas med i arbetet 

då riktlinjerna kring hanteringen av dessa inte sätts av Wibax själva. Arbetsflödet studeras endast från 

råvara i lager till utleverans. Inköp av råvara berörs inte då många råvaror ingår i andra produkter utöver 

de emballerade och därför måste studeras separat. Transport till kund ligger också utanför studien då den 

anses bli alltför omfattande om detta område inkluderas.  
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2 METOD 

Nedan presenteras de metodval som identifierats, de metodval som gjorts samt motivering till dessa val.  

2.1  FORSKNINGSSYFTE 
Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012) kan forskning bedrivas i olika syften: explorativt, deskriptivt, 

explanativt eller någon kombination av dessa. Indelningen beror dels på hur mycket kunskap som redan 

finns tillgänglig på området, men även på hur studiens frågeställningar ser ut (Patel & Davidson, 2011, s. 

12). 

 

Ett explorativt forskningssyfte är användbart för att skapa förståelse kring ett problem och söka nya 

insikter (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 171). Det främsta 

syftet med explorativa undersökningar är att inhämta en stor mängd kunskap om ett bestämt 

problemområde och belysa problemet allsidigt (Patel & Davidson, 2011, s. 12), medan ett deskriptivt 

forskningssyfte främst ämnar att skapa en korrekt beskrivning av händelser, personer eller situationer 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 171). Det är inte ovanligt 

att en deskriptiv studie är föregångare till en explorativ studie, eller del av en explanativ studie, eftersom 

det är viktigt att ha en klar bild över problemet innan data samlas in (Ibid). Ett explanativt forskningssyfte 

används för att studera en situation eller ett problem och beskriva förhållandet mellan olika variabler 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 172). Explanativa 

undersökningar benämns ibland som hypotesprövande undersökningar, då de förutsätter att det finns 

tillräckligt med kunskap inom något forskningsområde för att kunna härleda antaganden från teori i 

verkligheten (Patel & Davidson, 2011, s. 13) 

2.1.1 Studiens forskningssyfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Lean-principer kan tillämpas för att förbättra 

arbetsprocesser inom lagerstyrning och materialhantering, genom att först samla in data om nuläget, för 

att sedan med hjälp av teori analysera hur dessa arbetsprocesser kunde förbättras. Studien kan därför 

sägas vara delvis deskriptiv, då en viktig del var att skapa detaljerade beskrivningar av nuläget. Studien 

kan även sägas vara explorativ, då det förvisso fanns en del forskning på området, men inget som direkt 

kunde appliceras på det valda fallföretaget och de frågeställningar som tagits fram. Studien inleddes med 

ett brett fokus och smalnade av allteftersom ny kunskap samlades in, vilket också kännetecknar ett 

explorativt forskningssyfte.  

2.2  FORSKNINGSANSATS 
En studie kan vanligen anta tre olika ansatser, som anger alternativa arbetssätt för att relatera teori och 

empiri: induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vidare kan studien vara av 

antingen kvalitativ eller kvantitativ karaktär, beroende på vilka metoder för insamling och analys av data 

som används (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, ss. 162-163).  
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2.2.1 Induktiv, deduktiv och abduktiv ansats 

En induktiv ansats innebär att studien bygger upp nya teorier kring insamlad data, medan en deduktiv 

ansats utgår från befintliga modeller och teorier mot vilka insamlad data sedan jämförs (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 48). Induktiv forskning kan sägas vara 

mindre generell då teorin baseras på ett underlag som är typiskt för en specifik situation, tid eller grupp 

av människor (Patel & Davidson, 2011, s. 23). När det gäller deduktiv forskning tas utgångspunkten i redan 

befintlig teori och på så sätt antas objektiviteten i studien kunna stärkas (Ibid). 

Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion. Ansatsen innebär att en preliminär 

teori utformas ifrån ett enskilt fall, på samma sätt som vid en induktiv ansats. Sedan testas denna teori på 

nya fall, som vid deduktiv ansats. Teorin kan då utvecklas och bli mer generell. (Patel & Davidson, 2011, 

ss. 24-25) 

2.2.2  Kvalitativ och kvantitativ metod 

En kvalitativ metod används för att studera en mindre mängd data ur ett mer djupgående perspektiv. 

Kvalitativ data är subjektiv och samlas in för att skapa en djupare förståelse för problemet som studeras. 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 161) Kvantitativa 

metoder är mer generella och fokuserar på att beskriva och förklara. Det handlar ofta om statistiska och 

analytiska tekniker.(Ibid) 

2.2.3  Studiens forskningsansats 

Syftet med denna studie har varken varit att skapa helt nya teorier eller endast utvärdera befintliga 

teorier, utan att undersöka och belysa ämnet som helhet. Detta har gjorts genom att kombinera befintlig 

teori om Lean och logistik med de empiriska data som insamlats vid Wibax AB. Således kan studien klassas 

som abduktiv. 

Insamlad data till denna studie har främst varit kvalitativ, i form av intervjuer och observationer (se avsnitt 

2.4 för vidare information om studiens datainsamlingsmetoder). Viss kvantitativ data har samlats in för 

att kunna studera kostnader och besparingspotential, samt möjliga tidsvinster.  

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI 
Det finns ett flertal forskningsstrategier att välja mellan, enligt Yin (2009). De fem olika som nämns är 

experiment, enkätstudie, arkivstudie, historisk studie och fallstudie. Det finns tre villkor som avgör när de 

olika strategierna bör användas: 

1. Typ av forskningsfråga 

2. Kräver forskningen kontroll av beteendestyrda händelser? 

3. Ligger forskningens fokus på samtida händelser? 

I tabell 2.1 återfinns en sammanfattning, som kan användas för att underlätta valet av forskningsstrategi. 
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Tabell 2.1: Forskningsstrategier. Efter Yin (2009) 

Strategi Typ av forskningsfråga Kräver kontroll av 

beteendestyrda 

händelser 

Fokuserar på samtida 

händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Experiment är mest förknippat med naturvetenskapen. Undersökningsupplägget innebär att en 

oberoende variabel manipuleras för att testa hur en annan, beroende variabel, påverkas av detta. 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 174)  

Enkätstudie innebär att studien görs på en större avgränsad grupp med hjälp av exempelvis intervjuer 

eller frågeformulär. Enkätstudien gör det möjligt att samla in information om ett stort antal variabler eller 

mycket information om ett begränsat antal variabler. (Patel & Davidson, 2011, s. 56) 

Arkivstudie innebär att studien använder sig av dokument och administrativa protokoll som 

informationskälla. Denna data har inte samlats in i forskningssyfte och kan därför anses tillhöra en del av 

verkligheten som studeras, men samtidigt kanske inte all data som behövs för att besvara 

forskningsfrågorna finns tillgänglig. (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business 

Students, 2012, s. 179)  

Historisk studie betyder, som namnet antyder, att det är historiska data som studeras. Denna typ av studie 

föredras om forskaren i praktiken inte har någon kontroll alls, eller inte har möjlighet att studera relevanta 

situationer direkt. En historisk studie har möjlighet att studera det förgångna, även om inga personer finns 

kvar som kan berätta om det som skett. Studien måste då baseras på primärkällor, sekundärkällor och 

kulturella och fysiska artefakter för empiriska belägg. (Yin, 2009, ss. 9, 11) 

Fallstudie innebär att studien görs på en avgränsad grupp. Det kan till exempel vara en individ, en mindre 

grupp, en organisation eller en situation. Det är även möjligt att jämföra fler än ett fall. (Patel & Davidson, 

2011, s. 56) Vid en fallstudie undersöks ett fenomen i sitt sammanhang och meningen är att få så täckande 

information som möjligt. Om resultaten är generaliserbara beror på hur fallen har valts ut. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 57) Fallstudien är ett bättre alternativ än enkätstudien när det gäller att hantera flera 

variabler samtidigt (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 179). 

2.2.4 Studiens forskningsstrategi  

Eftersom studien fokuserar på samtida händelser och det inte går att kontrollera beteendestyrda 

händelser, är inte experiment eller historisk studie aktuella forskningsstrategier för denna studie. 
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Arkivstudie är inte heller ett möjligt alternativ då studien är av kvalitativ karaktär och det är svårt att skapa 

tillräckligt djup förståelse för det aktuella problemet genom att endast studera sekundärdata. I det här 

fallet finns inte heller tillräcklig mängd sekundärdata att tillgå för att med endast detta besvara 

forskningsfrågorna. 

Det som återstår är då enkätstudie och fallstudie. Då forskningsfrågorna är av ”hur”-karaktär, samt att 

studien ämnar att undersöka dessa frågor på djupet, är en fallstudie mest lämpligt. 

2.3 URVALSMETOD 
Data som samlats in kan, sett ur ett strikt vetenskapligt perspektiv, bara säga någonting om de enheter 

som deltagit i undersökningen. Det kan dock finnas svårigheter i att samla in data från en hel population, 

delvis på grund av rent praktiska skäl och delvis på grund av restriktioner som tid, pengar och tillgångar. 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 258; Halvorsen, 1992, s. 95) Därför görs oftast en generalisering, 

det vill säga att slutsatser dras om hela populationen utifrån informationen som samlats in från endast ett 

urval av populationen (Halvorsen, 1992, s. 95). 

Enligt Saunders et al. (2012) finns det två urvalsmetoder att välja mellan: icke-sannolikhetsurval och 

sannolikhetsurval och det är undersökningens syfte som påverkar hur urvalet görs. Är syftet att ta fram 

frågeställningar och få uppslag för kommande undersökningar fungerar det bra att basera urval på 

slumpmässighet. Då görs ett så kallat sannolikhetsurval. Olika metoder som kan användas för att göra ett 

sådant urval är stratifierat urval, klusterurval och obundet slumpmässigt urval. Om däremot syftet är att 

kunna säga något om populationen måste ett icke-sannolikhetsurval göras, det vill säga ett urval som inte 

baseras på slumpmässighet. Bekvämlighetsurval, urval genom självselektion och subjektivt urval är några 

metoder som kan väljas mellan när ett icke-sannolikhetsurval är önskat. (Holme & Solvang, 1997, s. 183)  

Bekvämlighetsurval innebär att deltagare väljs på måfå, baserat på vilka som finns lätt tillgängliga 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 291). Urval genom självselektion innebär att deltagarna själva väljer 

att vara med i undersökningen snarare än att bli utvalda. Ett exempel på en sådan urvalsmetod är 

snöbollsurval, som är användbart när det finns svårigheter att identifiera medlemmar i den önskade 

populationen. Metoden går ut på att skapa kontakt med en eller två medlemmar ur populationen och 

sedan be dessa identifiera ytterligare medlemmar ur populationen, som i sin tur identifierar ytterligare 

medlemmar till dess att urvalet är tillräckligt omfattande. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 289) 

Subjektivt urval passar bra när urvalsgruppen är liten, till exempel vid fallstudier. Metoden innebär att 

urvalet baseras på möjligheten att få ta del av särskild information. En teknik vid användande av subjektivt 

urval, är urval baserat på kritisk situation, som innebär att deltagare väljs ut med hänsyn till att de är 

viktiga för situationen eller har inverkan på en särskild aktivitet. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss. 

287-289) 

2.3.1 Studiens urvalsmetod 

I denna studie lämpar sig ett icke-slumpmässigt urval bäst, då slutsatser kommer att behöva dras om den 

specifika populationen. De urvalsmetoder som användes var snöbollsmetoden samt urval baserat på 

kritisk situation. Snöbollsmetoden användes då det initialt saknades vetskap om vilken kunskap olika 

individer på fallföretaget besatt och på det sättet kunde nyckelpersoner identifieras snabbare. Urvalet 



8 
 

utgick från författarnas kontaktperson, som berättade vilka personer från olika avdelningar som 

eventuellt kunde besvara de inledande funderingarna. Då många problem sträckte sig över flera 

avdelningar hänvisades författarna vidare till ytterligare personer. Urval baserat på kritisk situation 

användes eftersom det i många fall var viktigt att samla in data från de individer som hade störst 

kännedom om specifika aktiviteter. 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Det finns två typer av data som kan samlas in: primär- och sekundärdata.  Ny data som samlas in specifikt 

för studien som genomförs tillhör primärdata. Data som redan är insamlad för ett annat syfte och som 

används i studien tillhör sekundärdata.  Analys av sekundärdata kan tillföra djupare eller ytterligare 

kunskap och slutsatser till studien. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 304) 

De vanligaste källorna vilka data till en fallstudie kan komma från är: dokumentationer, arkiverat material, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Alla källor har sina för- 

och nackdelar och eftersom de även kan användas tillsammans strävar en fallstudie efter att använda så 

många källor som möjligt. (Yin, 2009, s. 101) 

För denna studie var det väsentligt att samla in primärdata, då en stor del av informationen som söktes 

inte fanns att tillgå genom sekundärdata. Metoder som användes för att samla in denna typ av data var 

främst intervjuer, observationer och litteraturstudier. Sekundärdata som togs del av var dokumentationer 

från fallföretaget, så som försäljningssiffror, budgetar och inventeringslistor.  

2.4.1 Intervjuer 

Enligt Kylén (2004) är en intervju ett möte med en eller flera personer där intervjuaren, som är intresserad 

av att få fram viss information, ställer frågor till respondenten eller ber denne att berätta något specifikt. 

Intervjuer räknas till en av de viktigaste informationskällorna för en fallstudie, då det ger möjligheten att 

få svar på frågor som direkt berör studiens problemformulering och forskningsmål. För att data som 

samlas in ska vara trovärdig är det viktigt att frågorna är rätt konstruerade, att intervjuaren utför sitt jobb 

på rätt sätt och det beror även på respondentens agerande. (Yin, 2009, s. 106) 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012) kan intervjuer kategoriseras på följande sätt: strukturerade, 

semi-strukturerade och ostrukturerade. Intervjuer kan även delas in i standardiserade intervjuer och icke-

standardiserade intervjuer. Strukturerade intervjuer tillhör standardiserade intervjuer och de resterande 

två kategorierna hamnar under icke-standardiserade intervjuer. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 

374) Intervjuer som sker med flera respondenter tillhör gruppintervjuer. (Kylén, 2004, s. 22) 

Vid strukturerade intervjuer används förbestämda frågor som ställs till alla deltagare. Detta är lämpligt 

vid insamling av kvantitativ data. Till skillnad från strukturerade intervjuer, utgår semi-strukturerade 

intervjuer ofta från en lista med teman som ska beröras, samt några huvudfrågor. I vilken ordning och 

vilka frågor som ställs beror på intervjuare och respondent. Denna form av intervjuer ger möjlighet att 

ställa ytterligare frågor som inte bestämts i förväg, men som kan vara viktiga att besvara för 

forskningsområdet. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 374) Fokus vid ostrukturerade intervjuer ligger 

på att utforska ett för studien intressant område på djupet. Vid dessa intervjuer används inga 
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förutbestämda frågor, utan intervjuaren pratar fritt med utgångspunkt från några aspekter som denne 

anser vara intressanta att utforska. Både semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är lämpligast 

vid insamling av kvalitativ data. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 375; Krag Jacobsen, 1993, s. 19) 

Semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är även lämpliga att genomföra med flera 

intervjuobjekt. Denna typ av intervjuer kan delas in i gruppintervjuer och fokusgrupper. Skillnaden mellan 

dessa två är att vid fokusgrupper är temat redan definierat och bestämt, samt att fokus ligger på att göra 

det möjligt för deltagarna att föra en interaktiv diskussion. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 400) 

2.4.2 Intervjuer I studien 

För en explorativ studie är det lämpligt att samla in data genom kvalitativa intervjuer. Intervjuer som 

genomförts under denna studie har varit av semi-strukturerad och ostrukturerad karaktär. (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2012, s. 377)  

Valet av personer att intervjua baserades på vilken information som söktes. Under den första delen av 

studien, då nulägesbeskrivningen gjordes, valdes anställda på fallföretaget beroende på vilken avdelning 

de arbetade på, för att få stor spridning. I nästa fas, då det framtida läget togs fram, söktes mer specifik 

information och då valdes personer som ansågs vara mest kunniga inom dessa områden. Respondenterna 

har under studiens gång intervjuats flera gånger, dels för att komplettera redan gjorda intervjuer men 

också för att få svar på nya frågor. De flesta intervjuerna som gjordes var semi-strukturerade och 

inledande frågeställningar återfinns i Bilaga 1. Ostrukturerade intervjuer användes då besök gjordes i 

produktionen och det var inte alltid möjligt att veta i förväg vilka frågor som skulle passa för att få fram 

önskad information. De olika intervjuerna som gjordes och vilka ämnesområden de behandlade visas i 

Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Studiens intervjuer 

Respondenter Antal respondenter Intervjuernas ämnesområde 

Innesälj 2 Ordermottagning, kundnöjdhet, 
produktvärden 

Produktion 4 Arbetsgång produktion 

Inköp 1 Ledtider, rutiner 

Försäljning 2 Kundnöjdhet, prognoser 

Ekonomi 1 Funktioner affärssystem 

IT 1 Tekniska hjälpmedel, 
affärssystem 

Kvalitetsansvarig/Handledare 1 Introduktion 

  

2.4.3 De sju ledningsverktygen 

De sju ledningsverktygen är verktyg som används för att samla in, strukturera och analysera verbal 

information. Dessa verktyg kan användas var för sig, men ger störst effekt om de används i kombinationer. 

(Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, & Sandström, 1999, s. 15) De sju ledningsverktygen möjliggör att 

effektivt och systematiskt sortera ostrukturerad verbal information, identifiera bakomliggande problem 

och planera för genomförandet av lösningsförslagen. Antalet deltagare vid arbete med ledningsverktygen 
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bör vara fyra till sju stycken. (Ibid) Två ledningsverktyg som är effektiva att använda i kombination med 

varandra är Släktskapsdiagram och Träddiagram. 

2.4.3.1 Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagram kan användas för att strukturera stora mängder verbal information, som till exempel 

åsikter eller idéer, vilka sedan används för att identifiera och beskriva ett problem. Det kan även användas 

för att hitta huvudorsaker till problem eller för att identifiera risker vid olika projekt. (Klefsjö, Eliasson, 

Kennerfalk, Lundbäck, & Sandström, 1999, s. 26)                   

Själva arbetsgången med verktyget går ut på att först samla in all information (fakta, idéer och åsikter) 

och strukturera den i naturliga grupperingar. Alla gruppmedlemmar får ta del av varandras åsikter, vilket 

inspirerar till nya idéer. Det leder även till att en konsensus nås bland medlemmarna om vad som är kärnan 

till problemet. I många fall har varje medlem sin egen bild av situationen, men genom att alla får komma 

till tals och dela med sig av sina åsikter blir det övergripande resultatet med övningen att alla får en större 

och mer enig förståelse för vad som är problemet. (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, & Sandström, 

1999, ss. 26-27) 

2.4.3.2 Träddiagram 

Träddiagram är lämpligt för att bryta ner en svårhanterlig helhet i mindre delar. Det används ofta för att 

bryta ner övergripande problem till en mer hanterlig nivå, men också för att bryta ner mål till mer konkreta 

åtgärder. (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, & Sandström, 1999, s. 55) 

Ett träddiagram kan med fördel utgå från resultatet av ett tidigare genomfört släktskapsdiagram, men det 

går lika bra att använda det som första steg i ett förbättringsarbete. Genomförandet börjar med att en 

fråga, som ska vara utgångspunkt för arbetet, formuleras. Hur frågan formuleras beror på om det är ett 

problem eller ett mål som ska grenas ut. Vidare ställs frågor som ”vad?”, ”varför?” och ”hur?” till svaren 

som genereras från den första frågan. På så sätt bryts problemet eller målet som är i fokus ned i mindre 

delar. (Ibid) 

2.4.4 De sju ledningsverktygen i studien 

Under studiens gång har data även samlats in i form av fokusgrupper som genomfördes med hjälp av två 

utav de sju ledningsverktygen: Släktsskapsdiagram och Träddiagram. Fokus under första mötet lades på 

att hitta problem och under det andra mötet på att ta fram lösningar till de identifierade problemen. 

Gruppdeltagarna som bjöds in att delta bestod av sju anställda som tidigare intervjuats och/eller ansågs 

kunna bidra med värdefulla insikter. De representerade även alla berörda avdelningar till det studerade 

flödet, för att problemen skulle kunna belysas från olika håll.   

Släktskapsdiagrammets frågeställning hade bestämt i förväg av studiens författare, som även agerade 

moderatorer, och mötet inleddes med en presentation och diskussion kring detta tema för att alla skulle 

ha samma utgångspunkt vid kommande arbetsmoment. Frågeställningen var:  

”Vad är det som hindrar att hanteringen av de emballerade produkterna fungerar optimalt” 
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I nästa steg skrev deltagarna under tystnad lappar med svar på denna frågeställning. Dessa lappar 

samlades ihop och sattes upp på tavlan av moderatorerna tills dess att inga fler lappar skrevs. Efter detta 

lästes lapparna upp en och en av en moderator för att se till att det inte fanns några oklarheter kring vad 

de innebar. Sedan fick deltagarna åter arbeta i tystnad och gruppera dessa lappar så att de som hörde 

ihop hamnade i samma kolumn. Till dessa kolumner formulerades det sedan gemensamt rubriker som på 

en mening sammanfattade innehållet på kolumnernas lappar. Slutligen gjordes en individuell omröstning 

om vilka problemområden som var viktigast att åtgärda. Deltagarna fick dela ut 4+3+2+1 poäng, där 4 gavs 

till det område som ansågs vara viktigast. Släktskapsdiagrammet återfinns i Bilaga 2, men är till viss del 

dolt av sekretesskäl. 

Temat som användes vid arbetet med Träddiagrammet var detsamma som för Släktskapsdiagrammet, 

men det formulerades om så att lösningar istället för problem skulle genereras. Moderatorernas primära 

fokus med Träddiagrammet var dock inte att generera lösningar, utan att ta reda på vad deltagarna 

önskade sig i ett framtida läge och skapa struktur i diskussionerna kring detta. På grund av tidsbrist skötte 

moderatorerna allt skrivande och klistrande av lappar, medan deltagarna fick diskutera och komma på 

lösningar gemensamt. Dessutom genomfördes inte alla steg i träddiagrammet, utan delar som redan 

berörts under början av aktiviteten hoppades över. Arbetet med träddiagrammet resulterade inte i något 

strukturerat diagram, utan svaren på den första frågan fungerade mer som stöd för diskussionen.  

2.4.5 Observationer 

Observationer är en metod som används för att få en beskrivning av vad som händer. (Kylén, 2004, s. 95) 

Metoden involverar systematiska observationer av personers agerande som registreras, tolkas och 

analyseras. Det finns många sätt att kategorisera observationer, några sätt är deltagande eller icke-

deltagande, strukturerad eller ostrukturerad samt direkt eller indirekt. (Halvorsen, 1992, s. 84) Vid 

deltagande observationer är forskaren inte bara en passiv observatör, utan deltar i händelsen som 

observeras (Yin, Fallstudier: design och genomförande, 2007, s. 122). Om observationen är strukturerad 

eller inte syftar till om forskaren på förhand har bestämt vilka aktiviteter som ska observeras eller inte. 

Till direkta observationer räknas de observationer där deltagarna känner till att de är observerade och 

varför. Vid indirekta observationer vet däremot de observerade inte vad syftet är.  (Halvorsen, 1992, s. 

84) 

2.4.6 Observationer i studien 

Under studiens gång har observationer genomförts för att delvis ta reda på hur personer agerar jämfört 

med hur de säger att de agerar, men delvis även för att få möjligheten att skapa en egen uppfattning om 

olika ageranden. Alla observationer som gjordes var icke-deltagande och direkta, men det förekom både 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Det som var av intresse att observera var främst olika 

aktiviteter som skedde nere i produktionen på fallföretaget, så som hur en faktisk blandning av en produkt 

gick till.  

2.4.7 Sekundärdata 

Sekundärdata samlades in i form av Excel-filer från företagets intranät med statistik över lagernivåer och 

försäljning, samt resultatet av tidigare genomförda kundenkäter. 
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2.4.8 Litteraturstudier 

Under hela studiens gång studerades relevant litteratur för att skapa förståelse för forskningsområdet 

samt skapa en teoretisk referensram. Alla sökningar gjordes i Luleå universitetsbiblioteks söksystem 

PRIMO, där utöver sökningar på bibliotekets tryckta och elektroniska material, även finns möjlighet att 

söka i ett hundratal databaser. Sökord (och motsvarande på engelska) som användes var: 

Lean Prodution Flödesoptimering 
TPS Lagerstyrning 
Slöserier Lagerhantering 
Logistik Värdeflöde 
Lean + logistik Artikelplacering 
Lean + lager JIT + TQM + SCM 
Beställningspunkt Lagerhållningskostnader 
Köteori Lean + framgångsfaktorer 

 

2.5 BESKRIVNING AV STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Studien inleddes med en kartläggning av nuläget för att författarna skulle få en helhetsbild av hur det 

aktuella flödet på fallföretaget såg ut. En litteraturstudie påbörjades tidigt för att skapa en större 

förståelse för vilka data som behövde samlas in. Data till nulägesbeskrivningen samlades in genom 

intervjuer, observationer och en fokusgrupp. Data analyserades sedan mot relevant teori, samtidigt som 

ny data insamlades genom ytterligare en fokusgrupp, för att ta fram förbättringsmöjligheter. Slutsatserna 

som drogs från analysen ledde till framtagandet av ett antal rekommendationer till fallföretaget, samt ett 

exempel på hur ett framtida läge skulle kunna se ut om rekommendationerna infördes. Slutligen fördes 

en diskussion kring studiens genomförande och resultat. Studiens arbetsgång visualiseras i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Studiens arbetsgång 

2.6  STUDIENS TROVÄRDIGHET 
För att en studie ska vara trovärdig och hålla hög kvalitet måste den ha hög reliabilitet och validitet. Dessa 

två begrepp står i ett förhållande till varandra som gör att det måste fokuseras på båda och inte bara den 

ena eller den andra. Det handlar både om att veta att studien undersöker det som avses att undersökas, 

samt att det görs på ett tillförlitligt sätt. (Patel & Davidson, 2011, s. 102) 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett sätt att bedöma hur pålitlig data som samlats in under studien är. Den viktiga frågan är 

om samma resultat skulle nås om studien genomfördes en gång till eller om den genomfördes av någon 

annan. (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business Students, 2012, s. 192)  

När det kommer till semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, är det bristen på standardisering 

som skapar bekymmer för reliabiliteten. Det gäller både om samma resultat skulle fås av någon annan och 

även problemet med bias/påverkan.  Det finns tre typer av påverkan att ta hänsyn till: intervjuarpåverkan, 

svarspåverkan och deltagarpåverkan. (Saunders, Lewis, & Thornhill, Research Methods for Business 

Students, 2012, s. 381)  

Intervjuarpåverkan innebär att fel kan uppstå på grund av partisk intervjuare. Det kan vara intervjuarens 

kroppsspråk, kommentarer, tonfall eller att denne ställer felaktiga följdfrågor och liknande. Fel som rör 
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svarspåverkan uppstår på grund av partiskt intervjuobjekt. Det kan handla om att felaktiga svar ges, eller 

att denne inte har tillräckligt med information. Deltagarpåverkan rör intervjuobjektets natur och villighet 

att delta. Om intervjun tar mycket tid i anspråk kan motvillighet att delta uppstå (Ibid). 

2.6.2 Studiens reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i denna studie noterades alla svar från intervjuerna av två personer. Frågorna 

som ställdes hölls så öppna som möjligt för att inte intervjuarnas kunskapsram skulle tvingas på 

respondenterna. All data som samlades in sammanställdes sedan gemensamt av båda intervjuarna för att 

ingen information skulle feltolkas. Efter att data sammanställts gjordes avstämningar med berörda 

personer för att säkerställa att data inte feltolkats. För att säkerställa att frågor ställdes till rätt personer i 

verksamheten användes, som tidigare nämnts, snöbollsmetoden. Deltagare vid inledande intervjuer 

hänvisade vidare till andra intervjuobjekt. Respondenterna av intervjuerna kontaktades i förväg antingen, 

genom e-post eller personligen, för att bestämma lämplig tid och plats för intervjun. På så sätt undveks 

det att respondenterna kände sig stressade eller inte ville delta. 

Dessutom utfördes observationer för att säkerställa att den information som fåtts vid intervjuer stämde 

med hur det fungerade i praktiken. Under fokusgrupperna ökades reliabiliteten genom att moderatorerna 

försökte hålla deltagarna inom ämnets ramar, samt ställde frågor som uppmuntrade till diskussion. 

Reliabiliteten kunde inte säkerställas i all sekundärdata, och därför användes inte data där brister 

upptäcktes, även om informationen till viss del var användbar. Till exempel var försäljningen för vissa 

produkter registrerad under olika artikelnummer; vissa artiklar hade olika artikelnummer för olika 

kvantiteter, men registrerades inte enhetligt.  

2.6.3 Validitet  

Reliabel information är inte tillräcklig om inte informationen mäter det som är avsett att mätas. Därför 

måste även studiens validitet säkerställas. (Holme & Solvang, 1997, s. 167) Enligt Saunders m.fl. (2012) 

finns olika typer av validitet: begreppsvaliditet, samt intern och extern validitet. 

Begreppsvaliditet rör hur måtten utformas, det vill säga att måtten utformas operationellt och inte 

subjektivt. Intern validitet är ett begrepp som används främst i explanativ forskning och handlar om 

förhållandet mellan två undersökta variabler. (Yin, Fallstudier: design och genomförande, 2007, ss. 55-56) 

Extern validitet rör huruvida studiens resultat kan generaliseras och appliceras i andra situationer 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 194). 

De olika typerna av validitet kan tillämpas på olika sätt vid en fallstudie, vilket illustreras i Tabell 2.3 nedan. 
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Tabell 2.3 Designkriterier och dess tillämpning vid fallstudier. Efter Yin (2007) 

Kriterier Fallstudietillämpning 

Begreppsvaliditet  Använda flera källor när det gäller data 
och belägg 

 Låta nyckelinformanter läsa igenom 
utkast till forskningsrapporten 

Intern validitet  Jämföra olika mönster med varandra 

 Bygga upp förklaringen  

 Ta upp rivaliserade förklaringar 

 Använda logiska modeller 

Extern validitet  Använda teori vid enfallsstudier 

 Använda replikationslogik vid 
flerfallsstudier 

 

Vid kvalitativa studier kan intervjuobjektens kunskap och således även deras svar förändras vid deltagande 

i upprepade intervjuer; ett begrepp som kallas kommunikationsvaliditet. Detta innebär att det är svårt att 

uppnå reproducerbarhet och detta påverkar då reliabiliteten. (Patel & Davidson, 2011) 

2.6.4 Studiens validitet 

För att säkerställa studiens begreppsvaliditet har flera källor intervjuats gällande samma områden. 

Författarnas handledare samt nyckelinformanter har även tagit del av rapporten under projektets gång. 

Den externa validiteten har stärkts genom att aktuell och relevant teori har inkluderats med syfte att 

studiens resultat till viss del skulle bli tillämpbart i andra situationer. 
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras teori som är relevant för denna studie. Litteraturen som tagits med ska 

användas för att besvara forskningsfrågorna och ge en bättre förståelse för forskningsproblemet. Kapitlet 

är uppdelat i två huvuddelar: Lean Production och Effektiv logistik.  

3.1 LEAN PRODUCTION 
Lean Production har sitt ursprung från Toyota Production System (TPS), som är ett ramverk av principer 

skapade omkring 1947 av Toyotas fabrikschef Taiichi Ohno. Första gången begreppet Lean Production 

nämndes var i boken ”The Machine that Changed the World”, som omfattar en fem år lång studie av 

bilindustrin. Syftet var att identifiera vad som gjorde Toyotas produktion, som var lean, till mer överlägsen 

än andra globala biltillverkare där tillverkning skedde enligt traditionell massproduktion. (Petersson, 

Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, s. 29; Warnecke & Huser, 1995) Med de principer och 

metoder som systemet Lean Production innefattar kan ett mer ”leant” och på så sätt ett mer 

konkurrenskraftigt tillstånd i hela verksamheten uppnås. Lean Production rör inte bara området 

produktion som namnet antyder, utan rör hela verksamheten. (Warnecke & Huser, 1995) 

Både TPS och Lean Production har och upplevs fortfarande som komplexa system och därför ofta svåra 

att förmedla och överföra inom en verksamhet där det införs. TPS använde sig av ett tempel för att 

visualisera systemet, där pelarna stod för principerna som skulle leda till visionen, som var taket på 

templet.  Ett liknande sätt används i dagsläget för att kommunicera Lean-principerna inom en verksamhet 

- då talas det om ett Lean-hus (se Figur 3.1). (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, 

s. 32) Grunden för hur arbetet med Lean-principer ska bedrivas utgörs av olika aktiviteter, som stödjer 

olika delar av Lean-huset. (Sörqvist, 2013, s. 26). 

Taket på Lean-huset står för målet, som är fokus på kunden, vilket innebär att kunna erbjuda högsta 

kvalitet, till lägsta pris och på den kortaste tid som är möjlig, genom att ständigt arbeta med att eliminera 

slöseri. Allt detta bygger på flexibla och motiverade medarbetare, som ständigt söker efter bättre 

arbetssätt.  Ständiga förbättringar som genomförs ska fokusera på att eliminera allt som inte skapar värde 

för kunden och på att bli bättre på att möta deras behov. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus 

på kundvärde och effektiva flöden, 2013, ss. 24, 66)  

Grunden för Lean-huset bygger på standardiserade arbetssätt, stabilitet och felfria processer (Sörqvist, 

LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 25; Dennis, Lean 

Production Simplified, 2007, ss. 29, 49) Det gäller att enas om ett bästa arbetssätt och standardisera det 

så att det bevaras. Det är även viktigt att standardisera förbättringsarbetet, vilket kan stödjas av A3-

tänkande. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, ss. 73-

74) Att ha stabila och felfria processer är nödvändigt för att kunna styra flödet efter kundbehov. Kontroll 

över processers variation kan nås genom att säkerställa att ordning och reda hålls på arbetsplatsen. Detta 

kan göras med Fem S-metoden. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva 

flöden, 2013, s. 68) Stabilitet kan även uppnås med hjälp av visuell styrning, där målet är att skapa en 
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arbetsplats där avvikelser snabbt kan upptäckas och åtgärdas. (Dennis, Lean Production Simplified, 2007, 

s. 31) 

Leans huvudprinciper, Just-in-time (JIT) och Jidoka, visualiseras som pelarna på Lean-huset (Ohno, 1988, 

s. 6; Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011, s. 35). JIT bygger på att tillverka rätt detalj i rätt mängd 

och leverera den vid rätt tidpunkt. (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, s. 41) 

Fokus ligger här på flöden och lager. Genom att styra produktionen med ett dragande system kan 

lagernivåer anpassas så att flera slöserier som är kopplade till lager kan reduceras. Värdeflödesanalys är 

ett viktigt verktyg för att undersöka hur mycket värde som skapas i produktionen. Konceptet Jidoka bygger 

på att kvalitet ska vara inbyggt i produkten, vilket ska uppnås genom att det ska göras rätt från början och 

om det ändå uppstår fel så ska processen stoppas direkt. (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & 

Alsterman, 2009, ss. 28, 54) Att försvåra att fel och avvikelser uppstår kan göras med hjälp av Poke Yoke, 

som innebär att enkla lösningar installeras så att avvikelser upptäcks innan de sker eller stoppar processen 

när fel sker. (Dennis, Lean Production Simplified, 2007, s. 98) 

Mitten på huset symboliserar de värderingar som genomsyrar verksamheten. Kärnan i arbete med Lean-

principer är att medarbetare ständigt arbetar med förbättringar (Dennis, Lean Production Simplified, 

2007, s. 86). Kaizen är en aktivitet som omfattar olika sätt att arbeta och organisera arbetet med 

förbättringar (Sörqvist, 2013, s. 215).  

Mål

Fokus på kunden:
Högsta kvalitet, lägsta kostnad, kortast ledtid, 

genom att kontinuerligt eliminera slöseri

Kundtillfredsställelse Eliminera slöseri

Just-in-time

(förbrukningsstyrd 

produktion)

Jidoka

Dragande 

system

Minskade 

partistorlekar

Värdeflödes-

analys

Poka Yoke

Kvalitets-

kontroller

Standardisering

Stabilitet

Engagemang:

Flexibla, 

förbättringsmotiverade 

och engagerade 

medarbetare

Kaizen

Visuell styrning Fem S

Standardiserat arbete A3-tänkande
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Figur 3.1. Lean-hus med aktiviteter. Egen version efter Dennis (2007) 

3.1.1 Kundtillfredsställelse 

Grunden för Lean är att kunden och dennes behov ska vara i centrum (Sörqvist, LEAN - Processutveckling 

med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 11). All processutveckling som sker ska baseras på 

hur processen ska kunna skapa större kundvärde och ge en ökad kundnytta. I praktiken innebär detta att 

mycket kraft ska läggas på att förstå kundernas situation, behov och åsikter.  

Kundtillfredsställelse baseras på kundens uppfattning och är en subjektiv upplevelse. Denna uppfattning 

skiljer sig inte sällan från leverantörens uppfattning, då kunden bedömer produkten främst från utfallet 

medan leverantören ser den ur ett processperspektiv. (Sörqvist, 2000, s. 33)   

3.1.1.1 Kundmätningar 

Genom att göra kundmätningar kan företag erhålla strategiskt avgörande information om sina kunder. 

För kunden kan det däremot innebära ett omfattande arbete och det kan vara värt att se över om det går 

att kompensera kunden för detta. (Sörqvist, 2000, s. 26) Utöver att kundmätningar är värdefulla ur 

strategisk synvinkel är de även ett sätt för företag att visa kunderna att de bryr sig om deras åsikter och 

är villiga att förbättra sig utifrån detta (Ibid). 

Ett vanligt sätt att utföra kundmätningar är att använda sig av enkäter. Enkäter innebär att ett, ofta 

slumpmässigt, urval av personer får ett frågeformulär att besvara och sedan lämna till frågeställaren. Den 

vanligaste typen av enkät är postenkät, men på senare tid har även webbenkäter, som besvaras on-line 

blivit populära. (Dahmström, 2005, s. 76) Fördelarna med att utföra kundenkäter på detta sätt är att det 

är lätt att skicka enkäten till flera personer och ställa många olika slags frågor. Dessutom kan 

respondenten svara när denne har tid och till skillnad från vid en intervju finns det ingen intervjuare som 

kan påverka respondenten. Nackdelen med sådana kundenkäter är att den finns stor risk för bortfall, de 

kan inte göras alltför omfattande och tar lång tid att besvara. Dessutom är det i regel svårt att få svar på 

öppna frågor. (Dahmström, 2005, s. 80) 

3.1.2 Eliminering av slöseri 

Värde och slöseri, även kallat Muda, är två centrala begrepp inom Lean Production. Ganska övergripande 

går Lean Production ut på att identifiera alla former av slöseri i ett värdeflöde, och sedan minimera eller 

helst eliminera dessa för att skapa värde för kunden. (Bergman & Klefsjö, 2010, s. 622) Precis som i TPS är 

eliminering av slöseri något att sträva efter inom Lean. Enligt Taiichi Ohno (1988) finns det två saker att 

tänka på innan man minskar slöseri: hur minskningen är kopplad till kostnader, samt på vilken detaljnivå 

slöseri ska angripas. Minskning av slöseri är lättare att förstå om det även speglas i minskade kostnader. 

Då minskning av slöseri inte alltid resulterar i minskade kostnader, behövs det göras fler åtgärder i 

produktionen för att uppnå detta.  

Inom Lean Production delas slöseri in i följande kategorier: värdeadderande, icke värdeadderande och 

nödvändig icke värdeadderande.  Till värdeadderande aktiviteter räknas sådant som kunden är villig att 

betala för. Icke värdeadderande skapar inget värde alls för kunden och bör elimineras. De aktiviteter som 

inte skapat något värde men är nödvändiga för att utföra arbetet tillhör nödvändiga icke värdeadderande 
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och målet är att minska dessa. (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, Ny verktygslåda för Lean - Filosofi, 

transformation, metoder och verktyg, 2011, s. 24) 

Enligt Ohno (1988) kan slöseri delas in i sju olika typer. Dessa slöserier ska först identifieras och sedan 

prioriteras, förebyggas och minskas (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, Ny verktygslåda för Lean - 

Filosofi, transformation, metoder och verktyg, 2011, s. 28). De sju slöserierna är enligt Bicheno 

m.fl.(2011), Ohno (1988) och Sörqivst (2013): 

1. Överproduktion 

Överproduktion anses vara det största slöseriet då det leder till andra problem och andra former av 

slöseri. Att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull är aktiviteter som hamnar under denna 

kategori av slöseri.  

2. Väntan 

Eftersom produktionsflöden är viktiga inom Lean Production är väntan det näst värsta slöseriet. Detta 

slöseri handlar om att den tid som går åt till att vänta på nödvändiga förutsättningar är outnyttjad. Det 

kan vara allt från att någon väntar på att rätt material ska anlända till att någon inte är i tid till ett möte.   

3. Transport  

Det är oftast bara transporten då produkten levereras som kunden är beredd att betala för.  Därför är de 

interna transporterna icke-värdeskapande för kunden.  Transport är ett slöseri som kanske helt inte går 

att eliminera, men det bör reduceras.  

4. Onödiga rörelser 

Under onödiga rörelser kommer både människor och layout in. Det är ergonomi på arbetsplatsen i 

förhållande till kvalitet och produktivitet som måste tas hänsyn till. Måste operatörerna utföra icke-

ergonomiska rörelser i vissa arbetsmoment kommer det att ha en påverkan på kvaliteten i slutändan. 

Även mängden tid som spenderas vid arbetsstationer som inte har en optimal layout bör tas hänsyn till. 

5. Fel och omarbete  

Hit räknas fel och brister som uppstår. Det arbete som sedan krävs för att rätta till dessa fel skapar 

störningar som försvårar skapandet av ett effektivt flöde.  

6. Lager 

Lager anses motverka kvalitet och produktivitet, då det tenderar att öka ledtider, förhindra att problem 

upptäcks och kräver mer yta, vilket försämrar kommunikationen.  

7. Producera och omarbeta defekta enheter 

Produkter med fel och brister kostar pengar. Eftersom kvalitetsbristkostnader2 består av två delar: interna 

fel och externa fel, kostar det mer att rätta till felaktigheter än att producera rätt från början.  

  

                                                           
2 Kvalitetsbristkostnader kan definieras som ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och 
processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001, s. 45) 
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3.1.3 Standardisering och stabilitet  

En standard inom Lean ses som en tydlig bild över ett önskat läge eller ett överenskommet sätt om hur 

verksamheten ska bedrivas på detaljnivå (Dennis, 2007, s. 30; Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & 

Alsterman, 2009, s. 69).  Standardisering är viktigt bland annat för att det gör att avvikelser blir lättare att 

upptäcka och då kan rätt åtgärder fortare vidtas (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 

2009, s. 70). Finns det ett normalläge att utgå ifrån i alla delar av verksamheten skapas rätt 

omständigheter för att resultaten ska bli förutsägbara.  Eftersom en standard består av information om 

en aktivitet, som sprids till berörda personer inom verksamheten, främjar standardisering lärande bland 

medarbetare. (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, s. 71) 

Det som gör en standard effektiv är att den är enkel, tydlig och visuell. Visuella arbetsplatser ger en 

arbetsmiljö som är själv-förklarande, själv-styrande och själv-förbättrande. På en visuell arbetsplats blir 

situationer som är utanför standardens ramar fort synliga och medarbetare kan snabbt rätta till dessa. 

(Dennis, Lean Production Simplified, 2007, s. 31)  

Beslut som fattas rörande förbättringsarbete ska baseras på fakta för att slumpfaktorer inte ska ha någon 

betydelse. Ofta samlas det in och mäts mycket information, men denna information utnyttjas sällan. När 

beslut ska fattas vid förbättringsarbete kan viktiga slutsatser dras från insamlad och strukturerad verbal 

och numerisk information. Enkla verktyg som kan användas i arbetet med insamling, strukturering och 

analysering av information är de sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen. (Bergman & 

Klefsjö, 2010, ss. 41-42) 

Stabilitet kan uppnås genom att konkreta lösningar till huvudproblem tas fram samt att dessa sedan 

formaliseras och sprids till de som berörs av förändringen. Fungerande standarder skapar en stabilitet i 

organisationen.  

3.1.4 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) innebär att producera rätt artikel vid rätt tillfälle och i rätt kvantitet, allt annat är slöseri 

(Dennis, Lean Production Simplified, 2007, s. 67). Denna typ av tillverkning kan även kallas för en lagerfri 

tillverkning, vilket innebär att produkter i arbete inte ska överstiga vad som är nödvändigt för att hålla 

samman tillverkningskedjan (Storhagen, 1995, s. 59).  

Traditionellt sett har tillverkande företag ”tryckt” sina produkter genom produktionsssystemen, oavsett 

vad den faktiska efterfrågan har varit (Dennis, Lean Production Simplified, 2007, s. 67). I ett sådant 

tryckande  system upprättas en produktionsplan baserad på prognostiserad efterfrågan (Storhagen, 1995, 

s. 59). Tillverkningsorder går ut dagligen till varje del av produktionskedjan på så många delar som krävs 

för att tillverka enligt produktionsplanen (Ibid). I tryckande system är det vanligt med långa ställtider och 

därför även stora ”batcher” (Dennis, Lean Production Simplified, 2007, s. 67). Ett tryckande system är 

känsligt för störningar eftersom det vid avvikelser från produktionsplanen direkt uppstår ett ”tryck” i 

flödet. För att ett sådant system ska kunna hållas stabilt krävs både buffertlager för att ta upp de 

störningar som uppkommer, samt stora lager av allt från råvaror till färdiga produkter. (Sörqvist, LEAN - 

Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 168) 
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I ett dragande system ges tillverkningsordern endast till det sista steget i produktionsflödet. Sedan skickas 

en order bakåt på vad som behövs från steget innan och på så sätt bestämmer förbrukningen i ett 

processteg produktionen i det föregående (Storhagen, 1995, s. 59; Sörqvist, LEAN - Processutveckling med 

fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 168) Figur 3.2 beskriver skillnaden mellan ett tryckande 

och dragande system. 

Tillverkningsorder

Tryckande 

system

Dragande 

system

Tillverkningsorder

 

Figur 3.2 Tryckande och dragande system. Efter Sörqvist (2013) 

3.1.4.1 Värdeflödesanalys 

Ett centralt verktyg inom Lean Production är värdeflödesanalysen. Analysen utgår från kunderna och deras 

behov och sedan studeras utvalda flöden systematiskt och ritas upp i en värdeflödeskarta som beskriver 

hur värde skapas för kunden i nuläget. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och 

effektiva flöden, 2013, s. 129) Värdeflödeskartan beskriver både det fysiska flödet av material och 

produkter, samt flödet av information i processen (Chen, Li, & Shady, 2008). När värdeflödeskartan över 

nuläget tagits fram är nästa steg att utveckla ett mer effektivt flöde, baserat på den information som tagits 

fram om nuläget samt principer och tekniker som används inom Lean (Sörqvist, LEAN - Processutveckling 

med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 129). Om förbättringsarbete görs utan en 

värdeflödesanalys finns risken att olika delar av flödet optimeras på ett sätt som kanske inte alltid gynnar 

helheten och kundvärdet (Dennis, Lean Production Simplified, 2007). 

Arbetet med värdeflödesanalys består enligt Sörqvist (2013) av nio steg: 

1. Förstå kundernas behov och de värden som skapas 

Värdeflödesanalysen ska alltid utgå från kunderna eftersom det är deras behov och förväntningar som 

flödet finns till för. Arbetet som utförs i flödet måste bedömas med avseende på huruvida det skapar 

kundvärde eller ej. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, 

s. 130) Rother & Shook (2005) menar att det är kritiskt att påbörja allt förbättringsarbete med en tydlig 

specifikation av produktens värde, ur kundens eget perspektiv. Görs inte detta är risken att ett värdeflöde 
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förbättras och på ett effektivt sätt förser kunden med något annat än vad denne egentligen efterfrågar 

(Ibid). 
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2. Identifiera ett lämpligt och väl avgränsat flöde 

Värdeflödeskartläggningar kan ske på flera olika nivåer (se Figur 3.3).  Rother & Shook (2005) menar att 

det är bäst att börja med att översiktligt kartlägga produkternas flöde från dörr till dörr i fabriken. När det 

genomgående flödet i fabriken är tydligt kan detaljeringsnivån ändras. Antingen kan varje enskild 

delprocess zoomas in, men det är också möjligt att zooma ut till värdeflöden som innefattar andra företag 

än bara det egna och se till vad som ingår i produktens hela värdeflöde. (Ibid) 

Delprocessnivå

Enskild fabrik 

(från dörr till dörr)

Flera fabriker

Mellan och genom flera företag

 

Figur 3.3. Detaljeringsnivåer för produktfamiljens värdeflöde. Efter Rother & Shook (2005) 

3. Sätt samman ett team med god kunskap om det utvalda flödet 

För att genomföra en värdeflödesanalys som beskriver nuläget är det viktigt att personer med stor insyn 

och kunskap om flödets arbetsuppgifter deltar i kartläggningen. Således bör kartläggningsteamet bestå av 

personer som representativt speglar hela det aktuella flödet. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med 

fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 132) 

4. Identifiera flödets huvudaktiviteter och skapa förståelse för det arbete som utförs i dessa 

Det är viktigt att karläggningsteamet har en gemensam förståelse för det utvalda flödet och ett lämpligt 

första steg för att uppnå detta är att tillsammans fysiskt vandra längs flödet. Ju mer tvärfunktionellt flödet 

är, desto viktigare är det att de medlemmar ur teamet som har större förståelse för vissa delar förklarar 

för övriga medlemmar hur dessa delar fungerar. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på 

kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 133) 

5. Bestäm mått och mätetal 

Vilka fakta som tas fram om flödet kan variera mellan olika typer av processer och verksamheter. Några 

vanliga mått och mätetal är till exempel (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och 

effektiva flöden, 2013, s. 133): 

 Kundens behov och efterfrågetakt 
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 Total genomloppstid, ledtid och värdeskapande tid 

 Tillgänglig arbetstid och antal sysselsatta personer 

 Ställtider 

 Lager och buffertar 

 Tillgängliga resurser 

 

6. Följ flödet uppströms och upprätta värdeflödeskartan 

Eftersom kartläggningen börjar med kunden är det viktigt att börja följa flödet vid den process som är 

direkt länkad till kundens behov och låta den processen ange takten för alla processer uppströms. Flödet 

ska alltså följas från leveravdelningens utlastning och inte från ankommande gods. (Rother & Shook, 2005, 

s. 10) Fokus under kartläggningen ska ligga på att beskriva hur flödet och ingående aktiviteter utförs i 

nuläget och det är av stor vikt att inte förlita sig på befintliga process- och arbetsbeskrivningar, utan att 

direkt studera det arbete som bedrivs (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och 

effektiva flöden, 2013, s. 134).  Rother & Shook (2005) har ytterligare tips vid kartläggningen, bland annat 

att: 

 Kartlägga hela värdeflödet och inte dela upp olika segment mellan olika teammedlemmar 

 Ta med ett stoppur och inte lita på tider som uppskattats av någon annan 

 Rita alltid för hand med blyertspenna tills hela flödet är ordentligt kartlagt 

 

7. Analysera nuläget med hjälp av värdeflödeskartan 

Ett första steg i analysen av nuläget är att teamet tillsammans studerar flödet visuellt och gör en kritisk 

granskning. Onödigt arbete kan identifieras genom att ta fram vilka aktiviteter som är icke-värdeskapande 

och eventuella flaskhalsar kan identifieras. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde 

och effektiva flöden, 2013, ss. 135-136) 

8. Utveckla ett förbättrat framtida flöde och implementera detta 

Det finns olika sätt att ta fram det önskade framtida läget, men någon form av förbättringsplan som tydligt 

och konkret beskriver vilka förbättringar som ska genomföras, ska upprättas. Toyota började tidigt med 

mallar för detta i A3-format för att undvika tjocka rapporter som krävde mycket arbetstid att ta fram. Ett 

A3-format gör att företaget tvingas tänka igenom vilken information som är viktig och utelämna allt annat, 

vilket gör att även rapporter och planer blir Lean. Figur 3.5 nedan visar ett exempel på en A3:a. 
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1. Bakgrund

2. Fakta om nuläget

3. Värdeflödeskarta - Nuläge

4. Analys

5. Mål

6. Åtgärder

7. Värdeflödeskarta – Framtida 

läge

8. Genomförandeplan

9. Uppföljning och uppnådda resultat

A3 för utveckling av värdeflöden

Avslutande av projektet:
Projektledare:

Deltagare:

Sponsor:

Datum:

Figur 3.4 Exempel på A3-mall. Efter Sörqvist (2013) 

9. Följ upp och förbered en ny kartläggning 

En av grundtankarna inom Lean är att förbättringsarbetet aldrig blir klart och därför kommer det alltid att 

finnas ett bättre framtida läge som kan tas fram för varje process. Kartläggningsarbetet ska därför 

fortsätta, både genom att studera andra processer, men även genom att fortsätta utveckla den aktuella 

processen. (Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 137) 

3.1.5 Jidoka 

Jidoka handlar om att kvalitet byggs in i produkten. Detta bygger på två principer: inbyggd kvalitet samt 

stoppa vid fel.  Inbyggd kvalitet innebär att säkerställa att allt görs rätt redan från början. För att en process 

ska vara kvalitetssäkrad krävs det att medarbetare har rätt kompetens och att de följer bestämda 

arbetssätt. (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, s. 55) Principen att stoppa vid fel 

innebär att när något går fel så ska processen eller utrustningen stoppas. Är utrustningen automatiserad 

och stoppas automatiskt vid fel skapas förutsättningarna för hög kvalitet och hög produktivitet. Detta gör 

det även möjligt för operatören, som då inte behöver övervaka maskinen, att utföra andra arbetsuppgifter 

under tiden. Denna princip är även viktig vid manuella processer. Problemet måste lösas, åtminstone på 

kort sikt, innan produktionen upptas för att kunna säkerställa att inga felaktiga produkter tas vidare i 

flödet. (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, & Alsterman, 2009, s. 57) 
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3.1.5.1 Poka Yoke  

Poka Yoke översätts ungefär till ”felsäkring”. Det innebär att enkla, billiga anordningar används för att 

antingen förhindra fel i produktionen innan de uppstår, eller stoppa produktion direkt om de uppstår. En 

Poka Yoke minskar arbetarnas fysiska och mentala belastning genom att minska behovet att ständigt 

kontrollera att inga fel som leder till defekter uppstår. (Dennis, 2007, s. 98) 

Det finns ett antal olika strategier och angreppssätt att använda vid felsäkring av arbetet, som i praktiken 

går ut på att använda den kunskap och erfarenhet som finns om den process som ska felsäkras och 

använda kreativt tänkande för att hitta tekniker och arbetssätt. (Sörqvist, 2013, s. 199) 

Vid felsäkring av en process är en möjlighet också att identifiera huvudkategorier av felsäkrande åtgärder, 

som inspiration sedan kan hämtas från när felsäkrande lösningar ska identifieras i en specifik situation (se 

Figur 3.5) (Ibid). 

 

 

 

 

Figur 3.5 Tillvägagångssätt för felsäkring. Anpassad version efter Sörqvist (2013) 

1. Eliminering av felmöjligheter 

För att fullständigt felsäkra någonting är det yttersta sättet att helt eliminera möjligheten att felet kan 

uppstå. Ett sätt att göra detta är att utforma arbetsmomentet så att det är omöjligt att utföra det på något 

annat sätt än det som avsetts. Vid användning av mjukvara är det vanligt att vissa fält måste fyllas i korrekt 

innan det är möjligt att fortsätta till nästa steg. (Sörqvist, 2013, s. 199) 

2. Underlättande av arbetet 

Felsäkring kan även uppnås genom att ta stöd av olika hjälpmedel. Lösningar inom denna kategori är 

vanligen strukturerade checklistor, systematiska märkningar, tydliga färgkoder, förklarande bilder och 

flödesscheman, genomtänkta instruktioner och/eller väldokumenterade processer. Detta sätt minskar 

avsevärt risken för att fel ska uppstå. (Sörqvist, 2013, s. 200) 

3. Öka upptäcktssannolikheten.  

Det är sällan möjligt att fullt ut eliminera möjligheten att fel uppstår, men då är det istället viktigt att 

eventuella fel upptäcks så fort som möjligt, innan dess konsekvenser hunnit bli allvarliga. För att öka 

upptäcktssannolikheten kan effektivare former av granskning, tillsyn, revision, uppföljning och kontroll 

införas. Det bör ske nära källan till möjliga fel så att de kan fångas upp tidigt. (Sörqvist, 2013, s. 201) 

 

1. Eliminering av felmöjligheter 

2. Underlättande av arbetet 

3. Öka upptäcktssannolikheten 

4. Säkrad kommunikation 
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4. Säkrad kommunikation.  

En mycket vanlig orsak till fel är att kommunikation och informationsflöden brister. Det kan bero på att 

kommunikationen uteblir, att information formuleras på fel sätt, att överföringen av information är dålig 

eller att mottagaren missar eller feltolkar information.  Idag sprids stora mängder information inom 

företag, genom ett stort antal olika kanaler och därför är det av stor vikt att kommunikationen i 

organisationen säkras. För att göra detta krävs det att verksamhetens informationsbehov analyseras och 

fastställs, att lämpliga informationskanaler skapas, att språkbruket standardiseras och säkras samt att det 

ses över hur mottagandet och förståelsen av information kan säkerställas. (Sörqvist, LEAN - 

Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 202) 

3.1.5.2 Kvalitetskontroller 

Att notera avvikelser, stoppa processen vid fel och arbeta för att kontinuerligt förebygga att fel inträffar 

är ett gemensamt ansvar för alla anställda, var och en på sin plats och utifrån sina egna förutsättningar 

(Persson & Virum, 1998, s. 308).  

De allra flesta accepterar att krav och specifikationer måste fastställas för allt arbete som utförs i ett 

företag, men däremot är det inte lika många som accepterar att kraven ska uppfyllas varje gång arbetet 

utförs. Varje enskild aktivitet måste ha krav på hur arbetet ska utföras och om bara en enda aktivitet inte 

utförs enligt kraven kan företaget inte vara säkra på att leverera produkter som är felfria. (Persson & 

Virum, 1998, s. 306)  

Det är mindre kostsamt att förebygga att fel inträffar än att kontrollera alla enheter efter en aktivitet har 

utförts, men då alla fel inte kan förebyggas måste kvalitetskontroller även utföras i efterhand i viss mån 

(Persson & Virum, 1998, ss. 307-308). Kvalitetskontrollen kan ske antingen på alla produkter eller via 

stickprov, ofta beroende på produktens kostnad och tidsåtgång för kvalitetskontrollen (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2006, s. 131). Viktigt att notera är att om stickprovskontroll används finns alltid en 

risk att några defekta produkter godkänns, men trots detta bör produktionsfunktionens mål alltid vara 

”noll fel” (Persson & Virum, 1998, s. 308). 

Något som är av yttersta vikt när alla anställda ska arbeta för att producera felfria produkter är att det 

finns en gemensam prestationsstandard. Om det inte finns kommer varje anställd att utveckla sin egen 

standard, vilken ofta utgår från att ”allting är bra som det är”. (Persson & Virum, 1998, s. 308) 

3.1.6 Kaizen  

Det som utgör grunden i Lean är att alla medarbetare i verksamheten delaktigt arbetar med ständiga 

förbättringar. Ett motsvarande begrepp till ständiga förbättringar är Kaizen som står för ständig förändring 

till det bättre. (Sörqvist, 2013, s. 215) Kaizen omfattar olika sätt som förbättringsarbete kan organiseras 

och bedrivas på och det kan gälla förbättringar i allt från specifika processer till fokus på flöden. För att 

lösa större problem kan Kaizen event eller Kaikaku användas. Kaizen event sker i form av att olika 

intressenter samlas för att lösa ett mer specifikt problem. Det kan ofta ses som en workshop där till 

exempel syftet är att hitta orsaker och lösningar till ett kvalitetsproblem. Sker förbättringsarbetet mer i 

projektform där det finns tydliga och kvantifierade mål tillhör det Kaikaku. Exempel på ett sådant 

förbättringsarbete är när ett nytt produktionsupplägg skapas. (Dennis, 2007, ss. 86-87) 
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3.1.7 Flödesutveckling genom tillämpning av IT  

Sörqvist (2013) menar att informationsteknik (IT) kan användas på en rad olika sätt för att utveckla ett 

företags flöden och processer samt skapa innovativa förbättringar. Några vanliga tillämpningar är 

(Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, ss. 185-186): 

1. Spridande av information intern och externt. I och med att information inte längre behöver skickas 

via fysiska medier kan arbete bedrivas på ett mycket effektivare sätt och information blir 

tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare.  

2. Olika individer kan samtidigt ha tillgång till samma information. Arbete kan underlättas på flera 

sätt genom att flera olika individer kan använda elektronisk information samtidigt.  

3. Automatisering av rutinarbete. Enkla och rutinbetonade sysslor kan i många fall automatiseras 

eller elimineras med hjälp av IT och ny teknik. 

4. Effektiv övervakning, styrning och kontroll utan extra kostnad eller störning. Informationsteknik 

skapar nya sätt att bedriva övervakning och kontroll. Eftersom kontrollen kan automatiseras 

innebär den ofta inga extra kostnader, men får ofta en högre tillförlitlighet. Övervakning kan också 

ske på distans utan mänsklig inblandning. 

5. Felsäkrande och kvalitetshöjande funktion. Användandet av ny teknik för automatisering felsäkrar 

processen i och med att den mänskliga faktorn kan elimineras. 

Det finns alltså stora möjligheter till verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknik, men en 

mängd problem och brister har dock visat sig kunna uppstå vid användande och införande av ny teknik. 

Detta visar på vikten av att satsa på kvalitet- och förbättringsarbete även vid implementering av IT. 

(Sörqvist, LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 2013, s. 187) 

På många företag är IT-miljön mycket komplex och ett flertal parallella system används. Någonting som 

är mycket viktigt i en sådan miljö är att integrera alla system så att de kan dela på data, eftersom arbetet 

blir mycket enklare om systemen uppdaterar varandra i realtid. Eftersom en kundorder både leder till en 

utleverans och en inbetalning underlättar det om ordersystemet kan uppdatera både lager- och 

finanssystem samtidigt. Integration innebär att information kommer fram direkt och i och med att 

ingenting registreras manuellt så minskar automatiskt antalet fel. (Fredholm, 2006, s. 76) 

3.2 EFFEKTIV LOGISTIK 
 Logistik beskrivs ibland som läran om effektiva materialflöden och innefattar alla de verksamheter som 

ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. Syftet med logistik är att förbättra 

effektiviteten i företag och uppnå en positiv resultatpåverkan genom att öka intäkter, minska kostnader 

och ha mindre arbetande kapital. (Jonsson & Mattsson, 2011, ss. 19-26)  

Några viktiga aktiviteter och ansvarsområden som associeras med logistik är bland annat: kundservice, 

lager och lagerstyrning, samt prognoser.  Ett annat viktigt område inom logistiken idag är effektiva IT-

lösningar då de kan leda till strategiska konkurrensfördelar.  
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3.2.1 Kundservice 

Kundservice omfattar alla aktiviteter som på något sätt innebär direkta kontakter med företagets kunder 

(Storhagen, 1995, s. 104). Hit räknas till exempel information till kunden om order- och lagerstatus, 

leveranstid till kund, samt leveranspålitlighet och leveranssäkerhet (Persson & Virum, 1998, s. 16; 

Storhagen, 1995, s. 105).  Tillgänglighet i lager är en annan viktig del för god kundservice och innebär 

antalet order som kan levereras omgående från lagret (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 41). 

Lagertillgängligheten uttrycks i procent där till exempel 99 procents tillgänglighet innebär att produkten 

finns direkt tillgänglig för leverans vid 99 tillfällen av 100.  

Utöver dessa tämligen uppenbara serviceelement, finns ytterligare några som i praktiken är lika viktiga: 

information, kundanpassning och flexibilitet. (Storhagen, 1995, s. 105) 

Information handlar om informationsutbyte i båda riktningar. Det handlar om att ta reda på vad kunden 

vill ha samt informera denne om vad den kan få. Nästan ännu viktigare är att omedelbart informera 

kunden om problem uppstår så att varan inte kan levereras på det sätt som är överenskommet. Hit räknas 

även hur lätt det är att placera en order samt av- och tilläggsbeställa. (Storhagen, 1995, s. 106) 

Kraven på kundanpassning ökar hela tiden och handlar om att tillfredsställa enskilda kunders specifika 

önskemål. Kundanpassning kan till exempel innebära att ge en kund kortare leveranstid, speciellt 

emballage eller möjligheten att dela upp en order så att företag kan göra en samordnad beställning, men 

få leveransen uppdelad på flera divisioner. (Storhagen, 1995, s. 106; Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006, 

s. 41; Persson & Virum, 1998, s. 55) 

Även kraven på flexibilitet, det vill säga samarbetsförmågan mellan leverantör och kund, ökas i takt med 

att material- och produktflöden förfinas. Det är omöjligt att helt eliminera störningar - även om detta är 

målet - och när de uppstår måste de fångas upp. En leverantör som har förmåga att vara flexibel och 

improvisera och kan lösa ”omöjliga” situationer har en stor konkurrensfördel gentemot andra 

leverantörer. (Storhagen, 1995, s. 106) 

God service är bra för försäljningen, men samtidigt ökar som regel också kostnaderna och detta är 

kundservicens stora dilemma (Storhagen, 1995, s. 107). Det finns dock en gräns där högre kundservice 

inte ger något ytterligare bidrag till produktens totala lönsamhet och därför är det viktigt att hitta den 

rätta balansen mellan kundservice och kostnad. Kundservicenivån brukar vanligen ligga mellan 95 till 99 

procent. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006, s. 43) 

Viktigt att notera är att det är ledningen på ett företag som ska specificera vilken kundservicenivå som 

behövs. Logistikens uppgift är att möta den servicenivån till lägsta möjliga kostnad. (Samuelsson, 2014) 

3.2.2 Lager 

Lager är en av de svåraste kostnadsposterna att få ordning på. Anledningen är att allt som har med lager 

att göra är kontraproduktivt. I balansräkningen ses lager som en tillgång, samtidigt som lagret som står i 

lagerlokalerna kostar pengar och kan vara svårt att likvidera. En annan kontraproduktiv aspekt är att ju 

mer lager en organisation har, desto mindre sannolikt är det att de har vad de behöver när de behöver 

det. Det innebär alltså att för mycket lager betyder att det finns lager som inte behövs och aldrig kommer 
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att behövas. Att lagerhålla och flytta omkring onödigt lager är också en stor kostnad. (Goldsby & 

Martichenko, 2005, s. 113) 

Det tredje och kanske viktigaste att notera med lager är att fysiska lager är synliga, men dess kostnader 

och påverkan på kapitalbindning är det inte. Det är svårt att titta på årsredovisningen och avgöra hur 

mycket pengar som lagret konsumerar. (Ibid) 

 Det finns ett antal kostnadsaspekter att tänka på när det gäller lager (Goldsby & Martichenko, 2005, s. 

113): 

1. Riskkostnader, såsom att produkter åldras eller kostnader för svinn. 

2. Servicekostnader, till exempel skatter, materialhanteringskostnader, och ränta. 

3. Kostnaden av förlorade möjligheter på grund av att pengar är uppbundna i lager, samt värdet av 

ytan som lagret tar upp. 

Lagerföringskostnader utgör ungefär 15-40 procent av de totala logistikkostnaderna inom många 

industrier (Goldsby & Martichenko, 2005, s. 4; Persson & Virum, 1998, s. 75). 

Övergång från ett rent lagersystem till en rent ”lagerlös” produktion kan göras med hjälp av ett 

reservlagersystem. Reservlager som hålls av psykologiska skäl, till exempel i syfte att minska osäkerheten 

och stressen, är lager som ofta inte behövs. De finns bara för att ge säkerhet i oförutsedda situationer, 

men de har inget att göra med produktionsteknik eller planering. Att införa kontroller av lageruttag kan 

leda till att flera tidigare dolda problem kommer fram och genom att lösa dessa kan behovet av reservlager 

på sikt minska.  (Shingo, 1999, ss. 49-51) 

3.2.3 Lagerstyrning 

Syftet med lagerstyrning är att få lagom stora lager, men för att nå detta krävs det ofta en balansering 

mellan olika motstridiga mål (Axsäter S. , 1995, s. 13; Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 102). Ett 

mål med lagerstyrning är att hålla nere lagernivåer för att frigöra kapital, som då kan användas till annat. 

Inköpsansvariga är ofta mer intresserade av att beställa stora ”batcher” för att komma åt mängdrabatten 

och på samma sätt vill produktionsansvariga ha stora råvarulager för att undvika stopp i produktionen 

orsakade av brist på råmaterial. I produktionen är målet att utnyttja maskiner så mycket som det går och 

undvika tidskrävande uppsättningar, vilket resulterar i stora produktionsserier. Marknadsansvariga vill ha 

stora färdigvarulager för att kunna hålla hög kundservicenivå. (Axsäter S. , Inventory control, 2006, s. 1; 

Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 102) Det är sällan enkelt att hitta en balans mellan att inte ha ett 

för stort eller för litet lager, därför behövs lagerstyrningsmodeller (Axsäter S. , Inventory control, 2006, s. 

1; Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 140).  

För många verksamheter är det nödvändigt att ha viss lagerhållning. Detta kan delvis bero på 

storskalighetsfördelar som gör att inköp ofta sker i stora ”batcher”.  En annan anledning kan vara 

osäkerheter kring tillgång, efterfrågan samt ledtider som gör att ett säkerhetslager behövs. (Axsäter S. , 

Inventory control, 2006, s. 2; Segerstedt, 2008, s. 23) I många fall är det möjligt att reducera lagernivåer 

utan att andra kostnader ökar, genom att använda rätt lagerstyrningsverktyg (Axsäter S. , Inventory 

control, 2006, s. 2).  
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Ett lagerstyrningssystem ska fungera som stöd för beslut gällande när det är dags att beställa samt hur 

stor kvantitet som ska beställas per gång. Det kan handla om beställningar från leverantör, från 

produktion samt från tidigare lager. Även frågan hur strategin ska se ut för gardering av osäkerhet hamnar 

under lagerstyrningssystem. Dessa beslut baseras på lagernivåer, efterfrågan samt olika kostnadsfaktorer. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, ss. 143, 217; Axsäter S. , 1995, s. 40) 

Det som i lagerstyrningssammanhang menas med lagernivå kan mera rättvist definieras som 

lagerposition. Det är inte bara det fysiska lagret som bör utgöra grund för beslut om påfyllnad av lager, 

utan även uteliggande beställningar och restorder bör tas hänsyn till. (Axsäter S. , 1995, s. 40) 

Lagerposition (lagernivå) kan alltså definieras på följande sätt: 

Lagerposition = fysiskt lager + uteliggande order – restorder 

Det finns olika metoder för att avgöra när och hur mycket som ska beställas, det vill säga bestämma 

orderkvantitet och beställningspunkter och det finns två aspekter som avgör vilken metod som är 

effektivast. Orderkvantiteten kan antingen vara fast eller varierande och beställning kan ske antingen 

mellan fasta intervall eller varierande intervall. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 217; Axsäter S. , 

1995, s. 40)  

Vid kontinuerlig inspektion av lagernivåer görs en beställning då lagernivån är tillräckligt låg, intervallen 

för beställning varierar. Periodisk inspektion innebär att beställningar görs endast vid förbestämda 

tidpunkter, där det finns en bestämd period mellan tidpunkterna. (Axsäter S. , 1995, s. 41; Aronsson, 

Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 218) Fördelen med en kontinuerlig inspektion är att behovet av 

säkerhetslager blir mindre då det jämfört med vid periodisk inspektion bara ska skydda mot 

efterfrågevariation som uppkommer under ledtiden. Vid periodisk inspektion blir behovet större, 

eftersom säkerhetslagret då även ska skydda mot variation både under ledtiden och under tiden fram till 

beställning. Periodisk inspektion är fördelaktigt då beställning av olika artiklar ska samordnas. Det ger ofta 

även lägre kostnader för lagerstyrningen, särskilt om det är hög omsättning på artiklarna. Däremot om 

inspektionsintervallet är mycket kort, till exempel en dag, kommer systemet bli mer eller mindre det 

samma som vid kontinuerlig inspektion. (Axsäter S. , 1995, s. 41) 

Vid varierande beställningsintervall är beställningspunkt en lämplig metod att använda sig av för att 

bestämma när beställningar ska ske. Detta system bygger på att en beställning görs då lagernivån sjunkit 

till en viss nivå, beställningspunkten. Det är storleken på säkerhetslagret och den normala förbrukningen 

under ledtiden som bestämmer beställningspunkten. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 223) 

Om beställningsintervallet är fast men beställningskvantiteten får variera kan en återfyllnadsnivå 

användas för att bestämma hur mycket som ska bestämmas och finnas i lager (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2003, s. 224). Dessa lagerstyrningssystem är baserade på köteori och syftet är att hitta den 

optimala återfyllnadsnivån som minimerar totala lagerkostnader (Babai, Jemaj, & Dallery, 2011).  Exempel 

på en sådan metod för att bestämma en lämplig återfyllnadsnivå är MRS-principen, där MRS (Maximum 

Recommended Stock) är återfyllnadsnivån. När lagernivån understiger denna nivå görs en beställning för 

att fylla upp lagerpositionen till återfyllnadsnivån. (Axsäter & Samuelsson, 2001) 
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3.2.4 Prognostisering 

Det finns flera anledningar till varför företag inte kan vänta tills de får in en order innan de börjar planera 

för vad som ska tillverkas (Arnold, Chapman, & Clive, 2012, s. 167). Delvis kan det bero på att det nästan 

alltid förekommer en ledtid från det att en beställnings görs till leverans. En annan anledning kan vara 

beställningskostnader som gör att det i de flesta fall är mer lönsamt att beställa i ”batcher” än styckvis. 

(Axsäter, s. 7) Därför måste verksamheter förutse kommande efterfrågan och planera resurser i enlighet 

med den (Arnold, Chapman, & Clive, 2012, s. 167; Axsäter S. , 1995, s. 7). Enligt Axsäter (1995) är en 

prognos en uppskattning av medelefterfrågan. En prognos förväntas vara mer eller mindre fel, därför är 

det viktigt att även bedöma hur osäker den är genom att beräkna prognosfel. Dessa fel blir 

utgångspunkten för hur stort ett säkerhetslager bör vara för att kunna klara av bristsituationer. (Axsäter 

S. , 1995, s. 13) 

Prognoser kan bygga på tre typer av data: metoder baserade på orsakssamband, bedömningar av experter 

eller historiska och databaserade metoder (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 144). 

Den mest generella metoden är den som är baserad på orsakssamband, där prognosen bygger på 

samband mellan två eller flera komponenter. Ett exempel på detta är att prognosen för en komponent 

som ingår i en bil kan baseras på den totala bilförsäljningen.  

Vid prognoser som bygger på expertbedömning är det till exempel försäljare eller andra personer som har 

god insikt i produkterna som ska prognostiseras som räknas till experter.  

I den tredje metoden är det analys av historisk data som används för att förutsäga framtiden. Detta görs 

ofta med hjälp av att identifiera olika efterfrågemönster på marknaden.  Olika efterfrågemönster som 

finns är helt jämn efterfrågan, cyklisk efterfrågan, trender och slumpmässig variation. Att efterfrågan är 

helt jämn är tämligen ovanligt, men i de fall då det förekommer är framtiden inte svår att förutspå. Cyklisk 

efterfrågan kännetecknas av att efterfrågan varierar på ett regelbundet sätt. Denna typ av efterfrågan 

förekommer ofta i form av säsonger, som kan följa årstider, konjunkturcykler eller människors 

konsumtionsvanor. Trender märks av dels i form av konjunkturer, men de kan även vara mer specifika 

beroende på bransch. De variationer som inte går att förklaras eller förutsägas när och hur stora de 

kommer att bli tillhör slumpmässiga variationer. Istället för prognoser gäller det då att vara garderad så 

att det finns en beredskap för att klara av kommande variation. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003, s. 

145) 

3.2.5 Logistik och IT 

Lagerstyrning och prognostisering, såväl som många andra logistiska aktiviteter, kan effektiviseras genom 

användande av informationsteknik. Att välja rätt system inom företaget och se till att dessa är integrerade 

med varandra är en av de viktigaste delarna (se avsnitt 3.1.7 för mer information om IT-system). 

(Fredholm, 2006, s. 73) För ett tillverkande företag handlar logistik till stor del om artikelhantering och 

det finns informationsteknik för att effektivisera dessa processer, bland annat Automatisk identifiering. 

3.2.5.1 Automatisk identifiering  

Automatisk identifiering (Auto ID) är ett samlingsnamn för de olika tekniker och metoder som används för 

att maskinellt läsa in data från någon form av emballage/förpackning till ett datasystem. Alla dessa 
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tekniker digitaliserar information genom inläsning och läser in den i ett informationssystem. Grundtanken 

med Auto ID är att olika artiklar eller kollin ges ett unikt nummer, uppbyggd enligt en standardiserad 

nummerserie. (Fredholm, 2006, s. 95)  

STRECKKODER 

Streckkoder är viktiga i logistiksammanhang eftersom de möjliggör en sammankoppling mellan det fysiska 

flödet och informationsflödet. När alla parter i en distributionskedja använder sig av samma 

standardiserade nummerserie för att identifiera gods, kan artiklar spåras genom hela kedjan. (Fredholm, 

2006, s. 96) 

RFID 

Radio Frequency Identification (RFID) är precis som streckkoder en typ av automatisk identifiering. RFID 

innebär att en tagg med inbyggt mikrochip och antenn fästs på ett föremål som ska identifieras. Det finns 

två typer av taggar: inaktiva och aktiva. Inaktiva taggar är vanligast och de får energi genom att en läsare 

skickar ut en radiovåg som ger tillräckligt med energi för att taggen ska aktiveras och förmedla sin identitet 

till avläsaren. Aktiva taggar har ett inbyggt batteri och används när avläsning ska ske på långt avstånd. 

Något som gör RFID mer intelligent än streckkoder är att kommunikationen är dubbelriktad, då det även 

går att skicka information till minnet i taggen. Något som är mycket viktigt när en RFID-lösning tas fram är 

att informationssystemen kan ta emot, bearbeta och skicka vidare informationen från taggarna och en 

hel del anpassningsarbete krävs vid införande. (Fredholm, 2006, ss. 102-103) 
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4 KARTLÄGGNING AV NULÄGET 

Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning, sedan följer en kartläggning av nuvarande situation på 

företaget. Data till denna kartläggning har samlats in genom observationer, intervjuer, fokusgrupper samt 

sekundärdata från företaget. De första delarna beskriver arbetsflödet på företaget samt de olika 

avdelningarnas arbetsuppgifter, medan avsnitt 4.5 och framåt innehåller data som bearbetats av 

författarna till viss del. 

4.1  FÖRETAGSBESKRIVNING3 
Wibax AB grundades 1986 och är ett företag inom kemikalieindustrin. Företaget har expanderat kraftigt 

de senaste åren och omsätter idag drygt 600 miljoner kronor. Deras huvudsakliga sysselsättning är att 

köpa in, processa, sälja och distribuera specialprodukter och baskemikalier.  

Inom Wibax-koncernen finns Wibax Logistics AB, Wibax Tech AB och Wibax Industrial. Wibax Logistics AB 

är ett logistikföretag som hanterar koncernens totala logistikbehov och erbjuder även logistiklösningar till 

externa kunder. Wibax Tech AB står för den högteknologiska kompetensen och har specialister inom kemi 

och industriella processer. De arbetar med att utveckla Wibax egna produkter, nya produkter och även 

applikationer hos deras kunder. Wibax Industrial arbetar med service- och underhållsuppdrag. Detta gör 

att Wibax AB kan erbjuda en helhetslösning till sina kunder.  

Wibax ABs huvudkontor och produktionsenhet finns i Piteå och de har anläggningar, terminaler och 

service på andra orter i Sverige, vilket utgör en bas för Europa som marknad. De är även återförsäljare för 

globala kemikalieproducenter på den nordiska marknaden. Företagets råvaruinköp sker globalt.  

Företagets sortiment består av fler än 100 olika kemiska produkter som riktas till många olika branscher 

och affärsområden, såsom massa- och pappersindustrier, livsmedelsindustrier, värmeverk, reningsverk, 

vattenverk med flera. De har en kapacitet att hantera över 700 000 ton/år. Wibax AB erbjuder även 

emballering för många av produkterna i kundanpassade behållare. I Piteå ligger produktionskapaciteten 

för specialprodukter på mer än 50 000 ton/år.  

Företaget genomsyras av ett omfattande kvalitetstänk där kundens krav och förväntningar står i fokus. 

Effektiv lagring och transport av främst flytande kemikalier och salter har en central roll för Wibax ABs 

utveckling. Det satsas även på forskning och utveckling av specialprodukter, där utvecklingsarbetet ofta 

sker i nära samarbete med kunderna.  

Individuell kundanpassning av produkterna som Wibax AB kan erbjuda sina kunder speglas delvis i att de 

erbjuder specialprodukter och delvis i att de erbjuder emballering av produkterna.  

Lean-principer har nyligen introducerats på företaget, men i liten omfattning än så länge. Något som har 

införts är arbetet med 5S och visuella instruktioner i produktionen. (Häggström, 2014)  

                                                           
3 Information i avsnitt 4.1 är inhämtat från Wibax AB:s officiella hemsida (www.wibax.se) 
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4.2 EMBALLERADE PRODUKTER 
Ett stort antal produkter emballeras i kundanpassade behållare, till exempel IBC (Intermediate Bulk 

Container) och dunkar. Emballering är en viktig service för att tillhandahålla hanteringsmässigt lämpliga 

volymer för vissa applikationer. 

Till de emballerade produkterna på Wibax AB hör ett 60-tal olika artiklar. Dels är det ett antal produkter 

som finns på den så kallade ”emballerat-listan”. Dessa produkter är antingen blandningar som Wibax 

själva har tagit fram och marknadsför under egna produktnamn, eller råvaror som är utspädda till olika 

koncentrationer. Till emballerade produkter hör även ett antal artiklar från General Electric (GE), där 

Wibax agerar återförsäljare och lagerhåller färdiga produkter för snabb leverans till kund. Även råvaror 

som bara skickas vidare eller packas om och skickas vidare, räknas till de emballerade produkterna.   

På emballerat-listan finns angivet hur stort antal av varje artikel som bör finnas i lager för utleverans 

följande dag. För vissa säsongsbetonade produkter varierar detta antal kvartalsvis och nivåerna är 

baserade på erfarenhet från tidigare år. Det råder viss oenighet mellan de olika avdelningarna kring 

huruvida detta antal måste finnas eller bör finnas. Det finns även en uttalad önskan från 

produktionsledningen att det ska finnas 50 procent mer i lager än denna önskade miniminivå. Det råder 

oklarheter kring hur emballerat-listan har tagits fram och hur prioritering har skett då inte alla 

emballerade produkter är med på listan.  

Wibax lagerhåller plastdunkar i storleken 25 liter, 60 liter, 210 liter samt 1000 liter. De flesta av de mindre 

emballagen säljs till kund, men vissa kommer i retur om kunden önskar detta och de går då att 

återanvända. 1000-litersbehållare (IBC) hyrs ut till kunden på månadsbasis, men med kvarvarande månad 

efter mottagandet och ytterligare 30 dagar hyresfritt. I vissa fall köper kunden IBC-behållaren, då skickas 

ett helt nytt emballage. Det finns beställningspunkter (på Wibax kallas dessa för beställningsnivåer) för de 

olika emballagen och när lagernivåerna vid månadsinventeringen understiger dessa beställningspunkter 

läggs en beställning på nya emballage. Beställningspunkterna för de olika emballagen kan ses i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Beställningspunkter tomemballage (Wibax inventeringsdokument) 

Emballage Beställningsnivå 
st 

Dunkar 25 Liter (Transparenta)        NYA 200 

Dunkar 25 Liter (Blåa)                        NYA 200 

Dunkar 60 Liter (Transparenta)        NYA 100 

Dunkar 60 Liter (Blåa)                        NYA 100 

Plastfat (210 Liter)                               NYA 12 

IBC (1000 liter)   PLASTPALL           NYA 20 

 

Vid beställning av 1000-liters IBC köps 52 stycken in åt gången, vilket är ett helt lastbilslass. Genom att 

köpa i stora partier får företaget rabatt på varje IBC, samt att transporten ingår i priset. Dessa nya IBC-

behållare registreras inte direkt, utan står i lager tills de börjar användas och de får då ett unikt ID-

nummer. Skyltarna med ID-nummer tillverkas externt, är relativt kostsamma och har ibland lång 
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leveranstid, vilket i enstaka fall har inneburit att omärkta IBC har gått ut till kund. Alla IBC ska registreras 

i Exceldokument vid in- och utleverans, men det händer att detta missas. 

4.3 AVDELNINGAR  
De emballerade produkterna berör flera avdelningar på Wibax AB. Nedan följer en beskrivning av de olika 

avdelningarnas arbetsuppgifter. 

4.3.1 Innesälj 

Innesälj kallas avdelningen som främst sköter ordermottagning samt det administrativa arbetet kring 

försäljning. De tar emot kundorder och lägger in dem i affärssystemet, samt i en ordermatris. De ansvarar 

även för att boka transport via transportledningens datasystem och skriva ut transportlappar och 

fraktsedlar, samt gå ner med dessa till Produktion och Transportledning. Personalen på Innesälj har även 

i uppgift att genomföra kundenkäter per telefon, två till fyra stycken per vecka. 

Upplevelsen hos Innesälj är att det ibland är svårt att lova någonting till kund, speciellt när det gäller order 

med kort varsel, utan att först ringa och kontrollera med produktionen att det verkligen finns utlovade 

lagernivåer av produkten. Det har hänt, främst tidigare, att det har bokats order som sedan inte fanns i 

lager, men kunden har i regel inte blivit drabbad. Istället är det personalen i produktionen som får jobba 

för att hinna producera det som saknas på kort tid. Det sker ingen avvikelserapportering om sådant 

inträffar. 

Ingen kund har några uttalade stående order, men både Innesälj och Produktion vet att vissa kunder alltid 

beställer vissa dagar, även om det kan vara olika produkter. 

Det nämns av personal på Innesälj att det ibland uppstår leveransproblem då det har hänt att någon pall 

inte har fått plats på bilen och blivit stående. Detta har främst inträffat när godset har lastats av 

utomstående transportör och det har ibland tagit någon dag innan det har upptäckts att pallen inte blivit 

hämtad. Detta tycks bero på att det råder viss osäkerhet kring vad de olika ansvarsområdena i 

produktionen egentligen innefattar.   

4.3.2  Produktion 

I produktionen arbetar fyra personer. Hanteringen av de emballerade produkterna sker av en person efter 

ett rullande schema. Varje person är ansvarig för emballeringen under en vecka åt gången och i dessa 

arbetsuppgifter ingår att blanda, späda ut och emballera produkterna på emballerat-listan, samt sköta 

alla inkommande och utgående leveranser av gods och post. Det innebär att utöver tillredningen av 

produkterna måste denna person sköta mycket av logistiken på lagret. I perioder kan detta ta mycket tid, 

vilket gör att det kan upplevas som stressigt att hinna med övriga arbetsuppgifter. Ibland kan personen 

som arbetar på emballerat få hjälp av kvällsskiftet att blanda produkter, i regel om det är någon produkt 

som tar lång tid att blanda (uppemot 5-6 timmar). 

Den första arbetsdagen varje månad sker en inventering av alla lager så att aktuellt lagersaldo kan läggas 

in i affärssystemet. Under resten av månaden är det personalen i produktionen som kontrollerar 

lagernivåerna med jämna mellanrum. De flesta som jobbar där vet vilket antal det bör finnas av artiklarna 
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på emballerat-listan för utleverans följande dag och ansvarar själva för att se till att dessa lagernivåer 

hålls. Det skrivs inga rapporter om lagernivåer mellan månadsinventeringarna. I perioder när det är 

mycket att göra upplever produktionspersonalen att de inte kan producera tillräckligt mycket till lagret 

och då kan de önskade miniminivåerna inte hållas. 

Ett problem som upplevs i produktionen är att arbetsbelastningen blir för hög när det sker så kallade 

”panikorder” och de måste producera extra för att artiklar som inte finns färdigproducerade beställs. 

Brådskande order är dock inte så frekventa, det uppges vara ungefär en per vecka. Det händer ofta att 

nya artiklar produceras mot order, trots att det finns artiklar i lager. Detta för att upprätthålla den önskade 

miniminivån. 

Det upplevs att det överlag blir många onödiga transporter inne på lagret. Det finns ett speciellt sätt som 

produkterna ska vara placerade på i lagertälten för att vara lättillgängliga, men för att få plats med mer 

produkter ställs de på annat sätt, vilket försvårar hanteringen av pallarna samt läsning av etiketter. 

Personalen menar att mycket tid går åt till att flytta runt och flytta om pallar på lagret, även om det har 

blivit bättre sedan de senaste omstruktureringarna. 

Ett ytterligare problem är att det ibland kommer in specialorder som kan sakna både UN-nummer4 och 

recept. Att få tag på dessa försvårar den stundtals redan pressade arbetssituationen i produktionen. 

Produktionspersonalen är även ansvarig för att utföra kvalitetskontroller för varje tillverkad produkt. De 

mäter densitet hos tillverkade produkter, väger de olika råvarorna som blandas för att säkerställa rätt 

mängd, kontrollerar korkar/ventiler på IBC och gör visuella inspektioner av behållarna så att de är hela 

och rena. Det finns toleransgränser för densitet/vikt för alla produkter, men det är endast på vissa som 

det skrivs ut på recepten, för andra produkter måste personalen leta fram det i en databas.  

4.3.3  Ekonomi 

Ekonomiavdelningen sköter det administrativa arbetet kring fakturering och inventering. 

Ekonomiavdelningen har mycket arbete vid månadsskiftet för att kontrollera att inventeringen stämmer 

mot försäljningen. Något som upplevs som ett stort problem av ekonomiavdelningen är att personalen i 

produktionen ibland producerar artiklar mot lager utan att skriva några papper, vilket gör att lagersaldot 

inte stämmer vid inventering och mycket tid går åt till att undersöka vad det beror på. 

4.3.4 Inköp  

När det gäller inköp av råvaror som ska ingå i de emballerade produkterna sker avropen främst efter den 

månatliga inventeringen. Är det något som behövs däremellan kontaktar produktionspersonalen 

inköpsavdelningen, som lägger beställning. När det gäller vissa vanligt förekommande produkter 

kontaktar de istället transportledningen som kontrollerar när en bil kan hämta dessa. Sedan kontaktar 

transportledningen Inköp för att de ska registrera ordern. Det är även personalen i Produktion som märker 

av säsongstrender när det gäller vissa specialprodukter och vet i regel i förväg när det kommer att behövas 

större inköp av vissa råvaror.  

                                                           
4 UN-nummer: Identifikationsnummer för farligt gods 
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När inventeringen görs fyller produktionen i ett Excelark, för att sedan fylla i ytterligare ett Excelark som 

ges till Inköp. Nuvarande beställningsnivåer för de olika artiklarna är baserade på gamla 

försäljningsvolymer, men är inte uppdaterade. Hur stor mängd som finns kvar i de större behållarna 

stämmer inte alltid heller exakt. 

4.4 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 
Wibax AB använder sig av affärssystemet Axapta för fakturering, orderbokning och lagersaldo. Axapta 

används inte av personalen i produktionen, utan order bokas i den så kallade ”ordermatrisen” som är ett 

Exceldokument. Transportledningen använder sig av ett program som heter Mobilast och etiketter samt 

fraktsedlar skrivs ut i Logtrade. Vissa aktiviteter sker parallellt i flera program, till exempel orderbokningar 

som görs både i Axapta och i Excel för att både Ekonomi och Produktion ska kunna ta del av dem. På 

samma sätt görs inventeringen i Exceldokument för att sedan föras in i Axapta. Registreringen av IBC-

behållare sker i ytterligare ett Exceldokument. 

Under de senaste åren har införandet av ett streckkodsystem för att möjliggöra ett realtidslager 

diskuterats, men då företaget har fokuserat på expansion har detta fått skjutas på framtiden. 

4.5 KUNDNÖJDHET 
Wibax AB undersöker kunders nöjdhet genom en kundenkät som de själva har tagit fram. För att få en 

hög svarsfrekvens ställs enkätfrågorna till kunderna muntligt per telefon av personalen på Innesälj, som 

har till uppgift att ringa två till fyra kunder varje vecka. Enkäten består av tio frågor med både kvantitativa 

och kvalitativa delar. Innesälj ställer frågorna till kunderna och fyller i deras svar på enkäten. 

Tillvägagångssättet skiljer sig lite från gång till gång och personalen uppger att det ibland blir mer av en 

diskussion kring frågorna och att de sedan själva sätter det kvantitativa betyget efter tolkning av vad 

kunden sagt rent kvalitativt. Under varje måndagsmöte sker en avrapportering av svaren som de fått från 

kunderna under veckan som gått. Detta arbetssätt gör att kundernas synpunkter kommer direkt till 

berörda personer och eventuella brister kan åtgärdas omgående. En större sammanställning av 

kundenkäterna görs varje år där ett medelvärde tas fram på de kvantitativa svaren. I nuläget finns inget 

mål satt för medelvärdet, utan det används främst för framtida uppföljning. Den som gör 

sammanställningen brukar även redovisa vilka kunder som har gett högst respektive lägst betyg och 

undersöka vad det kan bero på. Användningen av enkäter för att undersöka kundnöjdhet infördes ganska 

nyligen på Wibax AB, så det finns ännu inga möjligheter att följa upp de olika medelvärden som tagits 

fram. 

Enkäterna som besvarades under de första tre kvartalen av 2013 visar att de 63 respondenterna var 

mycket nöjda med Wibax på de flesta undersökta områden. Wibax anser själva att de kvalitativa svaren 

är av störst vikt och bland dessa svar var det vissa områden som berördes av flera kunder. Dessa illustreras 

i Tabell 4.2 och analyseras vidare i kapitel 5.2.1. 
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Tabell 4.2 Några återkommande positiva och negativa enkätsvar från Wibax kunder 

Positivt  Negativt 

Personalen är mån om att lösa problem som 
uppstår 

För långa leveranstider (önskar 2-3 dagar) 

Bra kvalitet på produkterna Kunder har hyresdebiterats för IBC som inte 
kunde tas tillbaka av chaufför 

Wibax är flexibla när det kommer till 
beställningar och leveranser 

Problem med fakturor och fraktsedlar 

Chaufförerna ger ett bra intryck Många manuella steg i hanteringen 

 Ett flertal kunder får inga skriftliga 
orderbekräftelser 

4.6 EMBALLAGEHANTERING  
Utöver att IBC registreras i ordermatrisen har administrationen ytterligare ett Excel-dokument där alla 

IBC-behållares nuvarande status5 finns registrerat. I detta dokument finns 762 stycken IBC-behållare, 

varav ungefär en fjärdedel var registrerade som ”Ej i lager”, vilket kan innebära att det är osäkert var de 

befinner sig eller att de finns hos kund men av någon anledning inte ska faktureras. IBC-behållare som är 

registrerade som ”Hos kund” är de som finns hos kund och faktureras löpande. Vid inventeringen i 

november uppgick dessa till ca 220 stycken. Märkningen ”I lager” betyder att IBC-behållaren finns hos 

Wibax och vid novembers inventering fanns ca 250 stycken IBC i lager. Enligt samma inventering var 165 

av dessa fyllda med någon produkt som ska lagerhållas och således skulle ett 80-tal IBC-behållare finnas 

tomma. Tomma IBC räknas inte med vid månadsinventering, så det är oklart om detta värde stämmer. 

Om IBC-behållaren är registrerad som ”Såld” i detta dokument innebär det att det är en äldre IBC som har 

sålts och ska tas ur systemet. Hit räknas inte nya IBC som säljs. Figur 4.1 visar IBC-behållare i lager hos 

Wibax. 

Figur 4.1 IBC-behållare i ett av Wibax lagertält. 

                                                           
5 Nuvarande status på IBC gäller siffrorna som var aktuella i november 2014 
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Sedan 2010 har ca 1500 IBC-behållare köpts in och då de har en livslängd på fem år borde således ingen 

av dessa tagits ur systemet på grund av ålder. Det innebär att närmare 800 IBC-behållare som köpts in 

inte längre finns kvar i systemet, men det är svårt att föra statistik över hur många av dessa som sålts och 

hur många som gått sönder eller ”försvunnit” på något sätt. IBC som säljs registreras nämligen delvis 

under ett eget artikelnummer, men i vissa fall säljs de tillsammans med produkten de innehåller och då 

kan de bara spåras genom att gå igenom alla separata beställningar. Ett ytterligare problem med att de 

inte säljs under ett eget artikelnummer är att inköp av nya IBC bokförs som en kostnad för produktionen, 

men när de säljs i ett paketpris med produkten registreras intäkten på försäljnings-/marknadsavdelningen. 

En ny IBC-behållare kostar cirka 1500 kronor i inköp. 

När en IBC-behållare går sönder och tas ur systemet, skickar produktionen e-post till ekonomiavdelningen, 

men sedan registreras det ingenstans. I ett tidigare system var det nödvändigt att registrera alla IBC som 

togs ur systemet och av den anledningen skickar produktionen dessa nummer. I nuvarande system kan 

detta frångås, så uppgifterna registreras inte alls.  I och med detta går det inte att följa upp hur många 

IBC-behållare som har gått sönder, eftersom IBC-numret sedan återanvänds på en ny behållare. Det 

upplevs från flera håll på företaget att administrationen av emballage inte är välfungerande och en önskan 

att skapa tydliga rutiner kring detta finns.   

4.7 LAGERNIVÅER - EMBALLERAT-LISTAN 
Något som berör många olika områden är önskade miniminivåer i lagret för emballerade produkter. Då 

produkterna emballeras på plats beror lagernivåerna inte på storleken på beställningspartier, utan helt 

på hur många som tillverkas mot lager av produktionspersonalen. Uppsättningstid är ungefär tio minuter 

vid varje produktionstillfälle, oberoende av hur många som produceras. Tiden för blandning/tillredning 

ligger mellan cirka fem minuter upp till sex timmar per produkt, beroende på produktkategori. 

Nedan presenteras två exempel på hur de önskade lagernivåerna (antal behållare) ser ut jämfört med 

faktisk försäljning under 2014 (januari till oktober) för produkterna Natriumhypoklorit och Wibrine 30. 

Även värden från varje månadsinventering under perioden finns med som jämförelse. Diagram för fler 

produkter på emballerat-listan återfinns i Bilaga 3. Volymaxlarna är raderade ur diagrammen av 

sekretesskäl. 

För Natriumhypoklorit 1000 liter (Figur 4.2) är försäljningen relativt frekvent och önskad lagernivå speglar 

detta, även om den dagliga försäljningen sällan överstiger denna lagernivå. De inventerade lagernivåerna 

har understigit önskad miniminivå under hela året. Natriumhypoklorit är en säsongsprodukt och den 

största försäljningen skedde i juni 2014.  Wibrine 30 (se Figur 4.3) är också en säsongsprodukt, med störst 

försäljning på hösten. Det finns ändå en önskan om att hålla minst 1000 liter i lager under hela året. 2014 

låg de inventerade värdena konstant över denna nivå.  
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Figur 4.2 Försäljning mot önskad lagernivå för Natriumhypoklorit 

 

Figur 4.3 Försäljning mot önskad lagernivå för Wibrine 30 

Natriumhypoklorit 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad Lagernivå

WiBrine 30 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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4.8 VÄRDEFLÖDEANALYS   
Värdeflödet (se Bilaga 5) för produkterna på emballerat-listan är framtaget efter sammanställning av 

information från intervjuer, observationer och fokusgrupp. En sammanfattning av identifierade problem 

återfinns i Bilaga 4. Aktiviteterna i värdeflödet har klockats av studiens författare för att avgöra hur stor 

andel tid som är värdeskapande för kund.   

Flödet startar med att kunden gör en beställning och avslutas när produkten ställs till utleverans och 

fraktsedeln stäms av hos ekonomiavdelningen. Aktiviteterna i flödet som rör Transportledning och Inköp 

är inte tidsatta då de ligger utanför studiens avgränsningar. I detta fall innebär cykeltiden (C/T) den tid 

som går åt till att utföra den faktiska aktiviteten. Ställtiden (S/T) är den tid som går åt till alla eventuella 

kringaktiviteter. Genomloppstiden beräknas som den totala tid det tar för en order att gå genom hela 

flödet och den värdeskapande tiden är den tid som går åt till aktiviteter som är direkt värdeskapande för 

kund.  

Värdeflödet för en typisk (emballerad) order hos Wibax AB börjar med att ordern kommer in genom att 

kunden ringer eller skickar e-post/fax till Innesälj. Om ordern ska levereras med kort varsel måste Innesälj 

ibland kontakta Produktion för att ta reda på aktuella lagernivåer innan de lovar något till kunden. 

Ställtiden som finns angiven i detta steg är den tid som går åt om produktionspersonalen behöver gå ut 

på lagret och se vad som finns. Ordern läggs sedan in i affärssystemet Axapta samt i ordermatrisen. Ska 

ordern skickas med Wibax egna styckegodsbil skickas ordern till Mobilast, annars bokas transport med 

utomstående transportör. Den som har tagit emot ordern skriver ut frakthandlingar och går ner och 

lämnar dessa till Produktion och Transportledning ungefär fyra gånger per dag. Ställtiden som finns 

angiven är den tid som frakthandlingarna i genomsnitt ligger hos Innesälj innan de går vidare i flödet. 

Nere i Produktion tittar personen som är ansvarig för emballerat i ordermatrisen för att se vilka nya order 

som inkommit från Innesälj och om de har kommit ner med tillhörande frakthandlingar. Om produkten 

finns i lager hämtas den med truck och körs fram till en av portarna där den spolas av med vattenslang 

och kontrolleras så att allt är helt och att det sitter rätt korkar (om det är dunkar).  

Om produkten som beställts inte finns i lager så ska den kunna levereras inom tre dagar. Då skrivs istället 

ett recept ut och råvaror samt tom IBC hämtas in till produktionen för att blandas. Finns inte råvaror i 

lager görs en beställning via Inköp. I vissa fall finns det ingen ren IBC i lager och då måste en spolas ur 

innan blandning kan ske. Ställtiden som finns angiven för aktiviteten ”Späder/Blandar” är den 

genomsnittliga tid som går åt till moment som avbryter själva tillredningen, till exempel inkommande 

leveranser. När produkten är färdig skrivs ”Farligt gods”-etiketter ut och klistras på. IBC-numret antecknas 

på fraktsedeln, sedan klistras transportlappen på och pallen ställs vid utlastningen. Fraktsedelsnumret och 

övriga uppgifter förs sedan in i ordermatrisen. 

Produktion lägger påskrivna fraktsedlar i en mapp och de hämtas av ekonomiavdelningen en gång per 

dag, därav ställtiden på fyra timmar. De tar fram orderpärmen och stämmer av fraktsedelns ordernummer 

mot rätt order i pärmen och gör eventuellt manuella rättningar. Sedan läggs ordern in i Axapta och 

korrigeras ytterligare om det behövs. 
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Den totala genomloppstiden för en produkt som finns i lager är 360 minuter. Om det bortses från den tid 

som frakthandlingarna ligger och ”väntar” på de olika avdelningarna är genomloppstiden 19,9 minuter. 

Den tid som kan anses värdeskapande för kund är den tid som går att hämta produkten i lager och 

kontrollera och rengöra den inför leverans, vilket i detta fall är 2,6 minuter. Andelen värdeskapande tid är 

således 0,7 procent om väntetiden räknas med, annars 13 procent. 

Den totala genomloppstiden för en produkt som inte finns i lager är 415 minuter. Om det bortses från 

väntetiden är det 55,8 minuter. Endast den tid som går åt till att tillreda produkten kan anses 

värdeskapande för kund i detta fall och andelen värdeskapande tid blir då 2 procent om väntetid 

inkluderas och 15 procent annars. 

Värt att notera är att en stor del av den icke-värdeskapande tiden kan vara nödvändig även om den inte 

är direkt värdeskapande för kund. Att till exempel skriva ut etiketter och rengöra slangar är aktiviteter 

som inte kan elimineras, men ändå inte är värdeskapande för kund. Uppskattningsvis är ungefär 50 

procent av den icke-värdeskapande tiden i flödet nödvändig. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras de data som samlats in vid fallföretaget mot den teori som presenterats i 

tidigare kapitel. 

5.1 LEAN PRODUCTION 

5.1.1 Kundtillfredsställelse 

Att ha kunden och dennes behov i centrum är grunden för Lean (Sörqvist, 2013) och detta är även grunden 

i Wibax ABs verksamhet. Företaget tillhandahåller både kundanpassade produkter och emballage och de 

anställda lägger stor vikt vid att möta kundens önskemål i alla lägen. 

För att kunna möta kundens behov måste information om dessa först samlas in och ett sätt att göra detta 

är att skicka ut kundenkäter (Sörqvist, 2000). Wibax använder sig av en kundenkät som de själva har tagit 

fram, med båda kvantitativa och kvalitativa frågor. Det som skiljer insamlingen av information från hur 

Dahmström (2005) beskriver enkäter, är att informationen samlas in muntligt, vilket gör att det mer liknar 

en strukturerad intervju. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att svarsfrekvensen blir hög, vilket är 

svårare att uppnå med post- och webbenkäter. Dessutom kan informationen förmedlas vidare direkt till 

berörda personer på företaget, vilket gör att eventuella problem snabbare kan åtgärdas. Problemet med 

att utföra enkäter på detta sätt är att det delvis kan uppstå en intervjuarpåverkan, vilket inte blir fallet 

med en enkät som skickas ut. Det är inte alltid kunden som bedömer de kvantitativa frågorna på 1-5-

skalan, utan de fylls istället i av intervjuaren baserat på de kvalitativa diskussioner som förts.  Detta 

innebär antal problem med reliabiliteten, eftersom det görs ytterligare en subjektiv bedömning av 

intervjuaren. Då det är fler än en person som genomför kundenkäter blir det olika bedömningar som ligger 

grund för den satta poängen.  

5.1.2 Eliminering av slöseri 

Dennis (2007) beskriver slöseri som aktiviteter som kunden inte är villig att betala för, det vill säga icke-

värdeskapande aktiviteter. Ohno (1988) delar upp slöseri i sju olika typer och strategin är att identifiera, 

prioritera, förebygga och minska eller eliminera slöseriet. 

Flera olika typer av slöseri har identifierats i Wibax ABs arbetssätt gällande de emballerade produkterna. 

Med utgångspunkt från listan över de identifierade problemen med emballagehanteringen (se Bilaga 4) 

har en tabell sammanställts över de identifierade slöserierna (se Tabell 5.1). 
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Tabell 5.1 Identifierade slöserier 

Typ av slöseri Identifierat slöseri  
1. Överproduktion 1.a Önskade miniminivåer i lagret motsvarar 

inte försäljningsnivåer. 

2. Väntan 2.a Realtidslager saknas, vilket gör det svårt 
för Innesälj att veta artiklars aktuella 
lagersaldo vid order. 
2.b Tid går åt till att hitta rätt artiklar vid 
orderplockning på grund av alla omflyttningar 
som sker inom lagret. 
2.c Den som arbetar med emballering blir ofta 
avbruten, då denne har många olika 
ansvarsområden. 
2.d Det kommer ibland in order utan recept 
och UN-nummer, vilket skapar svårigheter för 
produktionspersonalen.  
2.e Det kan bara vara en person åt gången som 
skriver i ordermatrisen. 

3. Transport 3.a Det sker många onödiga transporter och 
omflyttningar på lagret. Artiklar ställs felaktigt 
för att få plats med mer. 

4. Onödiga rörelser 4.a Realtidslager saknas, vilket gör att 
produktionspersonalen ibland måste gå ut på 
lagret och kontrollera om artiklar finns inne. 
4.b Innesälj måste gå ner med fraktsedlar och 
plocklistor till produktionen. 

5. Fel och omarbete 5.a Alla omflyttningar som sker innebär en risk 
för skadade pallar och produkter. 
5.b En del produkter blir stående länge i lager, 
vilket gör att emballagets skick försämras och 
produkten kan då inte skickas direkt till kund.  
5.c Inventeringen stämmer inte alltid helt. 
5.d Alla produktioner rapporteras inte, vilket 
försvårar administrationen vid inventering.  
5.e Då emballageregistreringen inte fungerar 
på ett bra sätt leder det till problem med 
hyresfakturering av emballage till kunden. 

6. Lager 6.a Nya artiklar produceras mot order trots att 
artiklar redan finns i lager. 
6.b Det finns en önskan om att hålla 50 
procent mer än angiven miniminivå i lager. 
6.c Emballage som hyrs ut till kund registreras 
inte alltid, vilket leder till att en del IBC 
”försvinner” ur systemet och fler nya måste 
köpas in. 
6.d Det finns stora lager för flera produkter 
trots att försäljningen inte motsvarar detta. 

7. Överarbete - - - 
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Eftersom ett realtidslager saknas kan Innesälj inte vara säkra på aktuellt lagersaldo och då kan slöseri i 

form av väntan (2a) uppstå om de måste kontakta produktionen vid kundorder. Det i sig leder till slöseri 

i form av onödiga rörelser (4a) för personal i produktionen då de måste gå ut till lagret för att bekräfta 

om något finns eller inte. Ett slöseri i form av onödiga rörelser (4b) uppstår också då personalen på 

Innesälj måste gå med frakthandlingar till produktionen.  

All information om produktion, leverans och mottagning förs in i ett Excel-dokument som sedan överförs 

av någon annan avdelning till affärssystemet. I detta Excel-dokument kan bara en person åt gången 

arbeta, vilket leder till slöseri i form av väntan (2e).  

Andra slöserier som är kopplade till den manuella informationsöverföringen är fel och omarbete, samt 

lager. Då ett realtidslager saknas görs det i dagsläget en månadsinventering för att veta vad som finns på 

lagret. Inventeringen stämmer inte alltid då vissa produktioner ibland inte registreras, vilket leder till fel 

och omarbete (5c, 5d). Det är uttalat på Wibax att en ”Först in, Först ut”-princip (FIFU) ska användas vid 

hantering av artiklar på lagret, men i många fall efterföljs inte detta. Istället väljer personalen att 

producera nytt framför att ta artiklar från lagret och sedan fylla upp då det kommer in en order. Följden 

av detta blir att produkter kan bli stående länge på lagret innan de säljs, vilket ses som slöseri i form av 

lager (6a). I och med att produkter blir stående en längre period kan emballagets skick försämras och 

produkten kan inte skickas direkt till kund utan åtgärd, vilket klassas som fel och omarbete (5b). En annan 

anledning till varför FIFU-principen inte följs är att lagerytan ofta upplevs som för liten och för att få plats 

med fler artiklar sker det många onödiga omflyttningar, vilket kan identifieras som slöseri i form av 

transport (3a). Alla omflyttningar som sker ökar även risken för skadade pallar och produkter som kan 

innebära fel och omarbete (5a). Detta har lett till att det tidigare har varit svårt att hitta gods på lagret 

och slöseri i form av väntan (2b) har uppstått.  

Undersökningar som gjorts har visat på att de satta miniminivåerna är mycket högre än försäljningen för 

vissa produkter. Dessutom finns en uttalad önskan på företaget om att lagernivåer ska vara 50 procent 

högre än dessa. Detta hamnar under slöseri i form av lager (6b, 6d) och överproduktion 1(a).  

Onödig väntan uppstår av olika orsaker nere i produktionen. Det beror på att personalen som är ansvariga 

för emballerat-lagret även har ansvar för andra uppgifter, vilket leder till att de ganska ofta blir avbrutna 

i sitt arbete (2c). En annan källa till väntan är att de får in beställningar för vilka det saknas recept och UN-

nummer vilket försvårar arbetet för personalen i produktionen (2d).  

Den manuella informationshanteringen gäller även vid registrering av in- och utleverans av emballaget 

som hyrs ut till kund. Det förekommer att in- eller utleverans av dessa inte registreras, därför ”försvinner” 

IBC ibland ur systemet och kan inte spåras. I dessa fall måste fler nya IBC köpas in, vilket även detta leder 

till slöseri i form av lager (6c).  Eftersom emballagehanteringen inte fungerar på ett bra sätt leder det till 

problem med hyresfakturering av emballage till kund och då uppstår slöseri i form av fel och omarbete 

(5e).  

5.1.3 Standardisering  

Standardisering är viktigt för att lättare upptäcka avvikelser samt uppnå förutsägbara resultat (Pettersson, 

o.a., 2012). De anställda på Wibax arbetar efter standarder till en viss del, men ofta på en generell nivå. 
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Enskilda aktiviteter har sällan uppsatta, specifika krav; det är upp till varje anställd att säkerställa 

kvaliteten i arbetet. Ett exempel på detta är tidigare nämnda kundenkäter. Det är uttalat att 3-4 enkäter 

ska utföras per telefon, per vecka och responsen ska skrivas ned och presenteras vid närmast följande 

måndagsmöte. Däremot finns inga standarder gällande hur enkäterna ska genomföras på detaljnivå, det 

vill säga hur frågorna ställs och hur de betygssätts. På samma sätt finns det generella standarder i 

produktionen.  Till exempel finns det en önskad lagernivå som ska upprätthållas, men sen inga ytterligare 

krav på hur detta ska genomföras. Personalen i produktionen måste själva fatta beslut om vad som ska 

produceras och hur det ska prioriteras i pressade situationer. Resultatet av detta är bland annat att det 

ibland produceras mot order istället för att tas från lager och sedan producera nytt för att återfylla lagret. 

En uttalad standard som säger att produkter i första hand ska tas från lagret, skulle göra att produkter 

inte blev stående lika länge och FIFU-principen skulle bli lättare att tillämpa. 

Det som gör en standard effektiv är att den är enkel, tydlig och visuell (Dennis, Lean Production Simplified, 

2007). I dagsläget är de flesta standarder uttalade och varje avdelning känner till de generella standarder 

som gäller för sitt arbete, men inte mycket finns nedskrivet. I produktionen har ett arbete med visuella 

instruktioner påbörjats, vilket har skapat mer ordning, men det fungerar fortfarande inte fullt ut. Det finns 

ett dokument som visar hur artiklar ska placeras i ett av lagertälten för att skapa ordning och möjliggöra 

FIFU, men detta efterföljs inte alltid. Det beror troligen på att andra problem i lagret hindrar detta arbete 

och det visar på vikten att arbeta med tydliga standarder genom hela flödet. 

Det är viktigt att basera alla beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2010). På Wibax gör avsaknaden av 

standarder vid registrering av artiklar i affärssystemet att det är svårt att använda sig av historisk data för 

att kunna föra statistisk över till exempel försäljning av en viss produkt. Det gäller både att artiklar 

registreras under felaktiga artikelnummer då vissa produkter har olika artikelnummer för olika volymer 

och andra inte, samt att IBC-behållare inte registreras på ett enhetligt sätt. 

5.1.4 Just-in-time 

JIT handlar om att skapa en lagerfri tillverkning, där rätt artiklar ska tillverkas vid rätt tillfälle och i rätt 

kvantitet (Dennis, Lean Production Simplified, 2007; Storhagen, 1995). JIT bygger på ett dragande system 

där tillverkningsordern endast ges till det sista steget i produktionskedjan. Motsatsen till ett dragande 

system är ett tryckande system där tillverkningsorder går ut till hela produktionskedjan, som ska tillverka 

rätt antal enligt prognostiserad efterfrågan.(Ibid) 

Det uttalade arbetssättet på Wibax AB är att artiklarna på emballerat-listan ska produceras mot lager för 

att hålla den önskade lagernivån (och gärna 50 procent mer än denna nivå), vilket kan ses som ett 

tryckande system. Övriga emballerade artiklar, samt specialbeställningar, produceras mot order, vilket 

mer liknar ett dragande system. I realiteten produceras även många av artiklarna på emballerat-listan 

direkt mot order. Detta sker antingen på grund av att den som producerar väljer att tillverka direkt till 

kunden istället för att ta från det som finns i lager eller att aktuella lagernivåer inte är tillräckliga. Ett 

problem med att inte ta från lager när artiklar finns är att FIFU inte efterföljs. Även om många kemikalier 

som hanteras på Wibax inte har något ”Bäst före”-datum, kan emballage och pallar utsättas för slitage på 

grund av omflyttningar, samt samla på sig damm och smuts. Detta innebär extraarbete innan artiklarna 

kan skickas ut till kund.   
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Vid månadsinventeringarna har det framkommit att den inventerade lagernivån sällan överensstämmer 

med den önskade lagernivån. I vissa fall hålls den önskade lagernivån för produkten, även om försäljning 

sker sällan, vilket binder onödigt kapital och upptar lageryta. I andra fall uppnås inte den önskade 

lagernivån, då de inte hinner producera tillräckligt till både kund och lager. Att produktion mot order görs 

i större utsträckning än vad som är uttalat, indikerar att ett dragande system skulle fungera för flera 

produkter på emballerat-listan. 

5.1.5 Jidoka 

Jidoka handlar om inbyggd kvalitet och att stoppa vid fel. Genom att ha medarbetare med rätt kompetens, 

som följer bestämda arbetssätt kan processen kvalitetssäkras. (Pettersson, m.fl., 2012)  

Medarbetarna i produktionen arbetar övergripande enligt samma rutiner när de jobbar med de 

emballerade produkterna. Säkerhetsföreskrifter som gäller de olika produkterna finns nedskrivna, vilket 

gör att alla medarbetare vet hur säker hantering ska ske. Däremot finns det inget nedskrivet vad gäller 

rutiner och arbetssätt, utan denna kunskap förs vidare från medarbetare till medarbetare. Detta kan leda 

till problem då risken finns att medarbetare utvecklar olika rutiner, vilket skapar brist på standardisering 

vid tillverkningen. Något som är fördelaktigt med arbetssättet är att det sker en rotation mellan olika 

arbetsuppgifter i produktionen och att varje medarbetare jobbar en vecka i taget med de emballerade 

produkterna. Detta gör att alla har kompetens att utföra många olika uppgifter.  

Poka Yoke handlar om felsäkring och minskar arbetarnas fysiska och mentala belastning genom att minska 

behovet att ständigt kontrollera att inga fel uppstår (Dennis, Lean Production Simplified, 2007). Detta är 

något som inte sker i någon större utsträckning på Wibax, eftersom en stor mängd information hanteras 

manuellt och det används ett flertal olika informationskanaler mellan olika avdelningar. All manuell 

hantering kräver att medarbetarna ständigt måste kontrollera att inga fel uppstår. Det ligger dessutom 

ett stort ansvar på produktionspersonalen att hålla koll på lagernivåer under hela månaden eftersom 

dessa inte uppdateras mer än vid månadsinventeringarna. De måste själva bedöma när det ska produceras 

varor mot lager samt ibland signalera till inköpsavdelningen när råvaror behöver köpas in.  

Att mycket av informationen hanteras manuellt bidrar till ytterligare problem. Det finns ingenting som 

stoppar vid fel, vilket betyder att fel som uppstår beroende på mänskliga faktorer kan gå länge oupptäckta. 

Om produktionspersonal till exempel skriver en siffra fel kan det innebära ett stort merarbete för 

administrativ personal, som måste ta reda på vad som inte stämmer.  

För att undvika att missuppfattningar och kommunikationsfel uppstår är det viktigt att språkbruket 

standardiseras (Sörqvist, 2013). Medarbetare på Wibax upplever i viss mån att kommunikationen mellan 

olika avdelningar inte alltid fungerar, vilket delvis kan bero på att det saknas ett gemensamt språkbruk. 

Ett tydligt exempel på detta är uppfattningen om vad nivåerna på emballerat-listan innebär. En del ser 

det som ett önskat/bör-värde medan andra tolkar det som en absolut miniminivå. Problemet med 

avsaknaden av gemensamt språk visar sig även i de olika dokumenten. En behållare som är markerad som 

”såld”, ”ej i lager” eller ”hos kund” kan innebära olika saker vid varje tillfälle och beroende på från vilken 

avdelning informationen kommer. Detta gör att när problem uppstår över avdelningsgränser går mycket 

tid åt till att förtydliga de olika begreppen innan problemet kan redas ut. 
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Det är mindre kostsamt att förebygga fel än att rätta till dem i efterhand, men det är omöjligt att helt 

förebygga att fel uppstår. Därför är det viktigt att utföra kvalitetskontroller efter varje avslutad aktivitet. 

(Persson & Virum, 1998) Wibax utför idag kvalitetskontroller i produktionen genom att mäta densitet hos 

tillverkade produkter, väga de olika råvarorna som blandas för att säkerställa rätt mängd, kontrollera 

korkar/ventiler på IBC samt göra en visuell inspektion av behållarna så att de är hela och rena. Dessa 

kvalitetskontroller är inte nedskrivna, men utförs ändå vid all tillverkning. Det finns gränsvärden för alla 

produkter vad gäller densitet och vikt, men de finns inte med på receptet för alla produkter. Det är inte 

uttalat att gränsvärdena måste sökas upp i databas när de inte finns angivna i receptet och det kan då 

tolkas som att det inte är kritiskt att hålla sig inom toleransgränserna för dessa produkter. Sådana brister 

kan leda till att medarbetarna utvecklar egna rutiner kring kvalitetskontrollerna, vilket enligt Persson & 

Virum (1998) kan vara ett stort problem, då det inte går att säkerställa att produkter är felfria om enskilda 

anställda arbetar efter eget uppsatta standarder. 

5.1.6 Kaizen  

Kaizen handlar om alla medarbetares delaktighet i förbättringsarbetet (Sörqvist, 2013). På Wibax är 

medarbetarna engagerade i sin egen avdelnings förbättringsarbete, men när det gäller de emballerade 

produkterna är många problem avdelningsöverskridande och det är svårt att ta fram förbättringar som 

fungerar i hela arbetsflödet. Något som underlättar arbetet på en avdelning, kanske istället försvårar 

arbetet på en annan avdelning och därför krävs det att medarbetare jobbar med förbättringar över 

avdelningsgränserna, vilket inte görs i tillräcklig utsträckning idag. 

Ett Kaizen-event är en typ av workshop där syftet kan vara att hitta orsaker och lösningar till ett 

kvalitetsproblem (Dennis, Lean Production Simplified, 2007). Fokusgrupperna som hölls under denna 

studie kan liknas vid ett sådant event och vid dessa framkom det att de olika avdelningarna inte känner 

till tillräckligt om hur det fungerar på andra avdelningar. Diskussionerna som hölls under fokusgrupperna 

var mycket givande för deltagarnas förståelse för varandras arbete samt att lösningar som togs fram 

kunde förbättra hela flödet, då alla avdelningar fanns representerade. Detta tyder på att arbete med 

Kaizen kan vara mycket givande även i framtiden för Wibax. 

5.1.7 Flödesutveckling genom IT 

Informationsteknik kan användas på en rad olika sätt för att skapa innovativa förbättringar och utveckla 

ett företags flöden och processer. Några olika tillämpningar är (Sörqvist, 2013):  

1. Spridande av information intern och externt 

- På Wibax sprids mycket information med hjälp av intranätet, där alla kan ta del av varandras 

kalendrar och övrig information om vad som händer på företaget. 

2. Olika individer kan samtidigt ha tillgång till samma information 

- Intranätet tillåter att en mängd information finns tillgänglig för alla på företaget. Däremot är inte 

affärssystemet tillgängligt i den utsträckning som kanske skulle behövas. Istället används 

Exceldokument för att tillgängliggöra viss information och dessa dokument kan bara en person åt 

gången arbeta i, vilket skapar onödig väntan. 
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3. Automatisering av rutinarbete 

- Wibax utför mycket manuellt arbete vad gäller registrering av information, vilket ökar risken för 

fel, samt gör det svårt att spåra fel och felkällor. Företaget är i en expansiv fas och det manuella 

arbetet kommer att bli mer tidskrävande och svårhanterligt ju mer produkter som hanteras. En 

automatisering av rutinarbete skulle kunna innebära mindre resursåtgång samt mindre risk för 

fel. 

4. Effektiv övervakning, styrning och kontroll utan extra kostnad eller störning 

- Eftersom realtidslager saknas sker mycket övervakning och kontroll manuellt. Inventeringen är 

tidskrävande och görs därför endast en gång i månaden. Däremellan är det upp till 

produktionspersonalen att övervaka lagernivåer, vilket bara kan göras genom att gå ut på lagret 

och titta eftersom lagernivåerna i affärssystemet inte uppdateras annat än vid inventering. Den 

manuella registreringen av information innebär merarbete för alla avdelningar. Innesälj kan inte 

alltid lita på lagernivåerna i affärssystemet och måste ibland kontakta produktionen för att 

säkerställa att produkter finns i lager. Ekonomiavdelningen har ofta problem med inventeringen, 

vilket till exempel kan bero på att produktioner inte registreras eller att in- och utleverans av IBC-

behållare inte noteras.  Detta innebär mycket resursåtgång i form av tid för alla avdelningar, vilket 

påverkar övrigt arbete. 

5. Felsäkrande och kvalitetshöjande funktion 

- Fel som beror på den mänskliga faktorn uppstår ofta på grund av den stora mängden manuellt 

arbete som utförs på Wibax. Skulle automatisering tillämpas i högre grad skulle fler kunna 

processer kunna felsäkras. 

På många företag används idag flera parallella system som är mycket komplexa. Det är mycket viktigt att 

integrera alla dessa system för att kunna dela data och göra uppdateringar i realtid. (Sörqvist, 2013; 

Fredholm, 2006) Det här är ett problem på Wibax där ett flertal parallella system används. Vissa system 

är integrerade med affärssystemet, men allt som görs i produktionen förs in i Exceldokument som sedan 

måste överföras manuellt till affärssystemet. Detta gör således att ingenting uppdateras i realtid, utan 

med relativt långa mellanrum.  Integration av system minskar också risken för fel, eftersom det innebär 

mindre manuellt arbete (Fredholm, 2006). Bristen på integration av de olika systemen och den manuella 

överföringen av information på Wibax verkar vara en källa till många av de problem som finns hos 

företaget. 

5.2 EFFEKTIV LOGISTIK 

5.2.1 Kundservice 

Kundservice omfattar alla aktiviteter som på något sätt innebär direkta kontakter med företagets kunder, 

till exempel information om order- och lagerstatus, leveranstid och tillgänglighet i lager. (Persson & Virum, 

1998; Storhagen, 1995) 

Från svaren på Wibax kundenkäter framkommer det att det inte alltid skickas skriftliga orderbekräftelser, 

vilket tyder på att det saknas standardisering även kring rutiner som rör administrativa processer. En del 

kunder uttrycker en önskan om kortare leveranstider, vilket kanske skulle vara möjligt för vissa produkter. 
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Samtidigt verkar de flesta vara nöjda med att de får den leveranstid som utlovas vid beställningen och om 

något uppstår som hindrar detta är Wibax bra på att informera kunden omgående. Lagertillgängligheten 

borde vara hög på Wibax då de emballerade produkterna har en önskad miniminivå som ska/bör hållas. 

Sett till de senaste tre årens försäljning ligger de önskade lagernivåerna betydligt högre än det som sålts, 

vilket i teorin borde innebära en närmast perfekt lagertillgänglighet. Däremot visar inventeringsdata att 

dessa nivåer inte hålls för alla produkter, vilket således betyder att lagertillgängligheten i praktiken inte 

är lika hög. Frågan är dock om hög lagertillgänglighet är nödvändigt när den utlovade leveranstiden samt 

den korta produktionstiden för vissa produkter, gör att det möjligt att tillverka direkt mot order.  

Även om färdiga produkter kanske inte behöver lagerhållas i någon större mängd då produktionstiden är 

kort för de flesta produkter, är det viktiga att det finns emballage tillgängligt i lager. Det är relativt lång 

ledtid när emballage beställs från leverantör och finns emballage inte i lager kan inte utlovad leveranstid 

hållas till kund. Således är det inte hög tillgänglighet av färdiga produkter som är kritisk för Wibax, utan 

hög tillgänglighet av emballage. 

Det finns även andra viktiga element inom kundservice: information, kundanpassning och flexibilitet. 

(Storhagen, 1995) 

Wibax lägger ner mycket arbete på att ta reda på vad kunderna vill ha genom sina kundenkäter, samt 

genom den muntliga kontakten mellan säljare och kund. Bland svaren från kundenkäterna framkommer 

det att Wibax är bra på att informera kunden om eventuella problem som uppstår. Kundanpassning sker 

i stor utsträckning hos Wibax. Om kunden beställer sent, brukar produktionen ändå kunna ordna med 

omgående leverans. De olika emballagen anpassas efter kundens önskemål och även olika produkters 

koncentrationer. Vissa säljare gör ibland kundbesök där de gör tester och ser hur de kan anpassa 

produkterna till kundens behov. Bland svaren i kundenkäterna samt från intervjuer har det framkommit 

att Wibax alltid strävar efter att lösa problem och vara flexibla, vilket är positivt ur kundsynvinkel. Denna 

flexibilitet sker dock i viss mån på bekostnad av resurser. Med nuvarande arbetssätt uppstår ibland 

pressade situationer, främst i produktionen, då problem måste lösas. Det är viktigt att hitta den rätta 

balansen mellan kundservice och kostnad, eftersom det finns en gräns där högre kundservice inte ger 

något ytterligare bidrag till produktens totala lönsamhet (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 

5.2.2 Lager 

Lager ses ofta som en tillgång, men kostar egentligen mycket pengar (Goldsby & Martichenko, 2005). På 

Wibax anses det viktigt att lagerhålla emballerade produkter för att kunna erbjuda kunderna en hög 

tillgänglighet. Vidare hävdar Goldsby & Martichenko (2005) att ju mer lager ett företag har, desto mindre 

är sannolikheten att de har vad de behöver när de behöver det. Detta fenomen kan bekräftas av den 

jämförelse som gjorts av lagernivåer mot försäljning och inventering (se Bilaga 3). Vissa produkter 

lagerhålls under långa perioder utan att säljas, medan andra produkter inte har tillräckligt stort lager vid 

toppar i efterfrågan. Då artiklar står länge i lager påverkas även tillgängligheten av emballage och binder 

onödigt kapital. Dessutom uppstår riskkostnader, såsom att produkter åldras eller skadas, samt 

servicekostnader för materialhantering i och med att många produkter som lagerhålls måste flyttas om.  
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Enligt Shingo (1999) är reservlager något som finns för att skapa en säkerhet, men i själva verket döljer 

det problem i produktionen och är något som bör minimeras. Den uttalade önskan som finns på Wibax 

om att lagerhålla 50 procent mer än den redan relativt tilltagna miniminivån i lager är troligen ett försök 

att minska pressen på medarbetarna i produktionen. Den här pressen kommer dock från flera av de 

problem som finns i arbetsflödet och det större reservlagret hjälper bara till att dölja dessa problem.  

Råvarulagret på Wibax binder ett relativt stort kapital och det anses vara effektivare att emballera 

produkterna och ställa i färdigvarulager istället för att färdigställa dem mot order. Eftersom råvarorna 

ändå binder kapital i lagret är resonemanget att de lika gärna kan binda kapital i färdigvarulager, vilket 

gör att ställtiden också minskas då flera artiklar kan tillverkas samtidigt. Enligt Aronsson m.fl. (2003) binder 

en produkt mer kapital ju längre fram i produktionskedjan den befinner sig, vilket betyder att Wibax på 

detta sätt binder mer kapital genom att lagerhålla färdiga produkter. Då ställtiden för de flesta artiklar 

inte är mer än cirka tio minuter oavsett vilket antal som produceras verkar det troligt att värdet av den 

minskade ställtiden inte motsvarar kostnaderna för att hålla produkterna i färdigvarulager. 

Det är svårt att avgöra den totala kostnaden för lager, då det utöver nämnda kostnader även tillkommer 

kostnader för skatter, ränta samt värdet av den yta som lagret tar upp (Goldsby & Martichenko, 2005). 

Detta stämmer även för Wibax, då ett flertal lagerkostnader i verksamheten är svåra att uppskatta. 

Eftersom lagerföringskostnader står för ungefär 15-40 procent av de totala logistikkostnaderna (Goldsby 

& Martichenko, 2005) är det dock viktigt att så korrekt som möjligt försöka uppskatta dessa kostnader. 

5.2.3 Lagerstyrning 

Lagerstyrning handlar enligt Axsäter (1991) om att, med hänsyn till servicekrav, balansera kostnaderna 

för kapitalbindning mot olika kostnadsfaktorer inom inköp, produktion och transporter. Ett 

lagerstyrningssystem ska fungera som stöd för beslut gällande beställningspunkt och orderkvantitet.  

Lagernivåerna för emballerat-listan är satta främst för att hålla en hög lagertillgänglighet, vilket är positivt 

ur kundservicesynpunkt, men ingen hänsyn har tagits till kostnad för kapitalbindning. Data som samlats 

in under denna studie tyder på att lagerstyrningsbeslut inte fattas på statistiska underlag i tillräckligt hög 

grad eller att fel lagerstyrningsverktyg används. Ett skäl till detta kan vara att mer fokus ligger på styrning 

av råvarulagret, då detta binder mer kapital. 

När det gäller lagerstyrning av de emballerade produkterna är den kritiska råvaran, som tidigare nämnts, 

inte produkterna i sig utan emballaget som de hanteras i. I första hand är det IBC som hyrs ut till kund 

som är viktiga att se över eftersom dessa står för de största kostnads- och intäktsposterna. Idag fungerar 

det så att IBC köps in när det finns färre än 20 stycken nya IBC i lager vid månadsinventeringen och då görs 

en beställning på cirka 52 stycken, vilket ger en fördelaktig mängdrabatt. Metodiken som används i 

nuläget kan ses som ett beställningspunktssystem med fast beställningskvantitet och varierande 

beställningsintervall (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 

Ett alternativ till beställningspunktssystem är att använda sig av en så kallad återfyllnadsnivå. Syftet med 

denna är att hitta den optimala återfyllnadsnivån som minimerar totala lagerkostnader. När lagernivån 

understiger denna nivå görs en beställning för att fylla upp lagerpositionen till återfyllnadsnivån. (Axsäter 

& Samuelsson, 2001; Babai, Jemaj, & Dallery, 2011)  För Wibax skulle denna metod innebära att ta fram 
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det minsta antal IBC som måste finnas i omlopp för att kunna möta efterfrågan och samtidigt hålla en god 

kundservicenivå. Wibax försöker idag hålla en hög lagertillgänglighet på de emballerade produkterna, 

men med utgångspunkten att det är IBC som är den kritiska råvaran, leder de höga lagernivåerna istället 

till att nya IBC måste beställas oftare för att ha hög tillgänglighet. Att många IBC står uppfyllda i lager 

garanterar heller inte en hög tillgänglighet av dessa, då det kan vara fel produkter i behållarna. I så fall 

måste nya IBC tas in i omloppet för att kunna möta efterfrågan, medan de övriga binder kapital. I dagsläget 

är det inte möjligt att korrekt beräkna återfyllnadsnivå då IBC-behållarnas genomsnittliga omloppstid inte 

går att beräkna på grund av felaktig registrering vid in- och utleverans.  

5.2.4 Prognoser 

Målet med prognostisering är att uppskatta den förväntade framtida efterfrågan, som ska ligga till grund 

för strategiska beslut gällande lager och kapacitet (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Företag kan i 

de flesta fall inte vänta tills de får en order innan de börjar planera för vad som ska tillverkas, vilket delvis 

beror på ledtider och delvis på inköpspriser (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). Hur stort ett säkerhetslager 

bör vara för att klara av bristsituationer avgörs av hur stort det beräknade prognosfelet är (Axsäter S. , 

1995). 

Om man bortser från råvarulagret skiljer sig ledtiderna för de emballerade produkterna på Wibax inte 

mycket mellan de som tas direkt från färdigvarulagret och de som tillverkas mot order. De korta ledtiderna 

samt mängden produkter i färdigvarulager, borde betyda att de flesta bristsituationer lätt kan hanteras. 

Ändå förekommer det situationer, till exempel vid panikorder, då produktionspersonalen upplever 

arbetssituationen som pressad, eftersom annat arbete måste läggas åt sidan och hinnas med vid ett annat 

tillfälle. Att det kommer en panikbeställning är inget som kan förutses eller elimineras, men det gäller att 

resurser och kapacitet är anpassade för att klara av det. Wibax har i dagsläget även en uttalad önskan om 

att det ska finnas 50 procent mer i lager än de önskade miniminivåerna, vilket de försöker upprätthålla. 

Detta tyder på att nuvarande lagernivåer borde vara tillräckligt stora i förhållande till hur ofta det kommer 

in panikbeställningar för att klara av dessa bristsituationer. Det betyder alltså att det inte är mer lager som 

behövs för att produktionspersonalen ska kunna hantera bristsituationer bättre, det är snarare en fråga 

om kapacitet.  

Prognoser kan baseras på antingen orsakssamband, på bedömning av experter eller på historisk data 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Det finns olika prognosmetoder att använda sig av, som tar hänsyn 

till hur stor variation det är i efterfrågan (Axsäter S. , 1995). För ett flertal av de emballerade produkterna 

är efterfrågan säsongsbetonad, vilket speglas i de satta önskade miniminivåerna som varieras över året.  

Dock är dessa nivåer uppdelade kvartalsvis och sett till historisk försäljningsdata skulle en uppdelning per 

månad vara mer fördelaktigt. En del produkter har hög efterfrågan under endast en månad per år, men 

en hög miniminivå är ofta satt för ett till två kvartal.  Det som framkommit när den önskade miniminivån 

ställts mot inventerade värden och försäljningssiffror är bland annat att i vissa fall hålls inte lagernivåerna 

utan produktion sker mot order. I andra fall finns det en tydlig säsongstrend, men lagernivån hålls ändå 

konstant under hela året. Detta tyder på att de önskade lagernivåerna från början inte är baserade på en 

prognos som är anpassad för att ta hänsyn till efterfrågemönster. Genom att istället använda sig av en 

prognos som baseras på historisk data och som tar hänsyn till säsongstrender kan Wibax få mer anpassade 
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lagernivåer. Mer rättvisande prognoser skulle också kunna visa på om det är nödvändigt att hålla lager för 

alla produkter och i så fall om de behöver vara lika stora som de är idag. 

Vad gäller inköp av IBC är det mer lönsamt för Wibax att köpa in dessa i stora batcher eftersom de då får 

ett mer förmånligt pris. I dagsläget görs en ny beställning då antalet IBC är under 20 stycken vid 

månadsinventeringen. Om återfyllnadsnivåer skulle användas skulle antalet IBC dimensioneras baserat på 

efterfrågan och då krävs en korrekt prognos. Vid korrekt beräkning av det optimala antalet IBC skulle 

Wibax kunna göra ett inköp per år av IBC. 

5.3 KOPPLING LEAN – LOGISTIK 
För att undersöka vilka kopplingar som finns mellan Lean Production och logistik har ett antal variabler 

jämförts mellan ämnesområdena och dessa sammanfattas i Tabell 5.2 nedan. Kopplingen mellan Lean och 

logistik har analyserats utifrån teori från bland annat Axsäter (2006), Dennis (2007), Bicheno m. fl. (2011), 

Warnecke & Huser (1995), Aronsson m. fl. (2003), Sörqvist (2013), Storhagen (1995) och Segerstedt 

(2008). 

Tabell 5.2 Jämförelse mellan logistik och Lean 

 Logistik Lean 
Syfte Effektivisera flödet 

Minska kostnader 
Eliminera slöserier och 
skapa kundvärde 

Värderingar  Rätt sak på rätt plats i 
rätt tid 

Skapa kundvärde 
Tillit till människor 

Arbetssätt Prognoser 
Produktionsplanering 
Lagerstyrning 

Just-in-time 
 

Verktyg Maximum required 
stock (MRS) 
ABC-analys 
 

Fem S 
Kanban 
Värdeflödesanalys 
 

Involverade Logistikavdelning Alla (var och en ansvarar 
för sin förbättring) 

Tillämpningsområden Transport 
Lager 
Produktion 

Hela verksamheten 

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2010) är syftet med Lean att eliminera slöserier och öka kundvärdet, medan 

syftet med logistik är att förbättra effektiviteten i företag och uppnå en positiv resultatpåverkan genom 

att öka intäkter, minska kostnader och ha mindre arbetande kapital (Jonsson & Mattsson, 2011). Syftet 

med logistik uttrycks ofta i monetära termer, medan Lean uttrycks i termer av resurseffektivitet.  

Lean ses ofta som en filosofi eller kultur, vars värderingar handlar om kundvärde och tilliten till 

medarbetare och deras kompetens (Bergman & Klefsjö, 2010). Logistik beskrivs ofta som en lära eller 
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kunskap och värderingarna ligger på en mer konkret nivå, där objekt och aktiviteter är i fokus, snarare än 

människor. 

Verktygen inom Lean handlar mycket om att skapa ordning och reda och visualisering. Värdeflödesanalys 

kartlägger hela flödet och tydliggör var det finns förbättringsmöjligheter i arbetsprocesserna, medan till 

exempel Fem S skapar struktur och ordning. (Sörqvist, 2013) Verktygen kan med lite anpassning användas 

inom de flesta delar av en verksamhet. Inom logistiken är verktygen mer områdesspecifika. Det finns 

produktionsstyrningsmodeller och lagerstyrningsmodeller, som till exempel MRS.  

Logistiken på ett företag sköts i första hand av logistikavdelningen. Många andra delar av företaget 

kommer i kontakt med logistiken, men både de strategiska och operativa besluten fattas i regel av 

ansvariga logistiker. Lean, å andra sidan, berör alla i en verksamhet. Sörqvist (2013) menar att var och en 

ansvarar för sin egen förbättring och en grundpelare inom Lean Production är att Lean ska genomsyra 

hela verksamheten och inte vara en specifik avdelnings ansvar. På samma sätt är Lean tillämpbart i de 

flesta verksamheter och i alla delar av en verksamhet. Logistik berör stora delar av en verksamhet, men 

mera indirekt. De delar av verksamheten som främst kopplas till logistik är transport, lager och produktion 

(Storhagen, 1995). 

Trots skillnaderna mellan Lean Production och logistik kan båda sägas handla om att skapa ett effektivt 

flöde och de båda begreppen tycks ändå närma sig varandra mer och mer. Lean som produktionsfilosofi 

omnämns ofta i modern logistiklitteratur och under studien har tendenser upptäckts till att ju nyare 

litteratur, desto fler delar av Lean-filosofin är inkluderade. Just-In-Time är ett begrepp som används lika 

ofta inom logistik som inom Lean och har blivit en etablerad term inom modern logistik. Kanban som 

produktionsstyrningsmetod är ett liknande exempel på sådan överlappning.  

Modern logistik kan egentligen utformas ”leant” (resurssnålt) utan att hela verksamheten arbetar med 

Lean Production, men frågan är hur stort värde som finns i själva förpackningen. Lean Production är ett 

populärt koncept, vilket kan mottas på olika sätt av företag. Att arbeta med Lean Production som det 

beprövade helhetskoncept det är, kan göra att företag vågar satsa på viktiga förbättringar samtidigt som 

det kan innebära svårigheter att få acceptans i verksamheter som inte är förändringsbenägna.  
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6 SLUTSATS 

Nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån den analys som gjorts. Slutsatserna presenteras i 

form av svar på de tre forskningsfrågorna. 

6.1 SLUTSATS FORSKNINGSFRÅGA 1 
 

Hur ser arbetsflödet ut när det gäller emballerat gods hos Wibax AB idag? 

Analysen av nuläget visar att Wibax i hög grad lyckas uppfylla ett företags viktigaste arbetsuppgift: att 

tillfredsställa kunden. Nuvarande arbetsflöde är däremot inte optimerat ur en medarbetarsynvinkel. 

Värdeflödesanalysen som gjordes för att kartlägga flödet visar att ett flertal aktiviteter inte skapar något 

värde för kund, men tar mycket tid i anspråk för medarbetarna.   

Uppdatering av lagernivåer 

Det saknas ett realtidslager och lagernivåerna i affärssystemet uppdateras inte mer än en gång i månaden 

vid inventering. När Innesälj tar emot en order vågar de inte alltid lova att det finns i lager, utan måste 

ibland först ringa till produktionen som går och tittar om produkten finns. Sedan får de kontakta kunden 

igen, vilket innebär extra arbete. 

Mellan månadsinventeringarna är det personal i produktionen som håller koll på lagernivåerna och 

producerar när de ser att miniminivåerna inte är uppnådda. För att göra detta krävs det att de går ut på 

lagret och räknar vad som finns istället för att titta i affärssystemet, vilket hade varit fallet om ett pålitligt 

realtidslager funnits.  

Parallella system 

Det sker en hel del dubbelarbete på grund av de olika programvaror och dokument som används parallellt. 

Produktion använder sig av ordermatrisen vilket innebär att Innesälj måste lägga in bokningar både i 

affärssystemet och i ordermatrisen. Det kan bara vara en person åt gången som skriver i ordermatrisen 

vilket skapar problem främst i högintensiva perioder. När Innesälj bokar en order kan produktionen inte 

titta i Excel-filen förrän Innesälj har stängt filen och vice versa.  

Ekonomiavdelningen måste i sin tur föra över information från ordermatrisen till affärssystemet i 

samband med fakturering. Även inventeringen görs i ett separat Excel-dokument, som sedan måste föras 

in i affärssystemet vid avstämning. Ju fler manuella steg som sker i informationsflödet, desto större blir 

risken att fel uppstår. 

Att ordermatrisen inte är integrerad med affärssystemet omöjliggör ett realtidslager, då 

informationsöverföringen mellan systemen i så fall måste ske manuellt. Affärssystemet är integrerat med 

Logtrade, som skriver ut frakthandlingar. Då produktionen inte har någon koppling till affärssystemet kan 

de inte själva skriva ut de frakthandlingar som behövs, utan detta görs av Innesälj. 
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Manuell informationsöverföring 

En stor mängd information hanteras manuellt vilket tar tid och ökar risken för fel. Till exempel rapporteras 

inte alla produktioner; ibland glömmer personalen att skriva papper på det som tillverkas. Det innebär att 

det uppstår skillnader när månadsbokslut görs och ekonomiavdelningen får mycket arbete när det gäller 

att ta reda på varför inventeringen inte stämmer. Eftersom informationsöverföringen inte sker i realtid 

kan det ta lång tid innan fel upptäcks och det blir således svårare att spåra felorsaker. Den mänskliga 

faktorn gör att risken för fel blir betydligt större än vid automatiserade processer. 

Då det är Innesälj som måste skriva ut frakthandlingarna innebär det att de måste gå ner med fraktsedlar 

och plocklistor till produktionen. I och med detta uppstår två typer av onödig tidsåtgång: dels den tid det 

tar att faktiskt gå ner med frakthandlingarna och dels den tid som de förblir liggande innan någon går ner 

med dem. Det är inte rimligt att personalen på Innesälj ska gå ner med fraktsedlar direkt en order kommer 

in, med tanke på det långa avståndet, utan det görs i regel fyra gånger per dag.  

Lagernivåer 

Det finns önskade miniminivåer för produkter som står på emballerat-listan. Dessa nivåer har uppskattats 

baserat på personalens erfarenhet, men speglar i dagsläget inte den faktiska försäljningen. Det finns stora 

lager av vissa produkter trots att de säljs mycket sällan och i små kvantiteter, vilket gör att de binder 

kapital utan att bidra till en ökad kundservicenivå. Dessutom finns en önskan om att hålla 50 procent mer 

än angiven miniminivå i lager, vilket ökar kapitalbindning ytterligare. Ett stort lager skapar sällan den extra 

säkerhet som avses, utan hjälper istället till att dölja problem i produktionen.  

Vid inventering stämmer det faktiska lagersaldot sällan mot de önskade miniminivåerna, vilket innebär 

att de i praktiken inte fyller någon större funktion. I många fall produceras artiklar mot order istället för 

att tas från lager för att på ett enkelt sätt bibehålla lagernivåerna och slutsatsen som kan dras från detta 

är att det sällan finns behov av lager för att kunna leverera i tid. En risk med att producera mot order 

istället för att ta från lager och sedan återfylla det, är att produkter blir stående länge och riskkostnader 

ökar. 

De önskade miniminivåerna är till viss del anpassade efter säsongsvariationer, men de justeras endast på 

kvartalsbasis. De produkter som är säsongsbetonade har ofta en topp under en månad, men ett större 

lager hålls ändå under minst tre månader.  

Lageryta  

Det sker en hel del onödiga transporter och omflyttningar på lagret. Det finns ett bestämt sätt som 

pallarna ska placeras på för att vara lättillgängliga, men för att få plats med mer så efterföljs inte detta. 

Därför går mycket tid åt till att flytta om pallar för att få tag på rätt produkt eller avläsa etiketter. Detta 

leder även till att det upplevs som att det är brist på personal på emballerat vid vissa perioder då det är 

mycket som ska produceras, samt att lagerytan upplevs som för liten. Varje omflyttning som sker innebär 

också en risk för skadade pallar och produkter. 
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Det går inte att tillämpa ”Först in, Först ut”- principen (FIFU), vilket vore önskvärt för alla produkter med 

tanke på bland annat hållbarhet. Detta på grund av att lagerytorna inte är anpassade för FIFU och i 

dagsläget skulle det innebära stora svårigheter vid godsmottagning då gamla produkter måste flyttas ut 

innan de nya kan ställas in. Då FIFU inte efterföljs blir en del produkter stående länge och emballaget blir 

i sämre skick bland annat på grund av att det flyttats om flera gånger, vilket gör att de kanske inte kan 

skickas direkt till kund utan åtgärd. 

Arbetsbelastning i produktionen 

Medarbetarna i produktionen har många ansvarsområden. En stor mängd information hanteras manuellt 

vilket ökar belastningen på de anställda, både genom den faktiska tid det tar att hantera 

informationsöverföring samt det ökade ansvaret som kommer av att ständigt behöva kontrollera att fel 

inte uppstår. Produktionspersonalen hanterar, utöver emballeringen, allt in- och utgående gods, samt 

måste övervaka aktuella lagernivåer och fatta beslut om när olika artiklar ska produceras. När det gäller 

råvaror finns det inga rutiner för hur avrop ska ske, eller några satta beställningspunkter. Det är 

personalen i produktionen som ser om något börjar ta slut och går på känsla. De olika omflyttningar som 

måste ske tar också en hel del tid från arbetet med emballering. 

När mer brådskande order kommer in måste produktionspersonalen ta sig an dessa i första hand. Detta 

gör att de inte alltid hinner producera tillräckligt för att även upprätthålla de önskade miniminivåerna i 

lager. Att både producera mot order och mot lager innebär också att prioriteringar måste ske av vad som 

ska produceras och när.  

Det finns inte tillräckligt med nedskrivna standarder och rutiner i produktionen, vilket gör att personalen 

till viss del utarbetar egna standarder. Finns det inga gemensamma rutiner kan heller inte felfria produkter 

garanteras. Ibland kommer order in utan recept och UN-nummer, vilket skapar svårigheter för 

medarbetarna. För vissa produkter finns inga toleransgränser för densitet, som finns att hitta i 

produktbladen, angivna i receptet, och risken finns att det då kan tolkas som att det inte är lika kritiskt att 

hålla sig inom toleransgränserna. Bristen på gemensamma, nedskrivna standarder ökar också 

arbetsbelastningen på produktionspersonalen eftersom en brist på standarder lättare gör att fel uppstår 

som de sedan måste rätta till.   

Emballagehantering 

IBC köps in och hyrs sedan ut eller säljs till kund. Administreringen av IBC är svår då utgående och 

inkommande IBC registreras manuellt i ordermatrisen. Det händer att emballage som hyrs ut till kund inte 

alltid registreras, vilket leder till att en del IBC ”försvinner” ur systemet och då måste fler nya köpas in.  

Det finns sedan ytterligare ett dokument där IBC-behållarnas nuvarande status registreras; de kan 

antingen registreras som ”Ej i lager”, ”I lager”, eller ”Såld”. Dock varierar statusens innebörd beroende på 

kund och situation, vilket leder till problem med spårbarheten gällande var IBC befinner sig, vilket i sin tur 

skapar problem med hyresfaktureringen av emballaget till kund. Dessutom är bestämmelserna kring 

fakturering av emballagehyra otydliga. Beroende på när i månaden kunden beställer och returnerar 

emballaget kan det i teorin bli allt från 32 dagar hyresfritt till närmare 90 dagar hyresfritt, vilket leder till 
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att Wibax går miste om möjliga hyresintäkter. De IBC som ”försvinner” ur systemet innebär ofta att en 

kund säger att IBC inte finns kvar hos dem när den söks. Eftersom registreringen sker manuellt går det 

inte att spåra eller att garanterat säga att kunden faktiskt har den, därför blir det en förlorad hyresintäkt, 

utöver förlusten av emballaget, då Wibax i många fall väljer att stryka fakturan istället för att eventuellt 

förlora en kund.  

I och med den inkonsekventa manuella registreringen av IBC i olika dokument är det omöjligt att använda 

sig av data för att föra någon form av statistik. Det skulle även bli svårt för någon som inte är insatt i 

tankesättet att ta över arbetet med administrationen.  

Kommunikation och rutiner 

Kommunikationen mellan avdelningarna brister ibland. Det förekommer att samma situation uppfattas 

på olika sätt på de olika avdelningarna, vilket gör att de inte alltid förstår varandra. Ett tydligt exempel på 

detta är att det är oklart vad miniminivån innebär - en avdelning anser det som ett absolut minimivärde 

medan en annan ser det mer som ett önskat värde. 

Generellt saknas det rutiner för flera arbetsmoment, vilket leder till att medarbetare utformar sina egna 

rutiner och på så sätt sitt eget ”språk”. Då en stor mängd information hanteras manuellt ökar risken för 

missförstånd och feltolkningar om det inte finns något standardiserat språkbruk.  

Avsaknaden av standardisering mellan avdelningarna och bristen på ett gemensamt språk gör att 

sannolikhet för att fel uppstår vid informationsöverföringen mellan de olika systemen som används idag.  

6.2 SLUTSATS FORSKNINGSFRÅGA 2 
 

Hur kan arbetsprocesser för artikelhantering utformas för att reducera icke värdeskapande tid 

hos Wibax AB? 

 

För att reducera den tid som inte skapar värde för kund, minska belastningen på medarbetarna, reducera 

slöserier, samt säkerställa en hög kvalitet, krävs i första hand att ordning och reda skapas i arbetsflödet. 

Grunden för detta är att automatisera informationshanteringen vilket kan göras genom att integrera 

systemen, skapa gemensamma standarder och rutiner, samt basera beslut på fakta.   

Införa realtidslager 

Ett lager som uppdateras i systemen i realtid innebär att alla har tillgång till aktuellt lagersaldo, vilket gör 

att mycket tid kan sparas för personal både på Innesälj och Produktion. 

Integrera systemen 

För att ett realtidslager ska vara möjligt krävs det att företagets system är integrerade. Exceldokumenten 

som används idag kan inte automatiskt uppdatera i affärssystemet och gör det omöjligt för personal att 

få tillgång till all information samtidigt. Istället för Exceldokument måste produktionen antingen kunna 
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arbeta direkt i affärssystemet, eller i ett system som kan uppdatera affärssystemet i realtid, och på så sätt 

undviks dubbelarbete. 

Automatisera informationsöverföringen 

När systemen integreras så att de kan uppdatera varandra i realtid försvinner en stor del av den manuella 

informationsöverföringen. Fel som uppstår på grund av den mänskliga faktorn reduceras och felorsaker 

kan lättare spåras. Frakthandlingar och andra dokument kan då skrivas ut direkt i produktionen och 

Innesälj slipper onödiga arbetsmoment. 

Minska lagernivåer  

Artiklarna på emballerat-listan bör endast produceras mot order för att undvika onödig kapitalbindning. 

För vissa produkter kan ett säkerhetslager behöva byggas upp för att kunna hantera säsongsvariationer. 

Nivåerna på dessa säkerhetslager bör baseras på prognoser som är satta på månadsbasis och är baserade 

på historisk data. Analysen av data som har gjorts visar dock att de allra flesta produkter inte kräver ett 

säkerhetslager för att kunna bibehålla servicegrad och leveranstid. 

Minska behovet av lageryta 

Genom att producera artiklarna på emballerat-listan mot order frigörs lageryta. Detta kan i sin tur leda till 

att det skapas mer ordning på lagret och mindre tid går åt till omflyttningar. Det möjliggör även för FIFU-

principen. 

Förenkla arbetet i Produktion 

Ett införande av realtidslager skulle innebära att produktionspersonalen inte behöver hålla koll på 

lagernivåerna mellan månadsinventeringarna, eftersom systemet sköter det åt dem. Risken för fel 

minskar i samband med automatisering, vilket minskar både den mentala och fysiska belastningen som 

uppstår vid manuell hantering. 

Om artiklar inte behöver lagerhållas i lika hög grad frigörs produktionstid som möjliggör tillverkning direkt 

mot order. Dock krävs det sannolikt även en omfördelning av arbetsuppgifter för att tillverkning mot order 

ska gå att upprätthålla. Personen som sköter emballeringen har i dagsläget ansvar för alla in- och utgående 

leveranser, vilket tar mycket tid och detta ansvar skulle eventuellt behöva omfördelas.  

För att säkerställa en hög kvalitet måste alla recept innehålla toleransgränser och rutiner för 

kvalitetskontroller måste bestämmas och skrivas ned. Om medarbetarna har skrivna standarder att följa 

förenklas deras arbete samtidigt som färre fel uppstår. 

Förbättra emballagehanteringen 

För att förenkla hanteringen av emballage och skapa ordning och reda behöver IBC-behållarna identifieras 

på ett effektivt sätt. I dagsläget har de en skylt med ett individuellt IBC-nummer, som återanvänds om en 

behållare tas ur systemet. Detta kräver manuell registrering och försvårar hantering och spårbarhet. 

Istället bör varje emballage märkas med en unik RFID-tagg, som kan läsas vid in- och utleveranser för att 
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med säkerhet veta var behållaren befinner sig och undvika att den ”försvinner” ur systemet. Taggens ID 

kan även kopplas mot en specifik order och i samband med att taggen avläses kan systemen uppdateras i 

realtid. Genom att den manuella registreringen av IBC försvinner, förenklas också hyresfaktureringen, då 

behållarnas nuvarande plats registreras automatiskt när taggen läses av. Används taggar med GPS-

funktion kan behållarnas plats säkerställas helt. 

Om produktion ska ske mot order är det viktigt att det finns tillgängliga IBC så att hög kundservicenivå kan 

hållas. Lagret av IBC bör dock inte vara så stort att det binder onödigt kapital, utan bör dimensioneras så 

att det precis klarar av variationerna under året. Ett säkerhetslager av nya IBC bör hållas, men dessa ska 

inte tas in i omlopp om inte akut behov uppstår. Behovet av IBC beräknas då över ett helt år, vilket innebär 

att IBC bara ska behöva köpas in en gång om året. För att göra denna dimensionering kan ett MRS-system 

(Maxium Recommended Stock) användas. 

Ett MRS-system för behållare innebär att om tio stycken IBC går ut till kunder så måste tio nya beställas, 

vilket i det här fallet betyder att de hämtas från kund. Om tio stycken IBC hämtas in och det inte finns i 

någon efterfrågan så får de stå kvar tomma på lagret. För att räkna ut hur många enheter som behövs i 

systemet måste genomsnittlig cykeltid och efterfrågan beräknas. Rent teoretiskt är det minsta antalet IBC 

som krävs så många som finns ute hos kund. Detta antal skulle dock innebära att kunden skulle vara 

tvungen att vänta på nästa leverans, då behållaren först måste tillbaka till Wibax för återfyllnad innan de 

kan få en ny produkt. Detta skulle troligen inte uppfylla en tillräckligt hög servicenivå. Rätt dimensionering 

innebär det minsta antal IBC som behövs för att kunna hålla den kundservicenivå (lagertillgänglighet) som 

företaget önskar. Det kan ses som en stokastisk ansats, där sannolikheteten att efterfrågan ska överskrida 

tillgången ska vara mindre än eller lika med servicenivån. Om kundservicenivån är på 98 procent ska 

sannolikheten alltså vara mindre än 1 - 0,98.  

Skapa gemensamma rutiner 

Om alla system är integrerade och all personal har tillgång till samma information minskar risken för 

missuppfattningar. Det är dock viktigt att företaget gemensamt utformar standarder och rutiner och 

skriver ned dessa för att säkerställa att alla efterföljer dem. Ett sätt att gemensamt utforma dessa är 

genom Kaizen-events där personalen tillsammans kan arbeta med förbättringar. Rutiner vid 

kvalitetskontroller bör vara enkla, tydliga och visuella för att lätt kunna utföras av alla.  

6.3 SLUTSATS FORSKNINGSFRÅGA 3 
 

Vilka teoretiska kopplingar finns det mellan Lean Production och logistik? 

 

Logistik handlar om att effektivisera materialflöden och uppnå en positiv resultatpåverkan. Lean 

Production handlar om att förbättra flöden, eliminera slöserier och minska resursåtgång. I grund och 

botten kan syftet med båda begreppen sägas vara att skapa ett effektivt flöde, men inom logistiken mäts 

förbättringar främst i kostnadsreduktioner och ökade intäkter, medan förbättringar inom Lean uttrycks i 

form av tidsbesparingar. I de fall som det talas om kostnader inom Lean handlar det ofta om totala 

kostnader, sett till hela flödet. Inom logistik har det historiskt fokuserats mer på enskilda kostnadsposter 
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och även om modern logistikteori ofta säger sig fokusera på en totalkostnadsmodell, finns fortfarande en 

tydlig uppdelning av kostnader mellan olika logistikområden. På samma sätt kan flödeseffektivisering 

sägas gå till inom logistiken; det är hela flödet som ska effektiviseras, men det fokuseras ofta på att 

optimera en bit i taget. Lean Production tar hänsyn till hela flödet redan i början av förbättringsprocessen 

och på så sätt undviks suboptimering. 

 

Allt förbättringsarbete inom Lean utgår från kunden och hur processerna ska kunna ge ett större 

kundvärde. Flödeseffektivisering inom logistiken handlar om att öka intäkter och minska kostnader 

samtidigt som en tillräcklig kundservicenivå upprätthålls.  Kundservice ses som någonting viktigt, men är 

dock ändå en kostnadspost som ska balanseras mot övriga kostnader. 

 

Eftersom Lean initialt handlade om att skapa en resurseffektiv produktion är således De sju slöserierna 

inom Lean starkt knutna till logistiska aktiviteter. Det är många begrepp inom logistik och Lean som 

överlappar, men det betyder inte att de två kan anses synonyma. Logistik är en avdelning inom en 

verksamhet, där en eller några personer är ansvarig för att sköta logistikaktiviteter. Lean, å andra sidan, 

ska genomsyra hela företaget och är alla medarbetares ansvar.  

 

För Wibax spelar det egentligen ingen roll om de förändringar som behöver göras inom verksamheten 

görs under ”Lean-flagg” eller ”logistik-flagg”, det kritiska är att produktionen genomgår de 

effektiviseringar som krävs för att företaget ska klara av den förväntade expansionen. Fördelen med att 

arbeta med Lean Production istället för att utföra olika enskilda produktionsförbättringar är att företaget 

får ett beprövat helhetskoncept att arbeta efter. Ett problem i produktionen påverkar inte bara 

produktionen, utan sträcker sig långt över avdelningsgränserna. Om förbättringar sker under ”Lean-flagg” 

kommer helhetssynen inom Lean att minska risken för suboptimering och effektivitet kan skapas i hela 

verksamheten.  
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7 REKOMMENDATIONER 

I detta avsnitt presenteras rekommendationerna som tagits fram för fallföretaget, med en 

prioriteringsbedömning av dessa. Vidare presenteras en flödeskarta som beskriver hur det skulle kunna 

se ut om rekommendationerna införs.  

Det största problemet på Wibax idag kan sägas vara bristen på ordning och reda i arbetsflödet, vilket till 

stor del beror på den manuella hanteringen. Det sker flera onödiga och tidskrävande arbetsmoment och 

genom att genomföra de förbättringar som rekommenderas nedan kommer den största vinsten för 

företaget att vara besparingar i form av tid (och således även pengar). 

Införandet av rekommenderade förbättringsförslag skulle även leda till att onödig arbetsbelastning 

minskar för de anställda genom att processerna förenklas och struktureras och därmed också blir mer 

felsäkra.  

För att förbättra utformningen av arbetsprocesser och eliminera slöserier har följande rekommendationer 

tagits fram: 

Wibax rekommenderas att sluta använda Exceldokument för orderbokning och emballageregistrering, då 

detta innebär dubbelarbete, ökar risken för fel, samt försämrar spårbarheten. Orderbokningar i 

affärssystemet bör vara tillgängliga i produktionen, alternativt att produktionspersonalen arbetar i ett 

system som är integrerat med affärssystemet. En sådan integrering gör att ett realtidslager kan införas så 

att alla medarbetare har tillgång till aktuellt lagersaldo. 

 

Produkter på emballerat-listan bör produceras mot order i första hand, men ett mindre säkerhetslager 

kan hållas för vissa produkter, med nivåer baserade på försäljningsvolym och säsongstrender. 

Säkerhetslagret bör beräknas månadsvis istället för kvartalsvis då historisk data visar att 

säsongsvariationer inte sker inom kvartalsgränser. Då produkterna har kort tillverkningstid är ledtiden 

inget hinder för att producera mot order, förutsatt att råvara finns i lager. Däremot kan brist på emballage 

göra att tillgängligheten av produkter försämras och därför rekommenderas Wibax att se över 

dimensioneringen av IBC genom ett MRS-system.  

 

För att minska kapitalbindning, öka hyresintäkter för emballage, samt öka kundservicenivån krävs det att 

ordning och reda skapas kring IBC-hanteringen. IBC är dyra inköp, men genererar en intäkt i form av hyra 

så länge de finns hos kund. När rätt antal IBC finns i omlopp är nästa steg att hålla ordning på var de 

befinner sig så att hyresfaktureringen förenklas och att IBC inte ”försvinner”. Wibax AB rekommenderas 

att göra detta genom att märka allt emballage med en RFID-tagg, som ger varje behållare ett unikt ID. 

RFID-taggarna läses med hjälp av en handdator och i första hand rekommenderas det att taggen endast 

fungerar som en identifiering av behållaren, så att företaget med säkerhet vet var den befinner sig. Efter 

en testperiod rekommenderas att all orderinformation kopplas till respektive tagg i ett system som är 

integrerat med affärssystemet. På så sätt möjliggörs ett realtidslager och all manuell registrering kan 

undvikas.  
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För att kunna tillverka mot order krävs det i dagsläget att personen som är ansvarig för emballerat endast 

hanterar de emballerade produkterna. In- och utleveranser samt övriga uppgifter bör delas upp mellan 

produktionspersonalen på ett annat sätt. Efter ett införande av RFID kan tidsvinsterna som uppkommer 

av automatiseringen komma att vara tillräckliga för att hinna producera mot order och samtidigt sköta 

övriga arbetsuppgifter, men detta är något som måste undersökas vidare. 

 

För att kunna fatta framtida beslut på fakta krävs det att statistik kan tas fram. Av den anledningen 

rekommenderas Wibax att se över sina rutiner kring artikelnummer och registrering i affärssystemet så 

att data samlas in på ett enhetligt sätt. Försäljning av tomma IBC måste i så fall säljas under ett eget 

artikelnummer och inte inkluderas i produkters artikelnummer, eftersom de då blir omöjliga att spåra, 

samt att intäkten bokförs på fel avdelning.  

 

Med rätt dimensionering skulle IBC-behållare endast behöva köpas in en gång per år vilket ger ekonomiska 

fördelar, men beräkningarna för detta kan inte baseras på data som finns i nuläget, då den inte är 

tillförlitlig. För att kunna göra denna dimensionering krävs att alla in- och utleveranser av IBC registreras 

korrekt, att IBC som tas ur systemet blir registrerade, samt att även tomma, begagnade IBC räknas vid 

månadsinventeringar. Allt detta kan avsevärt underlättas med hjälp av RFID och automatiserad 

informationsöverföring.  

 

Vid datainsamling i form av kundenkäter rekommenderas det att de kvantitativa intervjufrågorna inte 

bedöms av intervjuaren baserat på kvalitativa intervjusvar, som det ibland görs i dagsläget. Kunden bör 

själv göra sin bedömning på 1-5-skalan med ett siffervärde, förslagsvis efter att varje fråga har diskuterats 

färdigt. Alternativt kan den kvantitativa delen av enkäten strykas, då de kvalitativa svaren värderas högre 

av företaget. Detta försämrar dock enkätsvarens reliabilitet, då en blandning av kvantitativ och kvalitativ 

data höjer reliabiliteten.  

 

Vidare rekommenderas Wibax AB att använda sig av Kaizen-events för att arbeta med förbättringar över 

avdelningsgränserna och gemensamt utarbeta, uppdatera och utvärdera standarder och rutiner som 

skrivs ned och visualiseras på arbetsplatsen. Dessa kan genomföras 1-2 gånger per år och bedöms vara 

mycket effektivt för att undvika suboptimering och istället förbättra flödet som helhet. Effektiviteten av 

ett flertal av nämnda rekommendationer beror på hur väl de olika avdelningarna samarbetar.  

 

När det gäller standarder rekommenderas det även att toleransgränser skrivs ut på alla recept för att 

säkerställa kvaliteten. 

 

För att underlätta prioriteringen av givna rekommendationer kommer de att bedömas på effektivitet och 

genomförbarhet. Vissa aktiviteter kanske inte har så stor effekt om de utförs enskilt, men kan vara mycket 

enkla att genomföra och kanske därför prioriteras på kort sikt. Bedömningen återfinns i Tabell 7.1. 
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Tabell 7.1 Bedömning av åtgärder på effektivitet och genomförbarhet 

Åtgärd Effektivitet Genomförbarhet 

Arbeta i affärssystemet (eller 

integrerat system) på alla 

avdelningar 

 

3 

Införa RFID (pilot)  3 

Koppla orderinformation till 

RFID-tagg  

 
1 

Densitet-gränser ska vara 

utskrivna på recept för alla 

produkter 

 

5 

Fördela ansvar nere i produktion 

på annat sätt 

 
4 

Tillverka de flesta emballerade 

produkter mot order 

 
4 

Baserat på prognoser bestämma 

vilka artiklar som behöver 

säkerhetslager och storlek på 

detta  

 

3 

Säkerhetslager ska 

prognostiseras månadsvis  

 
4 

Arbeta med förbättringar över 

avdelningsgränser 

 
3 

Skapa rutiner kring 

artikelnummer och registrering 

 
2 

 

7.1 VÄRDEFLÖDE FRAMTIDA LÄGE    
Om Wibax AB väljer att implementera de förändringar som tas upp i rekommendationerna ovan, skulle 

den icke-värdeskapande tiden i arbetsflödet kunna reduceras avsevärt. Detta illustreras med hjälp av en 

värdeflödesanalys för det framtida läget (se Bilaga 6).  

Värdeflödet börjar med att en order kommer in genom att kunden ringer eller skickar e-post/fax. Innesälj 

lägger in order i affärssystemet.  

 

Produktion öppnar ordern i affärssystemet och kontrollerar där om produkten finns i lager eller måste 

tillverkas. Om den finns i lager åker de och hämtar produkten, läser av RFID-taggen och kopplar den mot 

ordern. Om en behållare med fel produkt tas ska systemet signalera detta och fraktsedel kan inte skrivas 

ut. Stämmer produkten med order skrivs fraktsedel ut och läggs i avsett fack. Sedan utförs en 

kvalitetskontroll av emballaget och godset körs till utleverans. 

 = Mycket effektiv   

 =  Effektiv 

 = Ganska effektiv 

 

 

 

1 = Mycket svår att genomföra 

 

5 = Lätt att genomföra 
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Om produkten inte finns i lager skriver personalen ut recept och åker och hämtar tomemballage och 

råvaror. Om de tomma emballagen har används till en annan produkt måste den rengöras innan blandning 

kan ske. Ställtiden vid blandning är reducerad jämfört med nuläget, baserat på att arbetsfördelningen i 

produktion ser annorlunda ut i det framtida läget. Efter att råvarorna blandats utförs en kvalitetskontroll 

av densiteten, sedan avläses behållarens RFID-tagg och kopplas mot ordern. Frakthandlingar skrivs ut och 

läggs i avsett fack. Slutligen körs pallen till utlastningen. 

 

Ekonomi hämtar den påskrivna delen av fraktsedeln och registrerar ordern som skickad i affärssystemet. 

 

Om produkten finns i lager blir den totala genomloppstiden 10,5 minuter. Den värdeskapande tiden är 70 

sekunder, vilket är 11 procent, jämfört med nulägets 0,7 procent. 

Om produkten inte finns i lager blir den totala genomloppstiden 27,3 minuter, varav värdeskapande tid 

är 13 minuter. Andelen värdeskapande tid är således 48 procent, jämfört med nulägets två procent.  Även 

detta tyder på att produktion mot order är att föredra. 
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8 DISKUSSION 

Nedan diskuteras studiens arbetsgång, följt av en diskussion kring metodvalen samt förslag till fortsatta 

studier. 

Vid studiens start fanns en uttalad önskan från fallföretaget om att införa elektronisk 

scanning/streckkodssystem för att på sikt kunna införa ett realtidslager. För att ta fram relevanta förslag 

till hur införandet skulle kunna ske rent praktiskt på Wibax letades det efter ett annat företag som kunde 

fungera som ett benchmarkingobjekt. Det visade sig vara svårt att hitta något företag med liknanade 

emballagehantering som använde sig av streckkoder. I jakten på ett benchmarkingobjekt kontaktades ett 

flertal personer och dessa kontakter mynnade sedan ut i en alternativ lösning och istället började 

möjligheten att införa RFID-taggar undersökas.  

Utöver en önskan om streckkodssystem, uttalades vid studiens start en önskan om att se över 

användandet av lagerytor och möjligheten att tillämpa FIFU-principen. Därför inleddes studien med att 

undersöka de önskade lagernivåerna för de emballerade produkterna genom att en stor mängd 

sekundärdata från företaget studerades. Mycket av det statistiska underlag som togs fram kunde dock 

inte användas i arbetet, då data inte samlats in på ett sådant sätt att de tillförlitligt kunde jämföras med 

annan data. Detta ledde till att lämpliga lagernivåer inte kunde beräknas med hjälp av prognostekniker, 

som först var tanken, utan istället flyttades fokus till att ta fram förslag på vilka arbetssätt som skulle 

fungera för att göra detta i framtiden. 

I samband med att RFID-taggar började undersökas framkom det att den kritiska råvaran inte var 

produkterna i sig, utan emballaget de hanteras i. Data som studerades för att korrekt dimensionera 

antalet IBC visade sig dock vara bristfällig och det framgick snart att det skulle bli alldeles för tidskrävande 

att uppskatta rätt mängd IBC-behållare. På grund av manuella missar i registreringen saknades en del data, 

vilket gör att även om en beräkning hunnits med hade den inte blivit helt korrekt.  

Inom studiens ramar skulle även en undersökning av utrustning samt en kostnadsbedömning utföras. En 

kostnadsbedömning av RFID-införande var möjlig att göra, men däremot var det svårt att uppskatta hur 

stora besparingar som skulle kunna göras då data inte kunde anses tillförlitlig. Författarna såg en stor 

besparingspotential vid införande av RFID och ett MRS-system för IBC-behållare, därför hade det varit 

mycket intressant att kunna ta fram siffror på detta. Samtidigt ter sig fördelarna med dessa system 

tämligen uppenbara trots avsaknaden av besparingsberäkning. 

Om denna studie hade gjorts om, skulle fler alternativa förslag till tagits fram vid studiens start. Då 

fallföretaget hade en önskan om ett streckkodsystem låstes studien till det ganska länge, utan att 

undersöka alternativa lösningar. Hade RFID-taggar kommit in tidigare i studien hade troligen en ”test-

implementering” av utrustning hunnits med, vilket hade kunnat resultera i mer konkreta råd inför ett 

komplett införande. 
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8.1 METODDISKUSSION 
Valet av fallstudie visade sig vara givande för att studera hur Lean-principer kunde användas för att 

förbättra arbetsprocesser, då de valda processerna på fallföretaget var relativt komplexa och kopplingen 

mellan teori och praktik inte alltid var helt enkel. En fallstudie innebär dock att resultaten kan vara svåra 

att generalisera och därför har endast fallspecifika slutsatser dragits, bortsett från vid den teoretiska 

jämförelsen mellan Lean Production och logistik. Det kan ändå vara rimligt att anta att företag med 

liknande emballering av produkter skulle kunna dra nytta av de rekommendationer som tagits fram till 

fallföretaget. Studiens abduktiva ansats stärkte i viss mån generaliserbarheten och den externa validiteten 

då teori och empiri uppdaterades kontinuerligt under studiens gång. 

 

Validiteten i datainsamlingen kunde stärkas då flera olika källor användes vid insamlandet av samma 

information. Reliabiliteten i insamlad data hade kunnat vara högre om data som samlats in hade varit 

entydig från de olika källorna, vilket den i många fall inte var. Blandningen av kvalitativ och kvantitativ 

data har också till viss del kunnat stärka studiens reliabilitet då kvantitativ data reducerar påverkan från 

personliga uppfattningar och åsikter. Kvantitativ information i form av sekundärdata kunde dock inte 

anses helt tillförlitlig, vilket gjorde att slutsatser kring dessa drogs med stor försiktighet. Den kvantitativa 

data som samlades in under värdeflödesanalysen stärkte reliabiliteten eftersom tiderna som klockades 

stärkte de data som samlats in från intervjuer med medarbetare i produktionen.  

Fokusgrupperna som hölls gav mycket information till studien, men verkade även vara till nytta för 

deltagarna då de fick en chans att diskutera problem över avdelningsgränserna. Utöver det spenderades 

mycket tid på företaget där många observationer kring arbetssätt kunde utföras. Observationerna ledde 

till stor insikt i de påtalade problemen och en bra helhetsbild av nuläget kunde skapas. Något som 

framkom var att olika medarbetare uppfattar situationer på olika sätt och att det bästa sättet att få 

bekräftat hur någonting verkligen fungerar i praktiken var att själv studera det. Att vara på plats på 

företaget var också givande ur den synpunkten att svar omgående kunde ges på frågor som dykt upp, då 

det visade sig att svaret på en fråga i många fall väckte ett stort antal nya frågor. 

8.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Denna studie hanterade ett problem som sträckte sig över flera olika delar av fallföretagets verksamhet 

och var därför på intet sätt uttömmande inom området. Ett område som hade varit önskvärt att ha med i 

denna studie, men som inte fick utrymme, var en undersökning av hur en implementering av framtagna 

rekommendationer skulle kunna se ut, samt mer konkreta beräkningar. 

Vid en eventuell implementering skulle det även vara intressant att studera hur medarbetare ställer sig 

till förändringen och hur de på bästa sätt kan involveras. 

Den jämförelse mellan Lean Production och logistik som gjordes i denna studies var endast teoretisk och 

syftet var att bekräfta författarnas hypotes om att det finns likheter mellan dessa områden. En annan 

frågeställning som hade varit intressant att vidare undersöka är om Lean Logistik som ett eget område 

kan ha en framtid och vad begreppet i så fall skulle innefatta.   
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Frågor som ställdes i samband med första intervjun med ansvariga personer på varje avdelning: 

- Hur ser arbetsflödet ut på er avdelning när det gäller emballerat gods? 

- Vilka problem/förbättringsområden finns i dagens arbetssätt? 

- Vad anser ni är syftet med emballerat-listan? 

- Hur tolkar ni lagernivåerna som är utsatta på emballerat-listan? 

 



II 
 

BILAGA 2: RESULTAT FRÅN SLÄKTSKAPSDIAGRAM
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BILAGA 3: FÖRSÄLJNING KONTRA ÖNSKADE LAGERNIVÅER FÖR PRODUKTER PÅ EMBALLERAT-LISTAN 

 

 

Ammoniak 20% 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerat värde

Natriumhypoklorit 25 L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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WiGuard 25L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå

Järnkloridlösning 1000 L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31

Salpetersyra 62% 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå

2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30

Saltsyra 25 L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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Svavelsyra 37% 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå

WiBrine 30 T

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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2014-01-01 2014-02-01 2014-03-01 2014-04-01 2014-05-01 2014-06-01 2014-07-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-01

WiClean 405 DUO

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå

2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30

WiClean 448

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30

WiClean 612 C 1000L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå

2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30

Wiflock 3P 25L

Försäljning Önskad lagernivå Inventerad lagernivå
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BILAGA 4: SAMMANFATTNING AV IDENTIFIERADE PROBLEM 

LAGERSTYRNING 

 Det finns önskade miniminivåer på produkterna på emballerat-listan, men de uppdateras inte i 

affärssystemet mer än en gång i månaden, vilket gör att ingen egentligen vet hur mycket som 

finns. När Innesälj tar emot en order vågar de inte alltid lova att det finns i lager, utan måste ibland 

först ringa till produktionen som går och tittar om produkten finns. Sedan får de kontakta kunden 

igen, vilket innebär extra arbete. 

 Mellan månadsinventeringarna är det personal i produktionen som håller koll på lagernivåerna 

och producerar när de ser att det behövs och ringer inköp om det saknas råvara. De går på känsla 

eftersom de vet ungefär hur mycket som bör finnas. 

 Det är oklart hur miniminivåerna på emballerat-listan har tagits fram och om prognoserna 

stämmer. 

 Det är oklart om miniminivåerna på emballerat-listan betyder ett önskat värde eller ett absolut 

minimum. 

 Det saknas rutiner för max-/min-nivåer när det gäller råvaror. De som finns på inventeringslistan 

stämmer inte till stor del. Det finns heller inga rutiner för hur avrop ska ske, eller några satta 

beställningspunkter. Det är personalen i produktionen som ser om något börjar ta slut och går på 

känsla. 

 

 LAGERHANTERING 

 Det finns stora lager för flera produkter trots att försäljningen inte motsvarar detta, vilket gör 

att lagret blir onödigt stort. 

 Det är tidskrävande att tillämpa Först in, Först ut- principen (FIFU), vilket vore önskvärt för alla 

produkter med tanke på bland annat hållbarhet. Detta på grund av att lagerytorna inte är 

anpassade för FIFU och i dagsläget skulle det innebära stora svårigheter vid godsmottagning då 

gamla produkter måste flyttas ut innan de nya kan ställas in. 

 I de fall då FIFU inte efterföljs blir en del produkter stående länge och emballaget blir i sämre 

skick, vilket gör att de kanske inte kan skickas direkt till kund utan åtgärd. 

 Det sker mycket onödiga transporter och omflyttningar på lagret. Det finns ett bestämt sätt som 

pallarna ska placeras på för att vara lättillgängliga, men för att få plats med mer så efterföljs inte 

alltid detta. Därför går mycket tid åt till att flytta om pallar för att få tag på rätt produkt eller avläsa 

etiketter. Detta leder även till att det upplevs som att det är brist på personal på emballerat vid 

vissa perioder då det är mycket som ska produceras, samt att lagerytan upplevs som för liten. 

 Tid går åt till att hitta rätt artiklar vid orderplockning på grund av alla omflyttningar som sker inom 

lagret. 

 Varje omflyttning som sker innebär en risk för skadade pallar och produkter. 

 Det finns ingen som är ansvarig för att kontrollera att gods har hämtats, pallar kan bli stående. 
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 Många ansvarsområden för den som arbetar med emballerat gör att det blir svårt att få ett bra 

arbetsflöde. Post och leveranser, samt de många omflyttningarna på lagret gör att det blir svårt 

att hinna med allt, speciellt när kunder kommer med sena order. 

 Det kommer ibland in order utan recept och UN-nummer, vilket skapar svårigheter för 

produktionspersonalen.  

 Innesälj måste gå ner med fraktsedlar och plocklistor till produktionen. 

 Inventeringen stämmer inte alltid exakt då truckvågen inte alltid används för vägning av 

behållaren. Ibland görs det bara visuella uppskattningar av kvarvarande mängd. 

 För flera produkter ligger inventerade lagernivåer sällan på önskade miniminivåer 

 Den önskade miniminivån ligger för många produkter betydligt högre än vad 

försäljningssiffrorna uppgår till. Dessutom finns en önskan om att hålla 50 % mer än angiven 

miniminivå i lager. 

 

RUTINER OCH KOMMUNIKATION 

 Alla produktioner rapporteras inte, ibland glömmer personalen att skriva papper på det som 

produceras. Det innebär att det uppstår skillnader när månadsbokslut görs och 

ekonomiavdelningen får mycket arbete när det gäller att ta reda på varför inventeringen inte 

stämmer.  

 Inköp vet inte hur mycket lageryta som finns att tillgå och vet inte alltid om det finns plats för det 

som behöver beställas.  

 Det kan bara vara en person åt gången som skriver i produktionsmatrisen (Excel-arket), vilket 

skapar problem främst i högintensiva perioder. När Innesälj bokar en order kan produktionen inte 

titta i Excel-filen förrän Innesälj har stängt filen och vice versa.  

 Det sker en hel del dubbelarbete på grund av de olika programvaror och dokument som används 

parallellt. Produktion använder sig av ordermatrisen vilket innebär att Innesälj måste lägga in 

bokningar både i Axapta och i ordermatrisen. 

 Det finns inte tillräckligt med nedskrivna rutiner kring kvalitetskontroller av produkter vid in- och 

utleverans. 

 Emballage som hyrs ut till kund registreras inte alltid, vilket leder till att en del IBC ”försvinner” 

ur systemet och fler nya måste köpas in. 

 Då emballageregistreringen inte fungerar på ett bra sätt leder det till problem med 

hyresfakturering av emballage till kunden. 

 Bestämmelserna kring fakturering av emballagehyra är otydliga. Beroende på när i månaden 

kunden beställer och returnerar emballaget kan det i teorin bli allt från 32 dagar hyresfritt till 

närmare 90 dagar hyresfritt. 

 Generellt saknas det rutiner kring flera arbetsmoment och kommunikationen brister ibland 

mellan avdelningarna. De olika avdelningarna uppfattar samma situationer på olika sätt förstår 

inte alltid varandra. 

 Ett gemensamt språkbruk saknas 
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BILAGA 5: VÄRDEFLÖDE NULÄGE 

Kund behöver 

produkt X

Beställning via

telefon

Beställning via 

E-post/fax

Behöver Produktion 

kontaktas?
Lägger in i Axapta

Ska godset köras 

med egen bil?

Ringer 

produktion

Ja

Nej

Ringer tillbaka 

till kund och 

bekräftar

Ja

Nej

Kund Innesälj

Innesälj

Kund Produktion

Ekonomi

C/T = 90 

s

C/T = 30 

s

C/T = 30 

s

S/T = 60

C/T = 120 

s

C/T = 30 s

Fortsättning på nästa sida 
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Ska godset köras 

med egen bil?

Lägger in 

bokning i 

ordermatris

(Excel)

Finns produkt i 

lager?

Gör bokning i 

Mobilast

Bokar 

transport med 

DSV

Ja

Nej

Ja

Nej

Skriver ut 

fraktsedel och 

plocklista

Går ner med 

fraktsedel och 

plocklista till 

produktion

Fraktsedel 

ligger på 

kontoret

Transportledning Innesälj

Kollar 

bokningen i 

ordermatris

Utanför arbetets 

avgränsning

C/T = 60 

s

S/T = 2 h

C/T = 90 

s
C/T = 30 

s

C/T = 60 

s

 

Fortsättning på nästa sida  
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Finns produkt i 

lager?

Åker och hämtar 

färdig produkt i 

tält

Spolar av pall, 

kontrollerar 

korkar

Skriver ut 

etiketter
Hämtar råvaror Hämtar tom IBC Späder/blandar

Ringer inköp som 

lägger beställning
Varan inkommer

Finns råvara?

Ja

Nej

Ja

Nej

Skriver ut recept Är IBC ren?

Rengör IBC, tar 

bort gamla 

etiketter

Nej

Ja

 Produktion

Utanför arbetets 

avgränsning

C/T =60 

s

C/T = 8,32 

min

S/T = 

16,45 min

C/T = 60 s

C/T = 104 

s

C/T = 391 

s

S/T = 900 

s 

C/T = 360 

s

C/T = 30 s

S/T = 140 

s

C/T = 94 

s

  

 

Fortsättning på nästa sida  
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Skriver ut 

etiketter

Skriver upp IBC-

nummer på 

fraktsedel och 

klistrar 

transportlapp och 

etikett på gods

Ställer pall vid 

utlastning 207-

208

Fyller i 

produktionsmatrisen

(Excel) och lägger 

fraktsedel i avsett 

fack

Hämtar 

fraktsedlar

Stämmer av 

fraktsedelsnummer 

mot order, lägger in i 

Axapta och korrigerar.

Fraktsedel 

ligger i fack

Produkt finns ej i lager
Genomloppstid 24900s = 415 min

Utan väntetider 3346 = 55,8 min

Värdeskapande tid =512 s = 8,5 min

Andel värdeskapande tid UTAN väntetid= 15 %

Andel värdeskapande MED väntetid = 2 %

Produktion Ekonomi

Produkt finns i lager
Genomloppstid 21600 s = 360 min

Utan väntetider = 1194 s 

Värdeskapande tid = 154 s

Andel värdeskapande tid UTAN väntetid = 13 % 

Andel värdeskapande tid MED väntetid = 0,7 %
C/T = 25 s

C/T = 50 s C/T = 95 s
C/T = 30 s

S/T = 140 

s

C/T = 30 s

S/T =4 h

C/T = 300 

s
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BILAGA 6: VÄRDEFLÖDE FRAMTIDA LÄGE 

Kund behöver 

produkt X

Beställning via

telefon

Beställning via 

E-post/fax

Lägger in order 

i Axapta

Öppnar order i 

Axapta
Finns produkten i 

lager?
Ska godset köras 

med egen bil?

Gör bokning i 

Mobilast

Bokar 

transport med 

DSV

Ja

Nej

Ja

Nej

Kund Innesälj Transportledning

Innesälj

Kund Produktion

Ekonomi

C/T = 120 

s

C/T = 30 s

C/T = 90 s
C/T = 60 s

 

 

Fortsättning nästa sida 
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Finns produkten i 

lager?

Åker och 

hämtar 

produkten i 

lager

Läser av 

radiotagg och 

kopplar mot 

order

Utför 

kvalitetskontroll 

och klistrar på 

etiketter

Läser 

radiotagg och 

kopplar mot 

order
Skriver ut 

recept

Hämtar 

tomemballage 

och råvaror

Är IBC ren?

Späder/

blandar

Rengör IBC, tar 

bort etiketter

Ja

Nej

Nej

Ja

ProduktionC/T = 70 s C/T = 60 s

C/T = 90 s C/T = 30 s

C/T =480 

s

S/T = 300 

s

C/T = 60 s

C/T = 300 

s

 

 

Fortsättning nästa sida 
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Läser 

radiotagg och 

kopplar mot 

order

Skriver ut 

fraktsedel och 

lägger i avsett 

fack

Kör pall till 

utlastning

Hämtar 

fraktsedel

Registrerar ordern 

som skickad i 

Axapta

Produkt finns ej i lager
Genomloppstid = 1640 s

Värdeskapande tid = 780 s

Andel värdeskapande tid = 48 %

Produkt finns i lager
Genomloppstid = 630 s

Värdeskapande tid = 70 s

Andel värdeskapande tid = 11 %

Ekonomi

C/T = 30 s C/T = 60 s C/T = 50 s C/T = 30 s C/T = 60 s

 

  


