
 

 

 

I 
 

  

 

 

Examensarbete 

Effektivisering av materialförsörjning 
En fallstudie 

 

 

Efficiency of material supply 
A Case study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  
Jakob Söderlund 921023  
Niklas Bergh 920426 
Handledare: Göran Lundgren 
Företagshandledare:  
Christer Söderberg 
Examinator: Tobias Schauerte 
Termin: VT15 
Ämne: Industriell organisation och 
produktion 
Datum: 2015-05-25 
Nivå: Grundläggande Nivå 
Kurskod: 2MT04E 

 



 

 

 

II 
 

 



 

 

 

I 
 

Sammanfattning 
 
Logistik är ett samlingsnamn för de verksamheter som behandlar material och produkter, samt gör att dessa 

finns på rätt plats i rätt tid från råvara till slutlig förbrukare. Antingen betraktas en enskild del inom ett företag 

eller studeras flödet genom flera företag. Denna fallstudie är inriktad på hur materialet flödar från 

inkommande gods till utgående produkter inom en och samma fabrik. Då konkurrensen på marknaden ökar 

för varje år måste företagen bli mer konkurrenskraftiga, vilket i produktionssammanhang innebär att 

effektivisera sina processer för att hantera den snabbt varierande produktfloran. För att hindra företags 

kortsiktiga tänkande att outsourca och därmed behålla arbetena i Sverige måste företagen arbeta hårt med 

ständiga förbättringar av sina verksamheter.  

 

Fallstudien tar upp hur det går till att lokalisera problem i materialförsörjningen och lösningar till dessa. Syftet 

med studien är att förklara hur en effektivisering av materialförsörjning kan gå till. Detta genom att fokusera 

på att lokalisera och minska antalet materialbrister i fallföretagets slutmontering och därmed få processen att 

flyta jämnare och bli mer effektiv. Under studiens gång skapas en uppfattning om hur processerna är 

kopplade till varandra och vad som är grundorsakerna till materialbristerna i slutmonteringen.  

 

En introduktion till studien skapades för väcka intresse till läsning, den beskriver bakgrunden till varför det 

valdes att skriva om ämnet. Undersökningsfrågan, som i ett senare skede ska besvaras, skrevs ner samt hur 

studien avgränsats för att göra fallstudien möjlig. En teoretisk bas är sedan beskriven för att hjälpa forskaren, 

samt att förbereda läsaren kunskapsmässigt för att denna skall kunna förstå studien. En analysmodell beskrivs 

sedan, denna förklarar vilka teoretiska kapitel som skall analyseras med insamlad empiri. Ur analysen 

framställer forskarna det resultat som ligger till grund för studien. Resultatet består av underliggande orsaker 

till att materialbrist uppkommer och lösningar till dessa problem sammanställs sedan i en diskussion. 

Diskussionen ligger sedan till grund för de rekommendationer som löser de mest väsentliga problemen samt 

forskarnas förväntningar kring lösningarna.  
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Abstract 

Syftet med studien är att skapa en förståelse hur det går genomföra effektiviseringar av materialförsörjningen i 

ett tillverkande företag. Detta har sedan mynnat ut i rekommendationer där uppdraget var att minska antalet 

materialbrister i fallföretagets slutmontering och därmed få processen att flyta jämnare och mer effektivt. 

Målsättningen är att lösa uppenbarade problem genom att sammanställa lösningar som exponerar sig ur en 

noggrann förståelse om hur verksamheten fungerar. Empirin och teorin analyseras sedan, med hjälp av en 

analysmodell, för att skapa en grund till dem dokumenterade problemen och lösningarna som i senare skede 

beskrivs.  

 
Nyckelord:     Materialförsörjning,      Kartläggning,     Partiformning,     Lagerstyrning,     Intern logistik      
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Förord  
 

Fallstudien har genomförts av två studenter som en sista del inom utbildningen Industriell ekonomi med 

inriktning produktion och management vid Linnéuniversitetet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget för att de öppnade upp sin verksamhet för oss. Vi vill även tacka alla 

de anställda för deras trevliga bemötande och hjälpsamhet samt våra opponenter som gett oss tips på 

förbättringar. Samtidigt vill vi rikta ett extra stort tack till: 

 

Per Elgborn, produktionschef, som gjorde det hela möjligt genom att ta emot oss. 

 

Christer Söderberg, företagshandledare, som alltid tog sin tid för att hjälpa oss genom fallstudien.  

 

Göran Lundgren, handledare på Linnéuniversitetet, som guidat oss genom fallstudiens gång. 

 

Tobias Schauerte, examinator på Linnéuniversitetet, som genom föreläsningar och seminarier hjälpt till att 

granska examensarbetet och ge akademiska råd.   
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1. Introduktion 
 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till arbetet samt en problemformulering som sedan mynnar ut i en 

undersökningsfråga och tillhörande avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle råder det kraftig globalisering där EU-samarbetet är en bidragande faktor. På grund av 

denna integrering har handelsgränser eliminerats och öppnat upp nya möjligheter för företag och därmed ökat 

konkurrensen. Marknader blir större och delar av produktionsprocesser kan lättare motiveras till att 

outsourcas till tillväxtländer som exempelvis Indien och Kina. Detta bidrar bland annat till möjligheter för 

tillväxt men även en ökad oro för att sysselsättningen på dem aktuella företagen skall minska och förflyttas till 

utvecklingsländer (Europeiska kommissionen 2014). Trots dessa ekonomiskt förbättrade aspekter som 

globaliseringen bidrar till får inte miljöbelastningen glömmas bort, då detta är ett stort och essentiellt problem 

i hela världen. En stor orsak till försämring av miljön är företagen, som samtidigt spelar en viktig roll genom 

att skapa inkomster och sysselsättning (EU lagstiftningen, 2006). 

 

En hållbar utveckling är både socialt och ekonomiskt viktigt för vårt land då arbetslösheten i Sverige ligger en 

bit under EU-genomsnittet. Det är därför viktigt att företagen stannar kvar i Sverige (Ekonomifakta). Det 

innebär att förbättring och effektivisering av processerna måste ske, så att Sveriges i jämförelse dyra timlön, 

jämnas ut med en mer effektiv- och kostnadsbesparande produktion (Gylling et al., 2015).  

 

Inköp är en funktion som halkat efter i den snabba utvecklingen och är dessvärre inte optimal. Istället för att 

välja det billigaste alternativet, som blivit den vanligaste aspekten inom inköp, bör en effektiv och nära 

relation med leverantörerna utvecklas. Detta för att företagen skall kunna behålla sina positioner på 

marknaden (Weele, 2014).  Leveransförmåga är ytterligare en faktor som påverkar kundvärdet. Resterande 

faktorer svenska företag måste fokusera på är kvalitet och flexibilitet. Detta är beståndsdelar som svensk 

industri har möjlighet att använda för att lyfta kundvärdet och kunna konkurrera på en global marknad 

(Olhager, 2013). 
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1.2 Problemformulering 

 

För att företag skall kunna erbjuda högsta möjliga kundvärde krävs det att processerna är anpassningsbara 

och att arbetet sker med ett modernt synsätt. Det moderna synsättet innebär att producera det kunderna vill 

ha, när det vill ha det och till rätt kvalitet, vilket motiverar mindre tillverkningsserier. Detta i sin tur kräver att 

det finns en bra förståelse för lagret och hur styrningen av inköpsfunktionen fungerar. Det gäller att ha en 

god förståelse eftersom lagernivåer och inköp påverkas då dessa pressas mot en nivå som är svårare att 

hantera på grund av variationen i efterfrågan (Segerstedt, 2009).  Grosfeld-Nir et al., (2007) har gjort en studie 

om paretoprincipen som baseras på att 20 % av artiklarna står för cirka 80 % av omsättningen, de betyder att 

artiklar måste behandlas olika vid inköp för att lagersystemet skall bli optimalt. Detta varierar självklart 

beroende på bransch och företag (Segerstedt, 2009). Det gäller att materialet finns tillgängligt hos 

operatörerna precis när det behövs. Det får inte komma förtidigt så att kapital blir bundet, inte heller försent 

så att leveranstiden ökar och variation uppstår. Hur materialet skall levereras till de olika processerna beror på 

mottagarens krav och förutsättningar (Weele, 2012). 

 

Produkter som förädlas successivt inom tillverkningsprocessen binder mer kapital desto närmre 

färdigställandet av slutprodukten den kommer (Olhager, 2013). Det blir då oerhört viktigt att kvalitetssäkring 

sker från början och under hela processens gång och inte bara på slutprodukten. Om produkten kasseras när 

den är färdiggjord kostar det företaget mer pengar än om den kasserats direkt då fel uppstått (Buscher et al., 

2007). 

 

Då soliditet är viktigt för ett tillverkande företags överlevnad och utveckling skall kapitalbindningen vara så 

låg som möjligt. Denna beror bland annat på kapitalkostnad (inköpskostnad) och 

materialhanteringsutrustning. Därför är det viktigt att tillverkande företag arbetar mot en effektiv försörjning 

av material (Olhager, 2013).  

 

1.3 Undersökningsfråga 
 

Denna frågeformulering ligger till grund för fallstudien: 
 
Hur kan ett tillverkande företag förbättra sin materialförsörjning? 
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1.4 Syfte och mål  
 

Syftet och målet med fallstudien är att öka förståelsen kring faktorerna som påverkar materialförsörjningen i 

ett tillverkande företag. En analys av nuläget och en ökad förståelse skall kunna redogöra eventuella 

förbättringsmöjligheter som går att implementera.  

 

1.5 Avgränsningar 
  

Fallstudien avgränsas till att följa produktionsflödet i ett tillverkande företag. Produktionsflödet begränsas till 

att studera materialförsörjningen till slutmonteringen för den produkten med högst efterfrågan. 

 

1.6 Tidsram 

 

En beskrivning av planeringens upplägg för fallstudien: 

 

Halvfart (50 %) Helfart (100 %) 
Vecka: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Ämnesval:                    
Kontakt med 
företag 

x x                  

Inledning   x x                
PM 1     x               
Teori     x x x x            
PM 2         x           
Empiri         x x x         
Analys           x x x       
Resultat              x      
Slutsats               x     
Rekommendation               x     
PM 3                x    
Korrekturläsning                 x   
Inlämning                 x   
Slutseminarium                   x 
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2. Metodologi 
 

I kapitlet beskrivs de olika tillvägagångssätt och synsätt som är aktuella angående fallstudien.  Kapitelet redovisar metodvalen, 

studiens synsätt och tillvägagångssätt samt vilka val som gjorts. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

De två olika typerna av kunskapssyner är verklighets- och vetbarhetsuppfattning. Dessa har stora skildringar 

kring hur verkligheten uppfattas och hur denna senare studeras. Där vetbarhetsuppfattningen (positivism) 

handlar om att en upprepning av en specifik empirisk studie skall ge samma utfall och där 

verklighetsuppfattningen (hermeneutik) handlar om att det finns ett objektivt utfall (Johansson-Lindfors, 

1993). 

 

2.1.1 Positivism 
 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, med tiden har det skett en utveckling vilket medför att det 

nu även behandlas inom andra vetenskapsområden. Detta synsätt kan baseras på ett direktcitat från (Thurén, 

2007, s.17) som lyder: “Om man rensar bort allt man har trott sig veta, men som man egentligen inte vet, så får man kvar en 

kärna av säker kunskap”. Det är denna kärna som blir grunden för att bygga upp vetenskapen. Positivismen vill 

att människor skall basera sina beslut och tankegångar på säker och absolut kunskap (Thurén, 2007). Det bör 

råda aktsamhet gällande tillit till traditioner, spekulationer och känslor. Kritiska undersökningar av iakttagelser 

och påståenden bör istället ske så att fakta anses betryggad med skälig sannolikhet. Fakta skall sedan noga 

undersökas för att slutsatser skall kunna dras (Holme et al., 1997). Värt att nämna för att förtydliga detta 

ytterligare är att enligt positivismen finns det bara två källor till kunskap: det som kan iakttas med vårt sinne 

och det vi kan räkna ut med vår logik (Thurén, 2007). 
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2.1.2 Hermeneutik 
 

Hermeneutik är ett synsätt som inte är lika rigoröst som positivismen. Detta synsätt innehåller bland annat 

läror och perspektiv – ett komplext samband som varken är noggrant undersökt eller vetenskapligt bevisat att 

det stämmer (Eriksson, 2014). Enligt Holme et al.,(1997) är hermeneutik en uppfattning som en person har 

angående en händelse och som uppkommit av egna erfarenheter, utbildningar eller vetenskapliga arbeten. 

Han säger även att det hermeneutikiska synsättet är en nödvändighet då vår egen vardag och all forskning 

som sker kretsar kring att se på saker objektivt. 

 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

 

Fallstudien inleddes med att kartlägga produktionslayouten och en liten del av processen genom intervjuer 

och egna observationer. Detta gjordes för att få förståelse av hur verksamheten såg ut och hur flödet hängde 

ihop. Fakta som erhölls kom ur intervjuer och egna observationer och baserades med inslag av egna 

tolkningar det betyder att kartläggningen grundades på det hermeneutikiska synsättet. I projektets senare del 

kartlades processerna och nuläget studerades noggrant och bröts ner till mindre beståndsdelar. Ur denna mer 

noggranna kartläggning ökade förståelsen ytterligare för hur delarna hängde ihop och fungerade. Dessa 

mätningar och undersökningar baserades dels på konkret fakta som exempelvis mätningar av cykeltid, 

genomloppstid och arbetsmoment och kan jämföras med det positivistiska synsättet som baseras på säker och 

absolut kunskap. Denna kartläggning grundades inte enbart på säker kunskap utan även på egna tolkningar av 

bland annat layout och arbetsmomentutförande - det hermeneutikiska synsättet. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Ett vetenskapligt angreppssätt innebär hur förhållningen mellan teori och empiri är vid en forskning. Enligt 

Patel & Davidson (2012) finns det tre olika huvudgrupper att använda, induktion, deduktion och abduktion. 

Gruppernas innebörd och skillnader presenteras på nästa sida. 
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2.2.1 Induktion  
 

Induktion betyder att en teori formuleras utifrån redan kända empiriska uppgifter. Det kan beskrivas som att 

grunden till studien är ett verkligt fall och ur detta verkliga fall skapas sedan en ny teori (Patel & Davidson, 

2012). Detta angrepssätt grundar sig i att läsaren måste ha god förståelse för hur undersökningen genomförts 

för att denna skall kunna avgöra hur reliabel studien är. Det är ett krävande jobb att få en induktiv studie 

trovärdig, det går nämligen inte bevisa att empirin stämmer fullständigt. Det stora arbetet är att få felkällan så 

liten som möjlig. Det gäller att kunna skapa tillräckligt med reliabilitet för att kunna validera att 

undersökningsresultatet är trovärdigt (Thurén, 2007). 

 

2.2.2 Deduktion  
 

Motsatsen till induktion innebär att utgången baseras på kända teorier och slutsatser dras om enstaka fall 

(Patel & Davidsson, 2012). Deduktion handlar om logiska resonemang som leder till ett trovärdigt resultat 

som grundar sig på redan kända teorier. Det handlar om att kunna hitta logiska samband för att kunna bevisa 

att resultatet stämmer. Eftersom deduktion bygger på logiska samband är det lätt att dra slutsatser som 

accepteras av många individer, även om det skulle visa sig att deduktionen är felaktig (Thurén, 2007). 

 

2.2.3 Abduktion 
 

Abduktion är en kombination av induktivt- och deduktivt angreppssätt som börjar induktivt och sedan 

analyseras deduktivt. Det induktiva angreppsättet utgår från att undersöka ett enskilt fall och formulera en 

teori. Denna teori ligger sedan till grund för det abduktiva angreppssättet och testas på andra fall för att se om 

teorin går att använda. Teorierna blir då mer eller mindre generella beroende på hur bra den utformade teorin 

fungerar på liknande områden. (Patel & Davidson, 2012). Detta är enligt Holme et al., (1997) den vanligaste 

metoden att använda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 
 
 

 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 
 

Forskningen startade med teorier som grund för att skapa en förståelse. Vidare granskades produktionen för 

att samla in data via bland annat egna observationer och intervjuer. Vid denna granskning övergick det 

deduktiva angreppssättet till ett mer induktivt, då detta verkade mer lämpligt att använda sig av för att kunna 

tillgodose nödvändig primärdata. Därför anses detta vara en blandning av ett induktivt- och deduktivt 

angrepssätt vilket anses vara abduktivt. 

 

2.3 Vetenskaplig metod 
 

“Innan jag vet vad jag skall undersöka, kan jag inte veta hur jag skall göra det” (Fog, 1979, s.75). Detta citat kommer 

från den danske samhällsforskaren Jette Fog och syftar till att tydligöra att en forskning står inför ett 

metodval, antingen kvalitativt eller kvantitativt. 

 

2.3.1 Kvalitativ 
 

Om en metod benämns kvalitativ syftar det till att varken siffror eller tal används. Resultatet grundar sig då på 

verbala eller skriftliga formuleringar och presenteras som en studie (Backman, 2008). Det primära målet med 

denna metod innebär en ökad och djupare förståelse för det berörda området. Genom olika tillvägagångssätt 

samlas information in och ger en djupare förståelse av komplexa problem som studeras. När detta är gjort 

beskrivs helheten av detta sammanhang (Holme et al., 1997). 

 

2.3.2 Kvantitativ 
 

Om mätningar, matematik och statistik används för att komma fram till ett resultat betyder det att dessa 

metoder är kvantitativa. Det är metoder vars resultat består av numeriska observationer som exempelvis 

experiment och prov (Backman, 2008). Här görs jämförelse och provningar så att formaliserade analyser kan 

bli genomförda. Det innebär att den kvantitativa metoden är väldigt strukturerad och kontrollerad inom det 

område som är av särskilt intresse (Holme et al., 1997). 
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2.3.3 Vår forskningsmetod 
 

Den första utformade kartläggningen baserades på verbal- och observerad fakta då endast en bredare 

förståelse av företaget ville uppnås. Den mer konkreta kartläggningen som utfördes i arbetets senare gång 

grundade sig bland annat på mätningar och numeriska metoder, för att en djupare förståelse för specifika 

operationer skulle fås. Den vetenskapliga metoden är således en kombination av kvalitativ och kvantitativ och 

resultatet av undersökningsfrågan skall besvaras kvalitativt.   

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
 

Datainsamling handlar om att identifiera information från rätt källa och sedan dra nytta av det på bästa sätt. 

Det finns ingen optimal källa utan den varierar beroende på forskning (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.4.1 Primärdata 
 

Primärdata är den data som forskaren själv samlar in, den kan tillhandahållas bland annat genom intervjuer 

eller egna observationer. Vid all insamling av information är det en övervägning mellan tre faktorer: kostnad, 

kvalitet och tillgänglighet. Det skapas en balans mellan dessa faktorer eftersom forskningens resurser oftast är 

begränsade i både tid och pengar. Intervjuer och observationer på exempelvis företag är tidskrävande, fast ger 

oftast god indata (Eriksson & Wiederskeim, 2014). 

 

2.4.2 Sekundärdata  
 

Data som redan är aktuell brukar kallas sekundärdata. Det är information som andra forskare samlat in och 

behandlat, vilket granskas i ytterligare en analys. Vanlig användning av sekundärdata är bland annat från 

statistiska centralbyrån (Johansson Lindfors, 1993).  
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2.4.3 Intervju 
 

Intervjuer är en bra metod att samla in primärdata på, där erhålls högkvalitativ information som genereras 

från en person. Nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande. För att kunna agera professionellt gäller 

det att vara väl förberedd, vilket tar tid. Det kan även förekomma utgifter för transport till och från 

intervjuplatsen, vilket är ytterligare en nackdel (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.4.4 Observation 
 

Vid observationer är det noga med att bestämma sig för vad som skall observeras och vad som är av intresse. 

Det krävs förberedelse och erfarenhet för att denna datainsamlingsmetod skall generera det som är avsatt att 

ta reda på. Observationer är en tidskrävande metod, dock väldigt nyttig då det ger en djup inblick i olika 

situationer - gör exempelvis människor det som de säger sig göra? Personer uppfattar saker olika och detta 

gör att vissa detaljer filtreras bort och andra detaljer hamnar i fokus, därför är det viktigt med medvetenhet 

kring riskerna som observationer medför (Bell, 2006).  

 

2.4.5 Enkät 
 

Enkäter är en god källa till primärdata. Genom med förhållandevis liten arbetsinsats formulera ett visst antal 

frågor och tilldela dessa till berörda personer tillhandahålls mycket information. Problem kan dock uppstå då 

svaren inte blir lika utvecklade som vid en intervju och det finns risk för att frågorna misstolkas, det kan 

medföra brister i trovärdigheten. Ytterligare ett problem kan vara att få in tillräckligt med svar, eftersom 

enkäter generellt anses vara tråkiga och tidskrävande (Björklund & Paulsson, 2012).  

 

2.4.6 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie är information i form av sekundärdata som exempelvis böcker på ett bibliotek. Dessa 

böcker har hög tillgänglighet och är gratis att tillhandahålla fast måste ses med ett kritiskt öga eftersom det 

endast är en sekundärkälla. Kritiken kommer från att det inte alltid går att granska hur och varför materialet 

samlats in och om det är relevant att använda i forskningen (Björklund & Paulsson, 2012). 
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2.4.7 Dokument  
 

Dokument kan förekomma i olika former, exempelvis i form av statistik eller layouter. Förut förknippades 

dokument med pappershandlingar, vilket nu mer förekommer som filer på en dator. Därför kan dokument 

anses som information som är nedskriven i någon form (Patel & Davidsson, 2012). 

 

2.4.8 Vår datainsamlingsmetod 
 

Genom observationer och intervjuer på företaget har primärdata samlats in för att analyseras. Primärdata ville 

användas i första hand, då studien blir mer reliabel. Tidsperioden för forskningen var begränsad vilket innebar 

att sekundärdata även samlades in, eftersom det inte fanns tid för att genomföra alla mätningar på egen hand. 

Observationerna och intervjuerna var grunden för att skapa förståelse kring nuläget vilket sedan 

kompletterades med erhållna dokument. Den genomförda studien har använt både primär- och sekundärdata 

för att samla in så mycket information som möjligt. 

 

2.5 Verifiering av data 
 

Insamling av information måste alltid granskas kritiskt oavsett vilken metod som används. Detta för att 

avgöra hur trovärdig och reliabel informationen är som erhålls (Bell, 2006). Även Björklund & Paulsson 

(2012) anser att validitet, reliabilitet och objektivitet är de tre mått som mäter en forskningsstudies pålitlighet. 

 

2.5.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlig och speglar sannolikheten att få samma resultat vid olika 

mättillfällen under lika omständigheter (Bell, 2006). Tillförlitligheten ökar desto mer resultatens 

överensstämmelse är mellan de olika mättillfällena (Bergman, 1982). Om andra forskare hade utfört samma 

sak hade resultatet då varierat? Om så är fallet är reliabiliteten låg (Eriksson, 2014).  

Reliabilitet består av två olika dimensioner: Inre konsistens och konsistens för ett mått över tid. Inre 

konsistens handlar om att sammanhanget består av fler än en komponent, då måste speciella procedurer och 

tekniker användas för att studera reliabiliteten. Konsistens för ett mått över tid handlar om att mäta någonting 

över tid och behöver därför mätas flera gånger (Bryman, 1997). 
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2.5.2 Validitet 
  

Validitet är ett annat ord för giltighet (Bell, 2006) och är ett mätinstruments förmåga att mäta det som är 

avsatt att mäta. Hur stor del av det du mäter har en bidragande faktor till slutresultatet? Ett exempel på detta 

är att mäta minnesförmågan vid ett genomförande av intelligenttest, då har endast en av flera viktiga aspekter 

mätts. Det finns två aspekter som skiljer sig åt inom validitet: Inre- och yttre validitet. Där inre validitet är 

giltigheten för ett påstående. Ett exempel som (Eriksson, 2014) tar upp är att mäta antalet medlemmar i ett 

politiskt parti. Den inre validiteten beror på vilka personer som inkluderas i partiet. Detta kan variera 

beroende på det egna anseendet och därför kan även den inre validiteten variera. Yttre validitet är också en 

giltighet för ett påstående, det innebär att slutsatser dras på de resultat som erhållits och används senare i 

andra liknande grupper eller situationer (Eriksson, 2014). 

 

2.5.3 Objektivitet 
 

Objektivitet ses som ett mått på hur stor påverkan värderingar har på forskningens resultat. Därför är det 

viktigt att det redogörs tydligt hur resonemangen går till och att motiveringar till de olika valen i studien görs. 

Detta bör genomföras så att varje individuell läsare skall kunna dra egna slutsatser om hur reliabel denna 

anser att resultatet av studien är. Det kräver att teori och fakta som arbetet består av skall vara korrekt 

refererat och inte vara vinklat till arbetets fördel, så att läsaren tvingas in i samma tankebana som skribenten 

(Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.5.4 Sanningskriterier  
 

För att stärka reliabiliteten i fallstudien har källorna i teorin baserats på böcker och vetenskapliga artiklar 

framför webbaserade källor. Litteratur från olika författare har använts för att få många synvinklar, 

informationen har sedan analyserats med ett eget synsätt och blivit omskriven i egna ord.  

Kartläggningen av fabrikslayouten utfördes av författarna efter att företagshandledaren introducerat lokalen. 

För att öka dess reliabilitet bokades ett möte med samma person efter färdigställd layout. Denna 

presenterades och godkändes och deras egen layout blev mottagen och jämförd för att reda ut oklarheter och 

tolkningsskildringar. Efter att layouten var färdigställd skapades ett processdiagram för att se hur materialet 

flödade. Den framställdes med hjälp av intervjuer och rundturer av, produktionspersonal, produktionschef 

och företagshandledare.  
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Information tillgavs från kollektivanställda, som arbetar nära produktionen, samt från tjänstemän som jobbar 

mer övergripande. Informationen ur intervjuerna dokumenterades i anteckningsblock så ingen information 

skulle gå förlorad. En mer detaljerad nuvärdesanalys påbörjades. Succesivt undersöktes varje enskild 

delprocess, för att ta reda på vilken information och vilket material som kom in och gick ut. Denna 

information dokumenterades i anteckningsblock samtidigt som en intervju med berörd personal gjordes.  

Informationsflödet ritades sedan upp. Samtidigt som varje delprocess undersöktes gjordes mätningar på 

operationerna ett flertal gånger för att minska slumpmässiga sannolikheter.  

Då reliabiliteten vid den kvalitativa insamlingen av data skulle öka utfördes intervjuer och observationer i 

naturliga miljöer så personen inte skulle känna sig obekväm.  För att minimera risken för stress och där av 

ofullständiga svar, försöktes mötena placeras vid tidpunkter som passade den intervjuade personen. För att 

säkerhetsställa att svaren blev så bra som möjligt fick företagshandledaren utse vilken person som var mest 

lämpad och kompetent inom det aktuella området. Den ena forskaren antecknade, medan den andra 

forskaren ställde frågor, förde diskussion och motfrågor för att få ut den information som söktes. Efter 

intervjun sammanställdes all fakta genom en diskussion forskarna mellan. Den kvantitativa insamlingen av 

data är näst intill bara baserad på primärdata för att få så hög reliabilitet som möjligt. Även validiteten anses 

hög då mätningar har genomförts ett flertal gånger och ett medelvärde av dessa mätningar fick bli det 

slutgiltiga resultatet. 

 

2.6 Generalisering 
 

Generalisering innebär om slutsatser av ett specifikt falls resultat kan användas på en hel grupp (Denscombe, 

2009). En forskares strävan är att kunna använda undersökningens resultat i andra fall (Bryman, 1997).  

 

2.6.1 Generalisering av studien 
 

Då undersökningen är baserad på ett specifikt företag är det svårt att få en generalisering av fallstudien. All 

underliggande information för studien är baserad på ett specifikt företags tillvägagångssätt och layout och 

därför kommer slutsatserna anpassas efter förutsättningarna på företaget. Dock är teorin som använts i 

studien generaliserbar då denna är beprövad. Så trots en fallstudie på ett specifikt företag så skall det gå att 

använda denna teori på andra tillverkande företag med andra förutsättningar, för att uppnå samma resultat.  

 

 



 

 

 

13 
 
 

 

3. Teori 
 
I detta kapitel beskrivs de teorier och koncept som ligger till grund för forskningen. Dessa teorier och koncept tillämpas sedan för 

att konstruera forskningens analysmodell. 

 

3.1  Intern logistik och materialhantering 
 
Logistik är ett samlingsnamn för de verksamheter som behandlar material och produkter samt gör att dessa 

finns på rätt plats i rätt tid från råvara till slutlig förbrukare. Antingen betraktas en enskild del inom ett företag 

eller så studeras flödet genom flera företag. Logistiken kan delas in i två olika karaktärer: Styrnings- respektive  

strukturkaraktär.  

Struktur syftar på hur produkt-, distributions-, produktions- och materialförsörjningssystemen bör formges 

för specifika förhållanden. En frågeställning för att ge klarhet kring vad som menas är: 

 Hur mycket av den färdiga produkten skall tillverkas?  

 Hur stor del färdiga komponenter skall köpas in?  

 Vem är vår leverantör?  

 Hur skall inleveranserna ske?  

Styrningskaraktären syftar på att ordna och verkställa effektiva materialflöden med utgångspunkt i de redan 

existerande strukturerna. En frågeställning för att ge klarhet kring vad som menas är: 

 Hur mycket artiklar skall levereras till och från lager? 

 När skall artiklarna levereras till och från lager (Mattsson & Jonsson, 2011)?  

3.1.1 Godsmottagning 
 
Vid godsmottagningen sker lossning av ankommande gods. Oftast ankomstrapporteras de olika paketen i 

samband med mottagningen. Informationen som fås av följesedeln gör att personalen kan registrera att 

materialet levererats. Automatiskt genererar registreringen även att personalen får uppgifter om materialet 

skall kontrolleras eller lagras. Om tidsbrist råder vid godsmottagningen, händer det att personalen inte hinner 

med att ankomstregistrera materialet och får då lagra godset i ett temporärt lager på hyllor eller golv. I vissa 

företag görs redan en ankomstregistrering och då sker en uppdatering av lagersaldot, det innebär att ett 

temporärt fel kring materialet, då det inte hunnit med att lagersättas på sin lagerplats (Oskarsson et al., 2013).  
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3.1.2 Lagring 
 
Materialflödet flyter oftast till och från något sorts lager, hur dessa lager ser ut skiljer sig med allt från pallager 

till mindre hyllor. En hög fyllnadsgrad och låg driftkostnad vill uppnås och då måste ett fysiskt lager utformas 

så att lagerhållningskostnaden och hanteringskostnaden minimeras. För att dessa kostnader skall minimeras 

måste lagret användas till så stor del som möjligt, utan att försvåra hanteringen. Det skall finnas tillräckligt 

med utrymme för på- och avlastning och ett visst antal lagringsplatser måste stå tomma för att ta upp 

variationer i lagringsbehoven.  

 

Högfrekventa artiklar bör ha en kortare transportsträcka, samt vara mer lättåtkomliga i lagret. Lågfrekventa 

artiklar bör ha längre transportsträcka och bör inte vara placerade på de mest lättåtkomliga lagerplatserna. Ett 

sätt att lagerhålla sina artiklar är zonindelning. Om exempelvis merparten av de regelbundna plockorderna 

innehåller artiklar från en produktfamilj är det tidseffektivt att dela in sitt lager i olika zoner. Att dela in sitt 

lager utefter uttagsfrekvensen är ett annat sätt. Ett mindre antal lagerförda artiklar står normalt sätt för en stor 

del av plockningsaktiviteterna och då är det mer tidseffektivt att ha de produkterna i de mest lättillgängliga 

lagringsutrymmena. Tredje varianten att lagra sina artiklar på ett zonindelat sätt är att basera det med 

avseende på lagringsförutsättningar för artiklarnas fysiska egenskaper (Mattsson & Jonsson, 2011). 

 

 

Figur 1. Zonindelad lagerutformning. (Mattsson & Jonsson, 2011. s. 70). 
 

Platserna i lagret kan antingen vara alternativa (flytande) eller fasta. En fast placering innebär att alla artiklar 

har förutbestämda platser. Nackdelen med denna lagerplacering är att större lagringsutrymme krävs då det 

måste dimensioneras efter maximal lagervolym för respektive artikel. Fördelen är att de högfrekventa  

artiklarna kan placeras närmre och bli då mer tillgängliga.  
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En flytande placering innebär att artiklarna lagras på valfri ledig plats. När denna placering används, förs 

artikelns plats in i ett lagersystem som sedan håller reda på vart den befinner sig. Det är även möjligt att 

kombinera fast med flytande. Då används en fast plats på plockplatserna längs med produktionen och en 

flytande på buffertlagret där artiklar hämtas och sedan levereras till plockplatserna (Lumsden, 2012). 

 

Det mest effektiva sättet att använda lageryta är att fristapla materialet direkt på golvet både på höjd och djup. 

Denna metod har hög utnyttjandegrad av yta, samtidigt som det resulterar i hög materialhanteringskostnad, 

eftersom materialet blir svårtillgängligt. Lagringsprincipen lämpar sig egentligen bara då samma sorts material 

skall lagras, och det inte spelar någon roll vilken låda som förbrukas först. Hyllager/pallställage är en annan 

vanlig förekommande lagringsprincip och innebär att på hyllorna placeras någon form av lastbärare, vanligtvis 

en pall. Hyllornas uppbyggnad varierar då målet är att kunna nå allt material utan att flytta en annan 

lastbärare. Fördelen med hyllager är att möjliggöra hög flexibilitet men nackdelen är utnyttjandegraden av 

lageryta.  Automatiska lagersystem och hämtningssystem (Automated Storage and Retrieval Systems - AS/ 

RS) är en modern konstruktion där materialet lagras i höga hyllor. Det är en dyr metod med avancerad teknik 

med fördel att lagerytan används väl. Hyllsektionslager är ett lager bestående av hyllor vars 

förvaringsutrymme är små, fast många till antalet. Denna lagervariant lämpar sig för material med låg volym. 

Karusellager är en lagringsmetod som lämpar sig för små artiklar, med öppnade förpackningar och inriktning 

mot plocklistor. En dator håller koll på lagernivåer och placering av artiklarna. En annan variant på 

karusellager är paternosterlager där skillnaden är att karusellager går horisontellt och paternosterlager går 

vertikalt. Dessa metoder förenklar plockpersonalens arbete och onödiga transporter elimineras, då allt 

material fås från samma plats (Jonsson, 2008).  

 

3.1.3 Materialhantering 

 

Materialhantering är en funktion som har målsättningen att minska produktionskostnaden. Det uppnås 

genom att tillgodose produktionen med material i rätt mängd, till rätt plats, position, tid, och intervall. Det är 

viktigt att effektivisera materialhanteringen då den i genomsnitt uppgår till 50 % av totala 

operationskostnaden. Den positiva effekten med en bra materialhantering är bidraget till ökad arbetsmiljö, då 

statistik visar att mer än 50 % av olyckorna är materialrelaterade. Investering på materialhantering anses vara 

lönsam om den bidrar med minskad materialhanteringskostnad (Stephens & Meyers, 2013). 

Materialhanteringen består av 70-90 % köer, transport och lager och endast 10-30 % består av effektiv tid i 

form av bearbetning och montering (Lumsden, 2012).  
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Det vanligaste transportsystemet är bemannad truck i kombination med vagnar för att kunna förflytta större 

volymer. Det behöver inte vara samma person som plockar artiklarna från lagret och som transporterar det 

till produktionen. Är det inte samma person, brukar personen som plockar artiklarna från lagret transportera 

dem till en omfördelningsplats. Där hämtar sedan en annan person materialet och transporterar det till en 

mottagningsyta, exempelvis i produktionen (Gattorna, 1999). 

 

För att materialuttag skall vara genomförbart måste lagerarbetaren veta vilket material som skall plockas och 

till vilken adress det skall leverans. Allt står på en så kallad plockorder. Denna plockorder kan antingen 

komma från en tillverkningsorder eller en lagerpåfyllnadsorder. Om den är baserad på en tillverkningsorder 

innebär det att materialet skall levereras till en specifik plats i tillverkningen. Om den är baserad på 

lagerpåfyllnadsorder innebär det att material skall levereras till ett lager längre fram i flödet (Frazelle, 2011). 

 

Det materialförsörjningssystem som är bäst, beror på om materialförsörjningen och monteringen har 

kopplingar till varandra. Dessa två system bör utvecklas samtidigt för bästa möjliga lösning. Det som berör är 

allt från förrådets utformning till att montören sträcker sig efter en komponent.  Utgå från att kolla på hur 

materialet skall levereras till monteringslinan. Detta går att göra enligt tre principer: kontinuerligt, satsning och 

batchning Dessutom går det att kombinera ihop olika principer för att få det så effektivt som möjligt 

(Lumsden, 2012).  

 

Vid satsning, även kallad kitting, plockas material från förrådet som en sats (kit) och transporteras till den 

platsen i tillverkningen den efterfrågas, antalet komponenter är i exakta kvantiteter. Batchning är samma sak 

som satsning fast leveranser sker i form av ett större antal artiklar. Kontinuerlig försörjning innebär en 

regelbunden leverans av små förpackningar fast till en större mängd olika artiklar till produktionslinan 

(Mattsson & Jonsson, 2011).  

 

Plockning är en process som innebär att materialet först plockas i förrådet och sedan fylls på i 

produktionsbufferts. Det finns två huvudgrupper av plockning, manuell och automatiserad. Manuell 

plockning är den dominerande då automatiserade fortfarande är för avancerad och dyr. Den manuella 

plockningen kan ske på två sätt, antingen levereras godset till plockaren eller så går plockaren till godset. Den 

vanligaste metoden är att plockaren går till godset och det sker med truck och/eller kran, vilket varierar 

beroende på höjden på lagret. De olika höjderna ett lager vanligtvis delas in i är lågplock (2.6 meter), 

medelplock (3.6 meter) och högplock (7.5 – 25 meter).   
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Substitut till metoden då plockaren tar sig till godset är ”godset till plockaren”. Ett sådant system är 

exempelvis ett paternosterlager som symboliserar hög automatiseringsgrad och låg förflyttningssträcka. 

Vanligtvis används en kombination av plockmetoderna. Materialet kan plockas genom olika varianter - 

orderplockning, zonplockning och artikelplockning. Orderplockning innebär precis som det låter att 

plockning görs efter en specifik order tills den är färdigställd. Fördel är att plockning och packning sker i 

samma behållare, vilket undviker tidskrävande sortering. Beroende på lagerstruktur kan det vara mer lämpligt 

att plocka flera orders samtidigt. Då är zonplockning mer lämpat och innebär att ordern blir uppdelad och 

plockas av flertalet arbetare i olika delar av lagret. Sista plockningsmetoden är artikelplockning och då plockas 

en periods behov av en specifik artikel (Oskarsson et al., 2013).  

 

3.1.4 Försörjningsmetoder 

 

Ett tvålådesystem, även kallat two bin system, är en lagringsprincip som innebär att två lådor med samma 

sorts komponenter ligger efter varandra i exempelvis en hylla (låt oss kalla dem låda A och B). Personalen 

plockar material ur den lådan som ligger längst fram (låda A) tills den tar slut. När den är slut plockas låda A 

bort och en beställning görs för att få den fylld igen. Lådan bakom (låda B) innehåller så många komponenter 

som beräknas gå åt under den tiden den tomma lådan fylls på igen (inklusive viss säkerhetsmarginal). När låda 

A sedan kommer tillbaka fylls låda B på och resterande komponenter blir kvar i låda A och ställs bakom låda 

B (Lumsden, 2012). Ett tvålådesystem är egentligen en variant av kanbansystem där lastbäraren fungerar som 

kanbankortet och den tomma lådan som påfyllningssignal (Storhagen, 2011). Kanbansystem härstammar från 

Japan och är en relativt enkel metod som utgår från produktionsbufferten. När operatörerna i produktionen 

stöter på ett kort, skall det tolkas som en signal om ett påfyllningsbehov. Kortet skickas till påfyllningslagret 

med information som exempelvis lagringsplats, mängd och artikelnummer (Jonsson & Mattson, 2011). 

 

Visuell signal innebär att produktionsoperatörerna själva signalerar när materialet tagit slut, genom exempelvis 

tända en lampa eller fälla ut en flagga. När påfyllningspersonalen ser detta läser de av vilket material som 

behövs och fyller sedan på den avsedda mängden och nollställer signalen (Oskarsson et al., 2013). 

 

JIT, Just-In-Time, innebär en strävan av direkta leveranser utan produktionsbuffert. Detta är användbart då 

höga volymer och kundspecifika artiklar tillverkas vilket normalt sett hade genererat stort lager.  En variant av 

JIT är att leverera i materialsatser (kittning) som förklarades i tidigare kaptitel om materialhantering. Då skall 

exakt materialmängd plockas och levereras där behovet finns, vilket ställer höga krav på planeringssystem. En 

variant av kittning är sekvensering vilket lämpar sig mot löpandeband-tillverkning.  
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Materialet levereras då för exempelvis fem stycken orders samtidigt, fast i rätt följd. Den ordern som skall 

tillverkas först har sitt materialkitt längst fram och den ordern som skall tillverkas efter den har materialet 

efter det första materialkittet. Det ställer extremt höga krav på planeringssystemet och att rätt material finns 

tillgängligt i rätt tid (Oskarsson et al., 2013). 

 

3.1.5 Distributionstyper 

 

Gällande distribution baserar företag sin leverantörskatalog beroende på produkt. Strategiska produkter, 

produkter som företagets slutprodukt är beroende av, har en stor inverkan på omsättningen. Små ändringar 

på styckpriset har en stor inverkan på kostnaden av slutprodukten. Leverantörsrisken är stor, då företaget är 

beroende av leverantören. Ett partnerskap är då viktigt mellan företaget och leverantören. Det finns även 

produkter som är simpla, billiga med lägre kvalitet där flera leverantörer erbjuder samma sorts produkt. 

Strategin är då att spela ut leverantörerna mot varandra och köpa av den leverantör som erbjuder lägsta 

kostnaden, detaljer som exempelvis skruv och mutter (Weele, 2014). Dessa produkter kan transporteras på 

olika sätt. Ett sätt är linjetrafik som innebär att godsmottagaren får sina varor direkt från godsavsändaren utan 

stopp eller komplikationer i distributionen. Detta är ur ledtidssynpunkt den ultimata transporten fast 

nackdelen är att det blir ett orimligt stort antal transportrelationer och en hög transportkostnad. Slingtrafik 

innebär att det finns planerade körrutter i distributionen. Det betyder att flera godsavsändares produkter 

lastas på samma transportmedel till godsmottagaren. Fördelen är att godsmottagaren alltid får sitt gods 

levererat vid samma tidpunkt, vilket innebär att produktionen lättare kan anpassas. Nackdelen är att det kan 

vara svårt att hålla full beläggningsgrad på lastbilarna eftersom det måste finnas plats för alla 

underleverantörers gods, vilket varierar (Segerstedt, 2009). Levererade komponenter som mottas i 

godshanteringen anländer i olika emballage beroende på vilken kund som levererar. Dessa emballage bör vara 

så lika varandra som möjligt och vara utformade efter nästkommande led i flödet då det ger hanterings- och 

styrningsfördelar (Institutet För Transportforskning, 2002).   
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3.1.6 Lagerstyrning 
 
Ett producerande företags mål gällande lagerstyrning är att nå så hög kundtillfredsställelse som möjligt. 

Detta kan sammanfattas i ett ord - leveransservice, vilket beskriver hur kundtillfredsställelsen uppnås. 

Leveransservice består av underkategorier som bör studeras. Fyra av kategorierna är lagertillgänglighet,  

leveranstid, leveransprecision och leveranssäkerhet. 

 Lagertillgänglighet - Förmågan att leverera från lagret. 

 Leveranstid - Tiden från mottagning av order till att leveransen kommit till kunden. 

 Leveransprecision - Leveranspålitlighet, förmågan att leverera till utsatt tid. 

 Leveranssäkerhet - Förmågan att leverera utsatt kvantitet till utsatt tid. 

 

För att uppnå hög leveransservice krävs det ett högt resursutnyttjande och kort genomloppstid. 

Resursutnyttjandet kan översättas till tillverkningskostnader och genomloppstiden kan ses som den tid 

kapitalet är bundet (Lumsden, 2012).  

 

Lagerstyrningen är funktionen som skall bidra med information om den rätta tillverkningskvantiteten. Rätta 

kvantiteten är den mängd som bidrar till lägsta kostnaden, gällande både lagerhållningskostnad och 

ordersärkostnad. Detta innebär att inköpskvantiteten måste optimeras för att passa verksamheten så 

lagerhållningskostnaden blir låg. Detta fenomen som precis blivit beskrivet kallas partiformning - den 

kvantitet som bäst lämpar sig att köpa in eller tillverka (Olhager, 2013).  

 

3.1.7 Kapitalbindning 

 

All material som existerar i ett företag binder kapital. Ordet kapitalbindning är inte bara inköpskostnaden för 

materialet utan även lagerytan som upptas, personalkostnader och utrustningskostnader. Kapitalbindningen 

av en produkt är något som ökar i takt med förädlingen och kan då aldrig bli högre än vid produktens 

färdigställande. Det är därför attraktivt att ha en genomloppstid som är kortare än leveranstiden så bindandet 

av kapital blir så låg som möjligt (Olhager, 2013). Kapitalbindningen kan delas upp i anläggnings- och 

omsättningstillgångar där omsättningstillgångar avser tillgångar som inte är varaktiga, exempelvis material i 

lager, under transport eller i produktion och även kundfordringar. Den genomsnittliga kapitalbindningen talar 

om hur mycket kapital som är bundet i materialflödet eller uppdelat i olika områden som förråd och 

produkter-i-arbete med mera. Det går räkna ut på olika sätt beroende på om det skall redovisas som absoluta 

tal, omsättningshastighet eller genomsnittlig liggtid i lagerpunkterna.  
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Kapitalbindning i absoluta tal innebär lagervärden i kronor och det beräknas på det genomsnittliga antalet  

bundna varor på följande sätt: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + (
𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

2
) 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑡𝑖𝑑 =
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑢𝑛𝑑
 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑝𝑟𝑖𝑠 

 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
 

Anledningen till att skaffa säkerhetslager är för att hantera avvikelser i prognoser, vilket skulle kunna 

beskrivas som hantering av variationen i efterfrågan under ledtiden. Det finns två huvudmetoder att använda 

sig av, hänsyn till bristnivå eller servicenivå. Enligt principen gällande servicenivå bestäms säkerhetslagret som 

en säkerhetsfaktor (k) multiplicerats med standardavvikelsen (σ) för prognosfelet under ledtiden (L). Detta 

kan formuleras i en formel:  

𝑆𝑆 = 𝐾 ∗ 𝜎 ∗ 𝐿𝛾 

 

Där γ står för korrelationen mellan prognosfelet i de olika perioderna, 0.5 innebär att det inte finns någon 

korrelation och 1,0 innebär fullständig korrelation. Säkerhetsfaktorn (k) kommer att öka desto större  

servicenivå som eftersträvas (Olhager, 2013). 

 

3.1.8 Beställningspunkt 

 

Beställningspunkten är den kvantitet som talar om att en beställning måste göras för att klara av försörjningen 

under leverantörens leveranstid, utan att behöva använda säkerhetslagret. Leveranstiden och 

leveranssäkerheten för leverantören är avgörande för var beställningspunkten skall vara. Även 

leveranssäkerheten är avgörande. Desto större variation i leveranstiden desto högre måste säkerhetslagret vara 

(Pewe et al., 1993).  
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Beställningspunkten räknas ut genom följande formel: 𝐵𝑃 = 𝑆𝑆 + 𝐷 ∗ 𝐿 

BP = Beställningspunkt. 

SS = Säkerhetslager. 

D = Efterfrågan per period. 

L = Ledtiden i antalet perioder (Olhager, 2013). 

 

3.1.9 ABC-Fördelning 
 

ABC-fördelning är en vanlig metod att dela in material och den grundar sig på pareto-principen, 80–20-

regeln. Principen bygger på att 20 % av artiklarna står för 80 % av värdet, detta varierar beroende på 

bransch och företag (Oskarsson et al., 2013). Rusănescu, (2014) skriver om effektiviteten och fördelarna att 

använda sig av denna princip, både praktiska- och teoretiska fördelar. A-artiklar står för 10 % av alla artiklar 

men har ändå högst volymvärde, där volymvärdet är värdet av hela kvantiteten. B-artiklar har ett lägre 

volymvärde men högre antalet artiklar. C-artiklar består av ett större antal artiklar med ett litet värde. Det 

finns ingen regel som säger att artiklar endast kan delas in i tre grupper, det går ha både fler och färre 

(Oskarsson et al., 2013). 

 

3.1.10 Huvudplanering 

 
Huvudplanering sker genom nedbrytning av SVPs (sälj- och verksamhetsplaneringens) försäljningsprognoser, 

hur det går till illustreras i figur 2 på nästa sida. Genom att bryta ner prognoserna vet företaget på ett ungefär 

hur många maskiner som skall tillverkas per period. Informationen skickas till materialplaneringen, där 

behovet för produktens innehållande artiklar fastställs. Två-nivåers huvudplan är en metod där den översta 

nivån är slutprodukten. Den andra nivån består av olika komponenter där kunden skapar en unik produkt. 

Denna variantfördelningsstruktur tar hänsyn både till kapaciteten och materialtillgängligheten genom att bryta 

ner och ge en förståelse för vilka komponenter produkten består av. Företaget kan då ge svar till kunderna 

angående köp och leveranstid av önskad modell (Olhager, 2013).  
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Figur 2. Nedbrytning av försäljningsprognos. (Olhager, 2013. s. 235). 

 

3.1.11 Affärssystem 

 

Affärssystemet är en omvandlare som ligger placerad mellan informationstekniken och verksamheten. 

Systemet använder sig alltså av IT för att kunna hjälpa verksamheten att bli mer effektiv genom en funktionell 

informationshantering.  

Information i systemet måste kunna behandlas och förstås – den måste vara rätt ordnad. Den måste även vara 

korrekt och uppdaterad för den aktuella tiden, eftersom beslut fattas utifrån den informationen (Magnusson 

& Olsson, 2009). 

 

3.1.12 Inköp 
 

Inköp har fått en ökad avgörande betydelse med tiden för att höja företags effektivitet och utveckling inom 

industriell tillverkning och därmed skapa konkurrensfördelar. Inköp spelar även en stor roll gällande ett 

företags kostnader då det finns en indirekt påverkan på de ”interna” kostnaderna. Därför gäller det att kund 

och leverantör samarbetar och ingår partnerskap så att leveranser och dylikt fungerar så smidigt som möjligt 

(Gadde & Håkansson, 1998).  
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3.2 Produktionslayout 
 
Kapital som investeras i att optimera produktionslayouten i ett företag påverkar produktionens prestation. En 

utarbetad layout och materialflöde ligger till grund för kortare ledtider, minskade transportsträckor och ökad 

effektivitet (Tompkins, 2010). 

 

3.2.1 Funktionell layout 
 
Det finns många olika sätt att placera sina maskiner i produktionen. Ett sätt är att gruppera alla maskiner av 

samma typ, exempelvis fräsar för sig och svarvar för sig. Denna layout heter funktionell layout och har fått 

sitt namn eftersom den är funktionell då den kan hantera ett stort antal olika produkter samtidigt (Lumsden, 

2012). Här vandrar produkterna i partier, först till en maskin för en speciell bearbetning och sedan vidare till 

nästa maskin för nästa bearbetning tills färdig produkt (Segerstedt, 2009). Anledningen till att produkterna 

tillverkas i partier är att takten i de olika processerna i regel inte stämmer överens. Styckkostnaden för 

komponenterna i de olika stationerna är relativt låg, dock bildas mellanlager vilket medför en ökad 

lagerkostnad och längre genomloppstid. Partitillverkningen gör att planeringen blir komplex eftersom antalet 

produkter att hålla koll på i flödet är högre än vid tillverkning av bara en kompontent (Oskarsson, et al, 2013).  

 

 

3.2.2 Linjebaserad layout 
 
Om målet är att generera bättre flöde passar linjetillverkning utmärkt. I denna layout är processen låst till den 

specifika produkten och den “flyter” mellan delprocesserna och bearbetas kontinuerligt från råmaterial till 

slutprodukt (Segerstedt, 2009). En produktionslina är att föredra om tillverkningen sker mot ett begränsat 

antal produktvarianter, alternativ en bestämd produktgrupp. I de industrier där det är lämpligt använda linor 

är bland annat tillverkning av bilar, vitvaror och konfektionsprodukter vanligt förekommande. Det finns två 

huvudtyper av produktionslinor, styrande- och flytande band. Ett styrande band innebär om det har någon 

form av mekanisk drift, vilket traditionellt ses som serietillverkning och utförs inom många 

monteringsindustrier. Den andra huvudtypen av produktionslina är flytande band. Den stora skillnaden 

mellan systemen är att flytande band tillåter en buffert mellan stationerna för att kunna hantera variationer, 

eftersom den mekaniska driften är ersatt av manuell drift. Fördelar med en balanserad lina är att det går hålla 

PIA på en kontrollerad nivå, och materialförsörjningen blir då mer lättförståelig. 
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Den stora nackdelen med en produktionslina är att flexibiliteten dras ner då utformningen av linan blir 

inriktad mot en specifik produkt eller produktgrupp.  Företag strävar efter att uppnå masskundanpassning, 

vilket innebär att de kan tillverka en hög variation av produkter till hög produktivitet (Olhager, 2013). 

 

3.2.3 Flödesorienterad layout 
 
En annan sorts layout är den flödesorienterade. Här är maskiner och arbetsmoment grupperade antingen som 

en flödesgrupp, där varje maskin som behövs för att få fram en specifik slutprodukt står efter varandra. Det 

går även använda en transfermaskin som består av obemannade maskiner som är sammankopplade via 

transportutrustning (Lumsden, 2012). 

 

3.2.4 Produktorienterad layout 
 
Den sista sortens layout är produktorienterad och det är en kombination av funktionell-, flödesorienterad- 

och/eller linjebaserad layout. Fokus ligger på produkten och operationerna ordnas efter de olika produkternas 

sekvens. Vanligtvis är detta produkter med låg variation och hög volym (Lumsden, 2012). 

 

3.3 Processkartläggning 
 

3.3.1 Vad är en process? 
 
En process i ett tillverkande företag kan beskrivas som de antal aktiviter som omvandlar inflödande material 

till utgående produkter eller service, se figur 3 för förståelse. Det huvudsakliga målet med en process är att 

uppfylla kundens behov (Lumsden, 2012). I dagens företag gäller det att skapa god förståelse kring 

verksamheten och de underliggande processerna för att kunna skapa det mest effektiva och resurssnåla 

helhetsflödet (Ljungberg, 2012). 
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Figur 3. Beskrivning av en process. (Slack, 2012. s. 10). 

 

 

3.3.2 TPM - Total Productive Maintenance   
 
TPM är en metod där målet är att förbättra sin produktion genom att göra de bästa möjliga underhållen. 

Dessa delas in i tre huvudområden: uppföljningar av driftstörningar, operatörsunderhåll och 

förbättringsgrupper. Fokus skall ligga på dessa tre grupper för att uppnå en förbättrad kultur i företaget, på 

maskinerna, människorna och i processerna. I TPM beräknas det så kallade TAK-värdet (Tillgänglighet – 

Anläggningsutnyttjande - Kvalitet). Utnyttjandegraden i företag är ofta låg, det beror på att många slöserier 

existerar i en produktion, exempelvis ställtider, justeringar och defekter i processen. Därför gäller det att en 

kartläggning av företagets processer upprättas så att verksamheten skall kunna förbättras, och kunna skapa en 

kultur där ständiga förbättringar skall kunna göras (Ljungberg, 2012). 
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3.3.3 Kartläggning av nuvarande tillstånd 
 
En kartläggning av nuvarande tillståndet utförs för att eliminera slöserier och öka konkurrenskraften i en 

verksamhet. Enligt Rother & Shook (2004) bör arbetet inledas med ett beslut kring vilken produktfamilj som 

skall följas. Sedan bör en vandring från dörr till dörr genomföras innan en kartläggning kan skapas - detta för 

att få en överblick på hela flödet. Kartan skall enligt Rother & Shook (2004) innehålla det som följer: 

1. Leverantörer och kunder. 

2. Processer, faktarutor och lager. 

3. Materialflöde. 

4. Informationsflöde och pilar som visar om det är ett tryckande eller dragande 

system. 

5. En tidslinje för tillverkningens led- och värdehöjande tid. 

 

3.3.5 Tryckande- och dragande flöde 

 

Ett dragande system bör användas i de delar av en verksamhet där produktionsflödet inte går att få i jämn 

takt. Detta system syftar till att takten bestäms av den efterföljande processen och eftersom denna styr 

undviks överproduktion (Rother & Shook, 2004). Det mer vanliga systemet inom tillverkande industrier är ett 

tryckande system. Det tar inte hänsyn till den efterföljande processens verkliga behov utan bestämmer 

produktionstakten ur verktyg som prognoser och produktionsflöden. Detta medför att ett lager ibland byggs 

upp i nästkommande process då denna inte hinner med eller att nästkommande process kan stå helt utan 

produkter (Lumsden, 2012).  

 

3.4 Lean Production 
 
Lean är en företagsfilosofi och metodik som har vuxit fram under de senaste decennierna. Begreppet är 

relativt nytt och härstammar från tidigt 1900-tal och den japanska vävstolstillverkningen, vilket även satte 

grunden för Toyota och TPS (Toyota Production System) (Liker, 2009). 
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3.4.1 TPS - Toyota Production System 
 
TPS är Toyotas produktionssystem vilket skapades och konstruerades under lång tid efter andra världskriget i 

Japan (Singh, 2013). Toyotassystem har 14 grundprinciper som tillför viktiga aspekter för Toyota som företag.  

Det är viktigt att förstå att dessa 14 principer är något som Toyota håller nära hjärtat och inte går att kopiera 

och implementera i vilket företag som helst (Liker, 2009). Även verktygen inom Lean är baserade på 

företagets kultur och användandet av verktygen missuppfattas ofta, då de bara implementeras med en 

kortsiktig vinning (Segerstedt, 2009). TPS är en av de stora anledningarna till att Toyota lyckats. Det bevisar 

att varje individuellt företag bör skapa sitt egna system. Systemet bör utformas så att det fungerar i den egna 

verksamheten och med företagets egna värderingar, som accepteras av alla individer. Detta för att lyckas i det 

långsiktiga perspektivet (Liker, 2009). 

 

3.4.2 Takt 
 
Ett av de viktigaste begreppen som diskuteras frekvent gällande Lean är takt. Takten inom ett producerade 

företag kan beskrivas med vilken hastighet kunden beställer varor. Det är viktigt att identifiera takten för att 

veta vilken cykeltid som krävs av varje delprocess, för att optimera produktionen. Inom Lean är 

målsättningen bland annat att uppnå ett enstycksflöde - att lyckas få fram en slutprodukt vid varje “taktslag” 

och kunna möta kundens behov med en effektiv ledtid (Liker, 2009). 

 

3.4.3 Muda 
 
Inom Lean är det viktigt att ha en förståelse kring vad en värdeskapande aktivitet innebär. En aktivitet som är 

värdeskapande bidrar med direkt värde till kunden. Resterande aktiviter som inte skapar värde till kunden kan 

kategoriseras som, icke värdeskapande fast nödvändiga och icke värdeskapande. Icke värdeskapande arbete 

kan ses som synonymt med slöserier och i Lean-termer går det under namnet Muda. Det finns 7+1 olika 

slöserier, sju stycken processlöserier och ett åttonde som anses vara den värsta. Dessa visas på nästa sida.  
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1. Överproduktion: Leder till ökade lagerhållningskostnader och andra slöserier 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Omarbete 

5. Lager 

6. Onödiga förflyttningar: Onödig tid.  

7. Felaktiga produkter 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker, Erkelius & Hallberg 2009).  

 

3.4.4 Kundorderpunkt 
 
En kundorderpunkt kan beskrivas som var i verksamheten som kundordern har inverkan på en specifik 

produkt (den punkt där produkten differentieras från standardprodukten). Denna punkt varierar beroende på 

två huvudfaktorer, genomloppstid och leveranstid. Leveranstiden motiveras ofta av marknaden och är inget 

ett företag kan styra över. Om leveranstiden är kortare än genomloppstiden så måste tillverkning ske mot 

något form av lager, då måste produktion börja eller slutföras innan köparen skickar en order (Olhager, 2013).  

 

 
Figur 4. Förklaring av kundorderpunktens olika positioner. (Olhager, 2013. s. 32). 
 
 

De två fallen är produktion mot lager och produktion mot kundorder. Vid produktion mot lager är 

kundorderpunkten inte relevant gällande produktionen då aktiviteter sker mot prognoser. Motsatsen blir när 

genomloppstiden är kortare än leveranstiden och möjlighet finns att producera direkt mot kundorder. Figur 4 

förklarar hur kundorderpunkten påverkar ett företags, planering och styrning (Olhager, 2013). 
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3.4.5 TOC - Theory of Constrains  
 
Eli Goldratt och Jeff Cox släppte 1984 den mycket uppmärksammade boken “The Goal” eller på svenska 

“Målet”. Denna bok lade grunden för en ny teori som kallas Theory of Constrains. Den teorin innebär att 

nästan alla system innehar någon sorts flaskhals som begränsar den maximala outputen ur systemet. 

Flaskhalsen beskrivs i boken som den svagaste länken vilket betyder att produktionen inte är bättre än den 

delprocess som tar längst tid (Goldratt, 1990).  Tankegången lyder att flaskhalsen benämns som “trumman”. 

Trumman är den process som bestämmer takten eftersom denna är den begränsade faktorn i systemet. Att 

producera snabbare än vad trumman slår bidrar enbart med ökat PIA, vilket medför ökad kapitalbindning. 

För att trumman alltid skall slå placeras ett säkerhetslager (en buffert) framför flaskhalsen, vilket säkerställer 

att flaskhalsen aldrig får brist på material och ständigt används till fullo. Repet är kommunikationen från 

flaskhalsen till resten av systemet. Repet är således även knutet till tillförseln av material till systemet. Takten 

som material förbrukas i flaskhalsen blir den avgörande faktorn för när och hur mycket material som skall  

stoppas in i systemet (Lumdsen, 2012). 

 

3.4.6 Kontinuerligt processflöde  
 

För att utmana produktionsflödena i en organisation bör lagernivåerna regelbundet sänkas kontrollerat. Då 

det gömmer sig problem under ytan kommer dessa visa sig allt eftersom nivån sänks. Genom att reducera 

problemen i takt med att de uppkommer hjälper detta företaget att närma sig ett kontinuerligt flöde. För att 

komma närmre ett kontinuerligt flöde bör en reducering av ledtiden ske. För att minska den skall ett företag 

tänka på att ha korta avstånd mellan operationerna, små buffertar, små förpackningsenheter och frekventa 

transporter (Petersson 2009). 
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3.6 Analysmodell  
 
Här presenteras analysmodellen som forskarna själva har konstruerat. Modellen illustrerar vilka teoretiska 

kapitel som kopplas till de olika momenten som utförs under projektets gång. Genom att följa denna 

analysmodell bör frågeformuleringen kunna besvaras. 

 
Analysmodell 

Nr. Steg Teori Empiri Kapitel 

1 Identifiera nuläge 3.2 Produktionslayout 
3.4 Lean Production 

4.2 Fabrikslayout 5.1 

2 Nulägesanalys 3.1 Intern logistik och 
materialhantering 
 

4.5 Intern logistik och 
materialhantering 
4.6 Processbeskrivning 

5.2 

3 Framtida läge 3.1 Intern logistik och 
materialhantering 
3.4 Lean Production 

4.2 Fabrikslayout 
4.5 Intern logistik och 
materialhantering 
4.6 Processbeskrivning 
 

5.3 

4 Utvärdering 3.1 Intern logistik och 
materialhantering 
3.2 Produktionslayout 
3.3 Processkartläggning 
3.4 Lean Production 

4.2 Fabrikslayout 
4.4 Huvudplanering 
4.5 Intern logistik och 
materialhantering 
4.6 Processbeskrivning 
 

6  
7 
8 
9 

 

 

Steg 1 - Identifiera nuläge 

I detta steg ritas en karta upp över det nuvarande tillståndet på en grundläggande nivå. 3.2 Produktionslayout tar 

upp hur processer kan vara placerade, 3.4 Lean production olika slöserier och 4.2 Fabrikslayout illustrerar hur 

företagets processer är placerade och beskriver brett vilka vägar materialet kan ta sig till slutmontaget.  

 

Steg 2 - Nuvärdesanalys 

3.1 Intern logistik och materialhantering beskriver på vilket sätt material kan lagras och hur materialflödet från 

kund till montering kan gå till.  4.5 Intern logistik och materialhantering beskriver företagets lagringstyper och hur 

materialet flödar från kund till linan. 4.6 Processbeskrivning förklarar vilka processer som existerar och vad som 

händer i dem.  
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Steg 3 - Framtida läge 

Hur materialet kan försörja linan förklaras i teoriavsnitten 3.1 Intern logistik och materialhantering och 3.4 Lean 

Production. Dessa teorier skall jämföras med empirin 4.2 Fabrikslayout, 4.5 Intern logistik och materialhantering och 

4.6 Processbeskrivning för att se hur företaget gör i dagsläget i förhållande till teorin. Målet är att erhålla 

förståelse hur materialbrister uppstår genom att analysera indata. 

 
Steg 4 - Utvärdering 

Baserat på 4.2 Fabrikslayout, 4.4 Huvudplanering, 4.5 Intern logistik och materialhantering, 4.6 Processbeskrivning sker 

en utvärdering. Denna behandlar det som är dåligt och bra samt vad som kan bli bättre. Här skall potentiella 

förbättringar tas upp och problem elimineras med hjälp av teoriavsnitten 3.1 Intern logistik och materialhantering, 

3.2 Produktionslayout, 3.3 Processkartläggning och 3.4 Lean Production.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel kommer fallföretaget presenteras. Först sker en nulägesbeskrivning av företaget och sedan ges en mer detaljerad 

redogörelse av processerna. Informationen har samlats in genom observationer, intervjuer och mätningar som redovisas som bilagor 

och/eller i den löpande texten.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Fallföretaget är placerat i Växjö, Sverige och ingår i en stor koncern som grundades 1904 med inriktning mot 

medicinteknik. När studien genomfördes bestod företaget av 16000 anställda fördelat på 40-tal länder med en 

omsättning på cirka 27 miljarder svenska kronor. Verksamhet bedrivs i stora delar av världen med 

tillverkande enheter i länderna Brasilien, Kanada, Kina, Danmark, Frankrike, Polen, England, Sverige, 

Turkiet, Tyskland och USA. Dotterbolaget som studien är genomförd på, grundades under ett namn 1943. 

1987 gjordes en fusion tillsammans med nuvarande huvudbolag och namnet ändrades.  Fallföretaget har cirka 

133 anställda där 64 % är kollektivanställda och 36 % är tjänstemän. Större delen av företagsbesluten fattas på 

centraliserad nivå. Företagets verksamhet består av tillverkning av diskdesinfektorer och tillbehör till dessa, 

med huvudsaklig inriktning mot sjukvården dit 84 % av totala försäljningen går. En diskdesinfektor är en 

diskmaskin som desinfekterar olika verktyg och redskap. Omsättningen för verksamheten i Växjö 2014 var 

606 miljoner kronor.  

 

4.2 Fabrikslayout 
 

Fallföretagets byggnad består av en kontorsenhet och en produktionsanläggning. Fabrikslayouten visas i 

bilaga C. Fabriken har en funktionell layout där liknande arbetsmoment är placerade intill varandra. Eftersom 

processerna är placerade på detta sätt måste det finnas material tillgängligt vid respektive delprocess.  
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Figur 5. Bilden beskriver på vilket sätt som materialet kan flöda från godsmottagning till slutmontering.  

 

Materialflödet från godsmottagningen till slutmontaget varierar beroende på om en komponent köpts in eller 

tillverkats/förmonterats i fabriken. Förmontaget är en process som underlättar för slutmontaget genom att 

montera ihop små komponenter till en större detalj. Detaljsvetsen är en process som svetsar ihop 

komponenter som sedan skall monteras på en diskdesinfektor. Kammarsvetsen är den process där kammaren 

tillverkas. Kammaren utgör grunden för diskdesinfektorn, vilket är utrymmet där desinfektionen utförs.  

Olika inköpta komponenter har olika lagringsplatser beroende på storlek, värde och hur frekvent de plockas. 

Komponenterna kan lagras vid varje enskild process (förmontage, detaljsvets, kammarsvets, slutmontage etc.), 

på huvudlagret, hyllor, i paternosterlager eller i externa tält. En lätt förståelse för materialflödet ges ur figur 5. 
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4.3 Val av produktfamilj 
 

46-serien är den produktgrupp som företaget tillverkar mest av, se figur 6. En ny lina skall konstrueras och 

byggas upp för tillverkning av bland annat denna serie och detta skapade ett intresse. Denna serie består av en 

vanlig 46a och en 46a turbo. Turbon tar cirka dubbelt så långt tid att tillverka och därför har fallstudien valt 

att bortse från denna produktvariant. En bild på produkten, som vi kommer kalla ”46an”, finns i bilaga A.  

 

Antalet tillverkade, 2014 (styck) Leveranstid (veckor) Leveranssäkerhet (%) 

427 5-6  87 

 

Figur 6. Här beskrivs produktionsvolym, ledtid och leveranssäkerhet för 46serien. 

 

Denna diskdesinfektor finns i många varianter eftersom kunden styr specifikationen. Utseendemässigt kan 

maskinen variera beroende på om det är dubbel- eller singeldörr med stor- eller liten kammare. Dess 

beteckning och variant illustreas i figur 7. 

 

46-serien Stor kammare Liten kammare 

Singeldörr 46-5-S 46-4-S 

Dubbeldörr 46-5-D 46-4-D 

 

Figur 7. Figuren beskriver beteckningar på de olika utseendena. 

 

 

Singeldörr innebär att det endast finns en dörr, placering och uttag av disk sker då ur samma dörr. 

Dubbeldörr innebär att det finns två dörrar, placering av disk sker genom en dörr och uttag av disk sker på 

andra sidan genom en annan dörr. Dubbeldörr har högst efterfrågan, kunden vill ha gärna ha en smutsig- och 

en steril zon, för att undvika att smutsa ner de redskap som är sterila.  En liten kammares volym är 201 𝑑𝑚3 

och en stor kammares volym är 225 𝑑𝑚3. 
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4.4 Huvudplanering 
 

Företagets olika säljbolag sammanställer en långsiktig prognos på hur många maskiner som kommer säljas 

under året.  Dessa prognoser bryts ner till en mer kortsiktig prognos som talar om hur många maskiner som 

skall tillverkas för varje kvartal. Denna information skickas vidare till materialplaneringen som tar reda på 

antalet komponenter som skall köpas in till produkterna. 46-serien består av tio olika artikelvarianter som kan 

väljas i 20 olika kombinationer, behovet av varje artikel som ingår i produkten blir prognostiserat i procent. 

Informationen matas in i företagets affärssystem, Movex/M3. 

 

4.5 Intern logistik & Materialhantering 
 

 
 
Figur 8. Detta är en förenklad bild på hur materialet rör sig mellan de interna processerna som berör 46-serien från 
godsmottagning till utleverans. 

 
För en mer detaljerad bild över layouten på fabriken se bilaga C. I bilagan finns beteckningen 6817, vilket är 

slutmonteringens lagerplats och placering för en 46a. För en övergripande förklaring hur materialet flödar 

från godsmottagning till utleverans, se processdiagrammet i bilaga E. För att fallföretaget skall åstadkomma 

ett effektivt flöde, från leverantör till kund, används affärssystemet Movex/M3. Systemet skapar ett 

informationsflöde mellan alla processer från inleverans till utleverans.  
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Informationen i M3-systemet överförs automatiskt mellan avdelningarna på företaget och ligger till grund för 

materialstyrningen i hela produktionen. Vid varje process i produktionen finns en dator med tillgång till M3 

för att medarbetarna skall komma åt uppdaterad information som körplaner och lagersaldon. Där en körplan 

är ett dokument som visualiserar vad som skall tillverkas och när det skall tillverkas och vara färdigt. 

 

4.5.1 Leverantör 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Leveransprecision 

Skåne Vilshult Västbo Lagan & Blekinge Halmstad 87 % 

 

Figur 9. De olika namnen på de sträckor som slingbilen kör. 

 

Inkommande gods levereras varje dag via bland annat en slingbil. Slingbilen levererar från olika leverantörer 

varje dag i veckan. Nyligen ersattes tisdagsslingan med direktleverans, se figur 9 för aktuella slingor. Företaget 

har cirka 400 leverantörer i sin leverantörskatalog, dock är det endast 60-70 stycken av dem som levererar 

frekvent varje vecka. Vissa leverantörer har de ingått partnerskap med och andra försöker de pressa priset på. 

De mest frekventa artiklarna uppgår i grova drag till 10’000 stycken. Den ackumulerade leveransprecisionen 

på en trettonveckors-period beräknades under studien till 87 %. Om leverantörerna inte klarar av att leverera 

sina varor med slingbilen, står de själva för transporten. Företaget använder specialtillverkade lådor för att  

förvara materialet vid linorna, som ett externt företag/åkeri sköter om. Åkeriet ansvarar för hämtning, 

lämning och rengöring av lådorna. 

 

Underleverantörerna emballerar komponenter på olika sätt, exempelvis ankommer ramarna till maskinens 

dörrar i särskilda rullhyllor och vissa artiklar levereras direkt i anpassade tvålådor. För att underlätta för 

lagerpersonalen köps vissa artiklar i samma kvantitet som tidigare, fast i mindre satser.  Företaget har även en 

fast leverantör som levererar skruv och mutter för att slippa tänka på inköp och leveranser för de billiga men 

nödvändiga detaljerna. Leverantören fakturerar sedan företaget för avsatta volymer.  

 

Företaget har fem stycken arbetande inköpare/materialhandläggare med olika ansvarsområden. 

Inköpsbesluten grundas genom dialog med leverantör där årsbehovet redovisas och bryts ner till lämplig 

orderkvantitet. Orderkvantiteten anpassas efter båda parter för att uppnå det billigaste alternativet.  
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Från det att underleverantören levererat godset i fabriken till det skall användas går det för nuvarande tre 

dagar. Detta leveransfönster används för att hantera leveransvariationerna, så att materialet hinner med att 

levereras till linan innan det tar slut. Inköparna har två möjligheter att välja mellan - antingen sätter de 

inleveransen med säkerhetsdagar innan behovet för att kunna hantera variationen, eller justeras ett 

säkerhetslager. Vissa leverantörer har missuppfattat tanken med leveransdatumet och skickar istället godset 

den dag då materialet senast skulle varit levererat. Målsättningen gällande inköpen är att uppnå en 

leveransprecision på 95 %. 

 

4.5.2 Godsmottagning 
Antalet operatörer: 2 

Det inkommande materialet tas emot vid godsmottagningen där lagerpersonalen scannar transportetiketten 

med en handdator. Handdatorn berättar vart godset skall ta vägen i verksamheten och reglerar saldot i 

affärssystemet. Godset transporteras till rätt plats med hjälp av truckar i olika varianter. Det finns handtruckar 

samt fem små- och två stora gaffeltruckar. Innan artiklar, som kommer från ny leverantör eller som aldrig 

tidigare köpts in, förflyttas till sin lagringsplats granskas de i kontrollavdelningen som ligger placerad bredvid 

godshanteringen. Personalstyrkan består av elva personer vars arbetsuppgifter varierar efter ett fyraveckors-

schema. 

 

4.5.3 Lager 
Antalet operatörer: 4 

Lagersort: Tält Ställage Paternosterlager Pallager 

Produktsort: Lågfrekvent, skrymmande, hög 

inköpskvantitet 

Alla högfrekventa 

produkter 

Små produkter Övriga 

 

Figur 10. En figur som beskriver vart material lagras beroende på storlek och frekvens. 

 

Det finns fyra möjliga placeringar av gods beroende på kostnad, storlek och kvantitet och detta beskrivs i 

figur 10. Den första möjligheten är ett externt lager i form av två tält utanför fabrikens väggar. Där lagras 

artiklar som sällan används och köps in i hög kvantitet eller är stora och skrymmande.  
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Komponenter som är tillverkade i fabriken transporteras oftast till ställaget vid berörd lina och har sin 

lagringsplats uppmärkt med gul informationslapp. Ställaget för 46an är 39 meter och ligger placerat på båda 

sidor av linan och är uppbyggt med ett tvålådesystem, vars storlek varierar från en- till 100-liters-lådor med 

fast lagerplats. Den andra interna lagringsmöjligheten är huvudlagret, där placeras artiklar på ett pallager med 

hyllor som är uppbyggt på flytande lagerprincip. Det betyder att artiklarna har specifik lagerplats i systemet 

fast kan justeras om platsen är fullbelagd.  Värt att notera är att artiklar som plockas minst frekvent, ligger 

placerade längst in i pallagret. Det är upp till lagerpersonalen att bestämma lagerplats.  Den sista varianten att 

lagra artiklar internt är paternosterlager. Där placeras små detaljer som köps in i hög kvantitet exempelvis 

skruvar, muttrar och packningar.  

 

För att underlätta plockningen av material släpps plocklistan fem dagar innan tillverkningen skall börja. Det 

innebär att lagerpersonalen kan kombinera flera orders och plocka den totala kvantiteten och på så sätt 

minska antalet körningar.  

 

4.5.4 Materialförsörjning 

 

Godsmottagningen har rullande schema på arbetsrollerna. En person är utsedd att köra ett materialtåg som 

transporterar material till ställagen. På förmiddagen samlar chauffören in tomma lådor som är placerade på 

fasta och utmärkta platser vid sidan av linorna, se körbana bilaga C. Detta kan ta alltifrån en- till en och en 

halv timme beroende på chaufför och mängd. Lådorna transporteras sedan till godsmottagningen där de 

scannas och etiketten rivs av, för att de inte skall gå scanna igen. Materialhanteraren på godsmottagningen får 

ut en plocklista och fyller lådorna med en veckas behov. Mängden varierar beroende på efterfrågan för 

perioden. Hög efterfrågan ger en större mängd i lådorna och låg efterfrågan ger mindre mängd, detta justeras 

dock väldigt sällan. På eftermiddagen när lådorna är fyllda körs de ut till linorna genom en standardiserad 

körbana som visas i bilaga C. Storleken på lådorna varierar beroende på vilka artiklar som förvaras i dem och 

vilken kvantitet. Företaget använder sig av storlekarna 1, 4, 9, 33 och 100 liters lådor. Material levereras inte 

bara med materialtåg utan även med truck. Tågets uppgift är att ta hand om tvålådesystemet som består av 

låda och pall. Lådorna scannas in av materialtågets förare och pallarna scannas in av montörerna på linan. 

Påfyllning av det material som tvålådesystemet inte behandlar plockas istället med hjälp av plocklistor som 

frisläpps i systemet fem dagar innan användning. Beroende på vem som arbetar som tågförare sker olika antal 

hämtningar av tomma lådor per dag. 
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Efter att ha bett monteringspersonalen dokumentera orsakerna till materialbrister i en veckas tid (20/4 – 

24/4) gavs en förståelse kring de underliggande problemen. Insamlingen resulterade i 22 materialbrister. Det 

visade sig att orsakerna främst berodde på två faktorer - att det inte blev påfyllt av lagerpersonal (11 brister) 

och att förmontaget inte hann med att leverera (10 brister). Ett av felen var att materialet inte hade levererats 

av underleverantörerna i rätt tid.  

Vid granskning av varför förmontaget inte hann med att leverera visade sig följande: 

 Försening från svetsavdelningen – Svetsen är en process med lång genomloppstid. Där det är svårt 

att arbeta ikapp tiden, då alla delar skall iväg på betning hos extern leverantör. Vid diskussioner 

angående problemet, tros den underliggande faktorn vara att batcher görs, genom att titta längre fram 

i körplanen. 

 Orders som inte går att färdigställa binder upp material, utan att lagersaldot ändras. Det medför att 

efterkommande orders kan bli påverkade, då material inte längre finns tillgängligt.  

 Detaljer finns inte tillgängliga i ställagen – Då inköpen inte är partiformade händer det att det inte 

finns tillräckligt med material för att fylla alla lådor. Inköparna baserar inköpen på det totala 

lagersaldot vilket innefattar mängden material som finns i hela fabriken både i produktion och i 

lagret. Om inte kvantiteten på artikeln understiger beställningspunkten görs heller ingen beställning. 

Detta kan orsaka att det finns material på två ställen i fabriken och inget i det tredje, då den totala 

kvantiteten inte understiger beställningspunkten.  

 Slutmonteringen startar en order för tidigt, vilket innebär att förmontaget inte hunnit tillverka de 

ingående artiklarna.  

 Förmontaget hinner inte med att montera på grund av tidsbrist. 

 

Vid granskning av varför lagerpersonal inte hann med att leverera visade sig följande: 

 De hinner inte med att försörja linan, på grund av tidsbrist/för mycket att göra. 

 Lagerpersonalen missar att scanna en låda, vilket resulterar i utebliven påfyllning.  

 De scannar en låda som inte går fylla på med rätt kvantitet eftersom det inte finns tillräckligt med 

material i huvudlagret. Om inte rätt kvantitet går fylla på skapas en restorder i systemet. Den tas bort 

för att sedan scanna om lådan för att få en fylld back när materialet finns tillgängligt.  

 Vissa säkerhetslager är för låga - material hinner då inte bli levererat i tid och materialbrist vid linan 

uppstår.  

 Material är plockat i lagret fast inte levererat till linan. Materialet körs inte ut förrän flera orders är 

plockade eftersom interna leveranser endast sker en gång per dag.   
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4.6 Processbeskrivning 

 
En kortfattad beskrivning av fallföretagets samtliga processer som berör tillverkningen av 46an. Processernas övergripliga 

sammankoppling visas i bilaga F.  

 

4.6.1 Svets 

 

Fallföretaget har tre olika svetsavdelningar: detaljsvets, kammarsvets och tillbehörssvets. I detaljsvetsen 

tillverkas komponenter till produktvarianterna 46, 86 och 88. Cykeltiden för den komponent i 46-serien som 

tar längst tid att tillverka är planerad till en timme. Det finns även en kammarsvets som i huvudsak är 

helautomatiserad och den tillverkar kammare till de olika produktvarianterna. Den kammare till 46-serien som 

tar längst tid enligt körplanen är planerad till 2,8 timmar. I tillbehörssvetsen svetsas de tillbehör som kunden 

önskat och som inte köps in av extern leverantör. Den detalj som tar längst tid att tillverka tar 7,8 timmar 

enligt körplanen. Tillbehörssvetsen har vissa detaljer som skickas iväg till betning och el-polering hos en 

extern leverantör med en genomsnittlig ledtid på tio dagar.  

4.6.2 Betning 

 

Innan de svetsade komponenterna kan användas skickas de på betning hos extern leverantör. Denna 

leverantör ligger lokalt i Växjöområdet och ledtiden för betningen är två till fyra dagar. Efter betning levereras 

komponenterna till respektive arbetsstation där förädlingsprocessen fortlöper. Betning är en lösning 

bestående av olika syror och salter som förbättrar materialet vid bearbetning och användning. 

 

4.6.3 Förmontage 

 

I förmontaget monteras komponenter till större detaljer för att underlätta slutmontagets arbetsmoment. Cirka 

90 % av de färdigställda detaljerna transporteras till slutmontaget och resterande 10 % till lagret med hjälp av 

truck. Operatörerna arbetar efter en körplan som styrs via slutmontagets behov. Förmontaget är placerad i 

anslutning till lagerplats 6827, se bilaga C. 
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4.6.4 Slutmontering 

 

Denna process börjar med att en kammare från svetsavdelningen levereras till den första arbetsstationen. 

Sedan monteras alla komponenterna beroende på kundens specifikation. För nuvarande är slutmonteringen 

planerad efter en produktionstid på 7.30 timmar, för en 46:a.  

Denna tid är fördelad på fem arbetsstationer, vilket genererar att varje arbetsstation i genomsnitt har 88 

minuter på sig att utföra sin operation. Beroende på efterfrågan av produkter så justeras antalet operatörer 

mellan tre- och fem stycken. Vid ett antal av tre stycken följer operatörerna en och samma maskin genom 

hela monteringsförloppet, station för station. De tre första stationerna är uppbyggda så det endast finns plats 

för en maskin åt gången. Efter första stationen transporterar produkten med kran till station två. När den är 

klar på station två tippas maskinen på en pall så den hamnar stående. Den transporteras sedan med handtruck 

till station tre. I fjärde stationen står maskinen på golvet och operatören klättrar upp på en ställning, för att 

montera elektronik ovanifrån. På denna station finns det plats att montera två maskiner parallellt då detta är 

ett mer tidskrävande moment. Sista stationen har också två arbetsplatser med maskinen placerad på marknivå 

för färdigställande av elektronik. Färdigmonterad maskin placeras i ett tillfälligt lager i väntan på provning. 

 

4.6.5 Tillbehörsmontering  

 

Denna arbetsstation går ut på att montera medföljande tillbehör som kunden önskar. Denna process är den 

största faktorn till att leveransprecisionen mot kund minskar.  En orsak till detta är att vissa svetsade detaljer 

skall genomgå både betning, med två dagars ledtid, och el-poleras hos en extern leverantör med genomsnittlig 

ledtid på tio dagar. 

4.6.6 Provning 

 

När en maskin är färdigmonterad transporteras den med handtruck från slutmonteringen till 

provningsstationen P6817, som visas i bilaga C. Vanligtvis finns två provningsstationer för 46-serien med 

ordinarie personalstyrkan på två operatörer, vilket kan utökas vid behov. När maskinen anlänt till provningen 

monteras enklare kablage. När det är färdigställt kopplas både el och vatten in för att testa att produkten 

fungerar, detta till en beräknad operationstid på 3.20 h. Provningen är standardiserad med en 62-punkters-

metodik där beskrivning medföljer varje steg. Provningen innefattar tester av läckage, elektronik och 

temperatur - det är viktigt att temperaturen kommer över 90 grader eftersom det är då maskinen 

desinfekterar. Om de upptäcker problem genomförs omarbetet vid provningsstationen av operatören. Om 

materialbrist råder transporteras maskinen till slutmontagets ”färdiglager” i väntan på material och reperation. 
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När provningen är klar och godkänd monteras chassit och maskinen förflyttas sedan till paketeringen. Med 

maskinen följer dokumentation kring provningen som vid senare skede kontrolleras.  Den 3.20 timmar långa 

operationstiden kan överskridas om maskinen inte blir godkänd. Lagret vid denna station är väldigt litet, det 

innehåller kablage och chassidelar.  

4.6.7 Paketering 
 

Kontrollerad och provad maskin anländer till paketeringen där en operatör emballerar maskinen och gör den 

redo för leverans till kund. Denna operation är planerad till 0.5 h per maskin.  

 

4.6.8 Kontroll 
 

Här sker kontroll av dokumenten som visar att provningen blivit godkänd och som provningspersonal skrivit 

ut och bifogat med maskinen.  Detta arbete genomförs noggrant eftersom produkterna är inriktade mot 

läkemedelsindustrin på marknader i bland annat USA, där myndigheter som FDA (United States Food and 

Drug Administration) ställer höga krav.  Detta arbete är inplanerat till 0,25 h enligt produktionsplanen.  

 

4.6.9 Utleverans 
 

En kundbeställning har fem- till sex veckors leveranstid vilket är beräknat med fem dagars säkerhetsmarginal. 

Trots detta är den ackumulerade leveransprecisionen 87 %.  

 

4.6.10 Cykeltider 
 

46-serien 

Process: Cykeltid (h) 

Kammarsvets 2,8 

Tillbehörssvets 1,77 

Detaljsvets 0,52 

Slutmontering 7,30 

Förmontering 0,84 

Provning 3,20 

Kontroll 0,25 

Paketering 0,50 

 

Figur 11. En beskrivning av de olika cykeltiderna. 
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Cykeltiden för kammarsvetsen, tillbehörssvetsen, detaljsvetsen och förmonteringen är baserade på den 

produkt som tar längst tid, detta sammanställs figur 11. Produkten i kammarsvetsen heter CHAMBER 

SINGLE DOOR 46-4 och är en liten kammare med en dörr.  

Tillbehörssvetsen svetsar bland annat en detalj som heter CART OP3 och det är en vagn med 4-6 hyllor. 

Produkten i detaljsvetsen heter LUCKA INRE SVETSAD och det är dörren till diskdesinfektor. Denna dörr 

är även den mest tidskrävande produkten att montera i förmontaget.  Slutmontering, provning, kontroll och 

paketering är däremot baserade på företagets egna dokumenterade/uppskattade cykeltider.  
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5 Analys 
 

I analysen kommer de beskrivna teorierna jämföras med empirin som samlats in under fallstudiens gång. 
 

5.1 Fabrikslayout 
 

Fabrikslayouten är utformad som en Funktionell layout (3.2.1), vilket medför att företaget kan hantera ett stort 

antal olika produkter samtidigt, det passar företaget bra eftersom de tillverkar olika varianter av samma sorts 

produkt. Likt alla andra delprocesser är slutmonteringen indelade i en grupp vilket innebär att de är en del av 

den Funktionella layouten (3.2.1). Dock är slutmonteringen annorlunda på så sätt att material, som är låst till en 

specifik produkt, finns lagrat i ställagen längs med linan. Det betyder att varje slutmontering är en form av 

Linjebaserad layout (3.2.2), då ett flöde med små partier eftersträvas. Takten (3.4.2) varierar i alla delprocesser 

och därför tvingas företaget att tillverka produkter i partier på dem flesta ställen - vilket medför att 

styckkostnaden minskar och mellanlager bildas. Mellanlager bidrar till ökade lagerkostnader och längre 

genomloppstider Funktionell layout (3.2.1). För att reducera ledtiden så bör delprocesserna hålla samma takt 

och därefter utveckla ett Kontinuerligt processflöde (3.4.5). Kammarsvetsen är en delprocess som har möjlighet att 

tillverka olika sorters kammare på samma gång. Dessa levereras sedan via mellanlager eller direkt till 

slutmonteringen, där diskdesinfektorn färdigställs. Mellan monteringsprocessen och nästa delprocess – 

provningsprocessen, är det dåligt informationsflöde vilket medför att färdigställda produkter placeras i 

mellanlager, som i sin tur innebär slöserier, i form av bland annat väntan och lager, Muda (3.4.3). 

Provningsstationerna är placerade på en horisontell linje där alla sorters maskiner har avsatta platser. 

Operatörerna som arbetar med provningen reparerar även de fel som upptäcks i provningen. Dock sker 

onödiga förflyttningar, Muda (3.4.3) om materialbrist råder, eftersom maskinerna då förflyttas till 

slutmonteringens ”färdiglager” i väntan på material och senare färdigställande. Detta är tidskrävande och 

inget som skall ske i en eventuell flaskhals, TOC (3.4.5).   

 

5.2 Huvudplanering  
 

Huvudplanering (3.1.10) sker enligt teorin, då SVP först skapar prognoser på långsiktig basis. Sedan sker 

nedbrytning av försäljningsprognosen för att få fram det kortsiktiga materialbehovet.  
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Dock tar inte inköpen hänsyn till partiformningen i tvålådesystemet, vilket medför att en tvålåda kan stå tom 

medan en annan lagringsplatserna har material. Inköpskvantitenen skulle kunna partiformas enligt 

Lagerstyrning (3.1.7), för att uppnå minska lagerhållnings- och ordersärkostnad och bli anpassad mot 

produktionsbufferten i tvålådorna.  

 

5.3 Intern logistik & Materialhantering 

 

5.3.1 Slingbil 
 

Slingbilen levererar regelbundet från en sjättedel av leverantörskatalogen, det behandlas i Distributionstyper 

(3.1.5). Då diskdesinfektorerna dels består av lågkvalitativa produkter använder företaget sin stora 

leverantörskrets, genom att köpa dessa komponenter från den leverantör som erbjuder lägst pris vilket 

hänvisas i Distributionstyper (3.1.5), och innebär en kostnadsreducering.  Företaget har även partnerskap med de 

fåtal leverantörer som säljer strategiska produkter, det överensstämmer med teorin i kapitlet om 

Distributionstyper (3.1.5). Partnerskap är viktigt då leverantörsrisken är stor och företaget är beroende av 

leverantörens produkter.  

 

Leveranser en gång i veckan är en nackdel ur ledtids- och kapitalbindningssynpunkts Kapitalbindning (3.1.7), då 

företaget kan få leveranser på kortare tid genom exempelvis linjetrafik. Dock ökar transportkostnaderna vid 

mer frekventa leveranser och på grund av antalet leverantörer hade dessa kostnader blivit stora. Fördelen med 

slingbil är att produktionen lättare kan anpassas då leverans sker vid samma tidpunkt en gång i veckan. Detta 

är fullt tillräckligt för företaget i dagsläget, då lagernivån är två veckor i tvålådesystemet. Det finns 

leverantörer som sköter försörjning av skruv och mutter till fabriken och sedan fakturerar företaget för den 

påfyllda mängden. Detta vill företaget använda sig mer av gällande små och billiga högvolymsartiklar, så det 

inte råder brist på dessa Distributionstyper (3.1.5). Leveranssäkerheten ligger på 87 %, det medför att 13 % av 

leveranserna är försenade. Underleverantörerna levererar sina produkter i olika sorters emballage. Det är en 

nackdel då emballage bör vara så lika varandra som möjligt, för att ge hanterings- och styrningsfördelar. 

Företaget har dock börjat med utformning av speciella lastbärare från vissa leverantörer, för att underlätta 

hanteringen Distributionstyper (3.1.5).  
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5.3.2 Godsmottagning och lagerhantering 

 

Godsmottagningen (3.1.1) överensstämmer med teorin. Det inkommande materialet ankomstrapporteras och 

registreras med hjälp av en handdator. Handdatorn uppdaterar lagersaldot och berättar vart godset skall ta 

vägen i verksamheten. Godset transporteras till rätt eller ledig plats med hjälp av truckar som finns i olika 

varianter. Om det råder tidsbrist vid Godsmottagningen (3.1.1), lagras godset i ett temporärt lager antingen 

utomhus vid lastkajen eller på en omfördelningsplats inomhus. Detta kan skapa problem för företaget, i form 

av ofullständigt lagersaldo. Saldot uppdateras redan vid ankomstrapportering, vilket innebär att om materialet 

blir stående utomhus eller på omfördelningsplatsen är lagersaldot i systemet högre än praktiken. Innan 

artiklar, som kommer från ny leverantör eller som aldrig tidigare köpts in, förflyttas till sin lagringsplats, 

granskas de i kontrollavdelningen som ligger placerad bredvid godshanteringen. Företaget har fyra olika 

lagerplatser beroende på produktens kostnad, storlek och kvantitet vilket följer teorin angående Lagring 

(3.1.2). De största komponenterna skall lagras ute i tält, vilket även de minst frekventa komponenterna gör 

om de inte placeras längst bort i pallställen i huvudlagret. Pallställens platser är flytande vilket innebär att 

hänsyn till en full lagerplats inte behöver tas. Det medför en tidsbesparing eftersom hantering av redan 

lagersatt material inte behöver göras, Lagring (3.1.2). Små komponenter, som skruvar och muttrar köps in i 

högre kvantitet. Dessa artiklar lagras i ett paternosterlager vilket gör att onödig materialhantering elimineras 

och tid sparas in då olika sorters komponenter kan hämtas på ett och samma ställe. De komponenter som 

företaget själva tillverkar lagras med huvudlagerplats vid linorna.  

 

5.3.3 Påfyllningsmetod 
 

Företaget använder sig av det mest vanliga transportsystemet - bemannad truck i kombination med vagnar 

(materialtåg) vid utkörning av material till linorna, Materialhantering (3.1.3). Affärssystemet används vid 

materialplockningen, då det är kopplat till informationen som fås från etiketten på lådorna, som scannas med 

handdatorer. Informationen på plockorden, är kvantiteten samt platsen som materialet skall transporteras till, 

och från. Scanningen av lådorna glöms ibland bort, vilket medför att den artikeln inte kommer med på 

plocklistan.   Påfyllning av material sker med lång transportsträcka och med endast en leverans per dag. Båda 

dessa aspekter skiljer sig från hur det skall fungera rent teoretiskt, då korta avstånd och frekventa transporter 

skall användas, för att åstadkomma korta ledtider enligt Kontinuerligt processflöde (3.4.5). Företaget använder en 

variant av tvålådesystem som lagringsmetod vid arbetsstationerna. Enligt Försörjningsmetoder (3.1.4), så 

överensstämmer inte företagets tillvägagångssätt med teorin. Kvantiteten i lådorna justeras beroende på 

efterfrågan av diskdesinfektorer och dessa lådor varierar i storlek.   
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Trots en kvantitet som justeras beroende på efterfrågan, är lagernivån väldigt hög. Om denna istället minskats 

i kombination med tätare leveranser med mindre kvantitet, hade det bidragit till minskad kapitalbindning. 

Företaget hävdar att denna justering borde ske mer regelbundet, för att justera kapitalbindningen då det är en 

pressad åtgärd från företagsledningen. Hämtning av tomma lådor och leverans av påfyllda lådor sker i regel en 

gång per dag. Dock kan det ske fler gånger beroende på vem som arbetar. Om detta skett mer frekvent hade 

Kapitalbindningen (3.1.7) minskats, genom nedskärning av kvantiteten i respektive låda. När materialtåget kört 

till huvudlagret med tomma backar, orderplockas materialet manuellt, automatiskt eller med truckar. 

Materialet plockas från två lagertyper, den ena lagertypen är hyllager och hämtningen av materialet görs med 

truck. Den andra lagertypen är paternosterlager, vilket medför att plockaren får materialet levererat utan 

förflyttning, Lagring (3.1.2).  

 

Försörjning av linan sker kontinuerlig då de regelbundet levererar det material som det bara finns en låda kvar 

av. För tillfället använder de sig inte av den teoretiska principen av tvålådesystem som finns i 

Försörjningsmetoder (3.1.3). De har istället samma materialmängd i båda lådorna där respektive låda täcker en 

veckas behov. Enligt teorin skall den ena lådan täcka en periods behov, och den andra innehålla en kvantitet 

motsvarande en beställningspunkt.  

 

Lagertillgängligheten på linan är låg, eftersom det finns bristande kommunikation mellan de olika processerna, 

påfyllning av material utförs ibland inte, material finns inte hemma, förmontaget hinner inte med att montera 

och vissa artiklar är defekta. Det händer även att det fylls på med mer material än vad systemet tillåter.  

 

Om en låda fylls med för mycket materialet uppstår ett saldofel i systemet. Saldofelet medför att det inte går 

att scanna in en tom låda eftersom mängden artiklar är högre än normalt i lådan bakom. Systemet accepterar 

då inte en påfyllnad och talar om det för personalen som kör materialtåget.  Det händer även att personal 

glömmer att ändra lagerplats på en artikel i datorsystemet vilket kan orsaka produktionsstopp då materialet 

kan upplevas vara slut. Saldofelen i systemet orsakas även av att produktstrukturen för en produkt inte 

stämmer överens med verkligheten. Produktstrukturen kan beskriva att tre skruvar skall monteras fast 

egentligen skall det monteras, fyra stycken. Personal ”stjäl” även material från en närliggande lina då 

materialbrist uppstår i den egna, utan att justera detta i saldot. För tillfället justeras inte lagersaldot förrän en 

maskin är färdigmonterad, det innebär att det blir en fördröjning av aktuellt saldo. Genom en ökning av 

lagernivåerna så pass mycket att materialbristers uppkomst i princip är obefintliga, och sedan en successiv 

sänkning av nivån för att ta hand om problem som dyker upp, medför det att problemen reduceras efter hand 

och tillslut kan ett Kontinuerligt processflöde (3.4.5) implementeras. 
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Företaget baserar sina Inköp (3.1.12) på totalt lagersaldo då de anser att det är det bästa sättet. Dock går det att 

basera sina inköp på många olika sätt för att skapa sig konkurrensfördelar. Företagets rådande säkerhetslager 

är låga och hanterar brister väldigt dåligt eftersom inköpen görs mot ett totalt lagersaldo. Produktionen och 

inköp har dålig kommunikation vilket gör det svårt att skapa säkerhetslager. Därför är skillnaden stor i 

jämförelse med teorin Kapitalbildning (3.1.7) och Beställningspunkt (3.1.8). Företagets inköpare har uppsatta mål 

om att leverantörerna skall uppnå en 95 % leveransprecision, som är en av faktorerna som skall studeras 

gällande att uppnå hög leveransservice enligt teori Lagerstyrning (3.1.6). 

 

5.4 Processanalys 
 

5.4.1 Förmontage  

 

Det som uppmärksammats i förmontaget är att körplanen inte följs. Dels genom att montörerna tror sig vara 

effektiva genom att köra större batcher. De kollar längre fram i körplanen om det finns fler likadana moduler 

som ska monteras och tillverkar dessa tillsammans, vilket leder till felaktigt antal produkter, vilket är slöserier 

enligt Muda (3.4.3). Ytterligare en anledning till att körplanen inte följs tros vara att vissa moduler är roligare 

att tillverka än andra. Detta problem tillsammans med det föregående leder till det värsta slöseriet – 

överproduktion, vilket leder till flera andra slöserier som exempelvis ökat lager och onödiga förflyttningar 

Muda (3.4.3). Tillverkning av större batcher är också tvärtom vad Lean Production säger angående 

Kontinuerliga processflöden (3.4.5). Problem skapas även för dem själva, då materialbrister råder för andra 

moduler som skall vara klara i ett tidigare skede, vilket innebär att slutmonteringen blir stillastående. 

Ytterligare ett fel är förmonteringen- och slutmonteringens körplaner, vilka utgår från företagets Affärssystem 

(3.1.11), de uppdateras dåligt. Om en förändring sker i slutmonteringens körplan ändras inte förmonteringens 

körplan. Ibland sker en orderstart i förmonteringen som sedan blir avbruten av slutmonteringen, vilket 

medför att materialet som skulle användas visas som förbrukat även om så inte är fallet. Körplanen i 

förmontaget har återkommande problem med att orders blir liggandes i systemet, som antigen har startas eller 

inte finns behov för längre.   
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5.4.2 Slutmontering  
 

Slutmonteringen består av fem arbetsstationer, där materialet i ställagen är stationsbaserat. Antalet operatörer 

varierar mellan tre och fem stycken beroende på hur mycket det är att göra. Är antalet tre, följer en och 

samma operatör maskinen genom hela monteringsförloppet, station för station. Är antalet fem, arbetar en 

person på varje station. En notering gjordes att personalen tog icke-schemalagda raster. Detta medför 

produktionsstopp och ökad genomloppstid. De kollektivanställda har även flextid, vilket innebär att takten 

blir ojämn då de arbetar olika tider. Blir takten ojämn, händer det att flera diskdesinfektorer egentligen skall 

stå på samma arbetsstation, vilket inte går eftersom det bara finns en monteringsplats vid de tre första 

arbetsstationerna. Dessa raster försvårar ett jämnt arbetstempo samt att arbeta mot Takten (3.4.2). 

Lagerplatserna är fasta, eftersom de är stationsbaserade, det är bra då artiklarna blir mer tillgängliga. 

Montörerna slipper onödiga transportsträckor och vet efter ett tag vart materialet är placerat i hyllan, båda 

dessa fördelar skapar tidsbesparingar.  När en låda är slut placeras den på en hämtningsplats så att den 

visualiseras för materialtåget, som under förmiddagen kommer och hämtar alla lådor. Det underlättar 

tidsmässigt för lagerpersonalen som slipper kolla efter tomma lådor. Fast och andra sidan bidrar det med 

onödiga förflyttningar för montörerna Muda (3.4.3). När maskinen är färdigmonterad placeras den i ett 

mellanlager i väntan på provning. Här råder Tryckande flöde (3.3.5) då provningen fått en produkt utan att ha 

signalerat. Ett tryckande flöde leder oftast till köbildningar vilket binder mycket kapital Kapitalbildning (3.1.7). 

Om det råder materialbrist på viktiga artiklar som exempelvis kammare, startas produktion av senare orders 

vilket skapar problem för förmontaget som ej hunnit färdigt med detaljer till den ordern.   
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6. Resultat 
 

I resultatet bryts analysen ner och redovisar de noterade problemen i generell form.     

 

I fallstudien har materialbrister och orsakerna till dessa identifierats. De olika orsakerna till att materialbrister 

uppkommer vid slutmonteringen har sammanställts utifrån två perspektiv – förmontage och lager, vilket 

redovisas i bilaga K. Dessa orsaker är framtagna ur egna observationer och intervjuer vid förståelsen för 

flödet i verksamheten. De är även baserade på en analys av monteringspersonalens dokumenterade 

materialbrister som visas i bilaga I. Av dessa observerade problem skapade forskarna två hierarkiska diagram 

som demonstreras i bilagorna G och H. Dessa underliggande orsaker har sedan generaliserats till fyra 

lösningsförslag:  

 

1. Uppdatera alla produktionsunderlag, så dessa är aktuella.  

2. Se till att aktuella lagersaldon är korrekta. 

3. Organisera materialhanteringen på ett rationellt sätt.  

4. Följ upp uppgjorda produktionsplaner. 
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7. Diskussion  
 

I detta kapitel görs en diskussion av de framtagna grundorsakerna till materialbrister samt lösningsförslag till fallföretaget.  

 

1. En produktstruktur kan se ut på ett sätt i systemet och på ett annat sätt i verkligheten. Det innebär att fel 

kvantitet dras från systemet efter färdigställandet av en produkt. Om en produkt består av tre skruvar i 

verkligheten fast systemet tror att den består av två, innebär det att systemets lagersaldo tror att det finns 

mer skruvar lagrade än vad som egentligen finns. Det medför att en beställning av artikeln inte görs trots 

att den är slut, eftersom systemet tror att det finns tillräckligt med material i lager.  

Lösningsförslag: Partiformade inköp baserade på saldot i huvudlagringsplatsen kommer medföra att problem med felaktigt 

saldo i systemet försvinner, gällande det material som finns i tvålådor. Inköpen skall baseras på huvudlagrets saldo vilket 

medför att artiklar kommer köpas in trots att exempelvis produktstrukturen i verkligheten inte stämmer överens med 

systemet. Det materialet med huvudlagringsplats på linan kommer dock inte beröras av att produktstrukturen i systemet 

inte stämmer överens med verkligheten eftersom inköpen baseras på det datoriserade saldot. Det material som går på plock 

kommer heller inte bli bättre, eftersom plocket sker utefter orders. Stämmer inte produktstrukturen med systemet så kommer 

fel antal att plockas och levereras till linan, och på sätt skapa en felaktig mängd vid produktion. Här behöver företaget 

utföra en kontroll, så att rätt antalet artiklar dras från saldot. Företaget måste gå igenom produktstrukturerna och 

korrigera detta. Montörerna har kunskapen - ta hjälp av dem.  

 

2. Lagersaldot i affärssystemet justeras inte förrän efter färdigmonterad komponent/maskin. Det medför att 

material blir bundet, fast det inte är avdraget ur systemet, vilket innebär att saldot i systemet är högre än i 

verkligheten.   

Lösningsförslag: Eftersom saldot kommer uppdateras mer frekvent, innebär det att inköp får en mer uppdaterad 

information och kan göra sina inköp i ett tidigare skede. Problemet bör lösas genom att avräkna eller reservera materialet 

vid uttag.  

 

3. Då den egna linan saknar material går personal till en annan lina och tar material därifrån, utan att ta 

hänsyn till att justera saldot i systemet. Det resulterar i att systemet tror att det finns mer material än vad 

som egentligen finns.  

Lösningsförslag: Eftersom inköp skall baseras på en beställningspunkt i huvudlagret och inte kommer triggas av hur 

mycket det ligger vid linan, så kommer inte tvålådesystemet beröras av några problem då material kommer finnas tillgängligt 

i huvudlagret. Material som plockas efter plocklista och som ligger vid linan kommer dock beröras av ”stölder” eftersom 

detta material är avsatt att användas till särskilda orders.  
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För att få bort det problemet krävs det att företaget förbjuder ”stöld” och förklarar för personalen vilken betydelse det har 

att ”stjäla” från en annan lina. Ytterligare en lösning kan vara att begränsa personalens tillgång till affärssystemet så de 

inte ser om det finns material på någon annan lina.  

 

4. Inköpen är baserade på en beställningspunkt av det totala lagersaldot i hela fabriken. 

Lösningsförslag: Nackdelen kring ett inköp som sker på detta sätt är att beställningar sker utan hänsyn till partiformning. 

Exempelvis, om samma detalj ligger på tre olika linor och består av 15, 20 och 0 artiklar samt att beställningspunkten är 

satt till 30, innebär det att inköp inte görs trots att det finns noll artiklar i en av lådorna. Utveckla kommunikation 

mellan inköp och produktion för att kunna partiforma inköpen. Beställningspunkten på huvudlagret skall vara baserat på 

hur mycket material som går åt under leveranstiden plus ett säkerhetslager som skall hantera leveransvariation.  

 

5. Lagerpersonal missar ibland att scanna låda och får därmed inte någon plocklista för den specifika 

artikeln. Slarv från lagerpersonalens sida medför att material levereras till linan försent eller inte alls. 

Lösningsförslag: Det viktigaste är att ta fram en lösning som minskar sannolikheten att en låda inte scannas. Det finns en 

mängd olika lösningar för detta då det nuvarande upplägget ökar den mänskliga faktorn till misstag. Det går att minska 

detta problem genom att lagerpersonalen scannar de tomma lådorna vid tillfället då de placeras på materialtåget. Även 

montörerna kan sköta scanningen innan de placerar lådorna på dess hämtningsplats. Denna hämtningsplats kan antingen 

vara på ställaget eller på en vagn som går att koppla på materialtåget som kör ut och hämtar vagnarna med de scannade 

lådorna på. På så sätt blir det inte lika rörigt och sannolikheten att en låda inte scannas minskar. 

 

6. Lagerplats ändras på ställaget fast inte i systemet. På så sätt upplever montörerna att det inte finns något 

material då det inte ligger på sin utmärkta plats.  

Lösningsförslag: Materialet som lagras på linan behöver ibland byta lagringsplats för att effektivisera plocket eller förbättra 

lagerutnyttjandet. Reglerna bör skärpas gällande byte av lagerplats. En lösning på problemet kan vara att endast en person 

har behörighet att ändra lagerplats i systemet och har då även ansvar över att det stämmer med lagerplaceringen. 

 

7. Underleverantör levererar försent.  

Lösningsförslag: För att reducera antalet sena leveranser har företaget ökat sina två dagars säkerhetsfönster till tre. Tre 

dagars säkerhetsfönster innebär att en underleverantör har möjlighet att leverera sitt material inom ett spann av tre 

efterföljande dagar. Företaget godkänner inte en tidigare leverans än tre dagar innan utsatt tid och heller inte att det sker 

leverans en dag efter avtalad tid. Misskommunikationen måste lösas. 
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8. Påfyllning av material till linorna sker en gång per dag.  

Lösningsförslag: Om lagerpersonalen plockar klart sin plocklista, efter att materialtåget redan kört ut material till linan 

kan inte det plockade materialet levereras förrän nästa dag. Därför vill forskarna att alla påfyllda lådor som är placerade i 

huvudlagret bör köras ut innan dagens slut. Om utkörning av material skett mer frekvent, exempelvis två gånger per dag, 

hade tiden för materialbrist minskat eller reducerats helt. För att spara in tid och därmed öka chansen att kunna leverera 

två gånger per dag kan tomma lådor lastas på ”tåget” samtidigt som leveransen av material sker till linorna. Det medför att 

företaget blir av med onödiga körningar. Företaget bör även använda sig av underleverantörer som säkerställer att det finns 

tillgång till C-artiklar med lågt volymvärde i produktionen. Kategorisera därför artiklarna i en ABC-fördelning likt teorin 

(3.1.9). 

 

9. För lite säkerhetsdagar mellan leverans och att materialet skall finnas ute vid linorna.  

Dagarna från att underleverantören har levererat godset i fabriken till att det skall användas har ökat från 

två till tre. Företaget har gjort ökningen eftersom lagerpersonalen inte hinner med att få fram materialet 

till linorna i tid samt eftersom underleverantörers leveransprecision varierar för mycket.  

Lösningsförslag: Säkerhetsdagarna är avsatta för att hantera leveransförseningar från underleverantörer. De är även 

baserade på hur effektiva personalen är att få ut materialet till linorna. Dock får dagarna inte vara onödigt många eftersom 

tiden och mängden material för bundet kapital då ökar. De får heller inte vara för få så linorna blir lidande i form av 

leveransförseningar/materialbrister. Basera fönstret först och främst på leverantörernas leveransprecision samt att personalen 

skall hinna med, sänk den senare efter hand för att få fram problem som i senare skede skall elimineras. 

 

10. Plockar om ankommande gods.  

Lösningsförslag: Vissa leverantörer levererar på pall trots att artiklarna senare skall ligga i lådor vilket innebär ett 

tidsödslande moment. Är då kvantiteten 30 i en låda och det ligger 900 stycken löst i en påse hade det varit enklare att 

komma överens med leverantör att leverera artiklarna i påsar om 30 fast till en total kvantitet på 900. För att minska 

arbetsbelastningen på lagerpersonalen bör företaget kommunicera med underleverantörerna och diskutera fram lösningar som 

effektiviserar materialhanteringen. Om godsmottagningen och lagringen kan ske mer effektivt innebär det att materialet kan 

komma ut till linorna eller övrigt lager snabbare.  
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11. Lagerstrukturen är inte vald på något specifikt sätt mer än att företaget använder sig av en kombination 

av fast- och flytande placering.  

Lösningsförslag: Genom att zonindela artiklarna i lagret kan företaget uppnå billigare hanteringskostnader, lagerkostnader 

och tidsmässiga fördelar. Zonindelning kan ske på många olika sätt och vilket alternativ som är mest lämpligt beror på 

företagets bransch och utformning.  Zonerna kan baseras på hur frekvent varje enskild artikel plockas och de bör då ha en 

kort transportsträcka samt vara lättåtkomliga i lagret. Dock kommer vissa artiklar ingå i kitt som medför att det kan 

vara lämpligare att placera de artiklarna i samma zon så att det går snabbare att kitta. Forskarna anser att det bästa 

alternativet är att basera zonerna efter de artiklar som plockas mest frekvent, för att få stöd för detta rekommenderas vidare 

forskning.  

 

12. Följer ej körplan i förmontage. 

Det finns olika orsaker till att för- och slutmontaget inte synkroniserar. En orsak är att förmontaget 

”batchar” sina monteringar, det innebär att de kollar längre fram i körplanen för att se om samma 

produkt skall tillverkas i ett senare skede. Dock medför det att komponenter som skall vara färdiga i ett 

tidigare skede inte går att montera, då material saknas eftersom det används till ”batchen”. Ytterligare en 

orsak är att förmontaget ibland väljer ut vilka komponenter de skall göra eftersom vissa komponenter är 

roligare att montera.  

Lösningsförslag: För att undvika detta problem kan företaget utforma körplaner där personal endast ser en begränsad 

tidsperiod framåt. På så sätt ser inte personalen de körplaner som är bestämda till en tid längre fram. Den mest lämpliga 

tidsperioden enligt oss är enbart nästkommande order då annan information inte är relevant för montörerna. 

 

13. Betningen tar för långt tid.  

Det krävs att svetsade detaljer betas innan vidare bearbetning och det innebär att företaget måste förlita 

sig på att betningsföretaget håller sin utlovade leveranstid.  

Lösningsförslag: För att slippa återupprepande leveransförseningar anses att företaget skall ta en avgift från 

underleverantören. Denna avgift skall kompensera för de kostnader som uppstår på grund av försenat levererat material.  
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14. Slutmonteringen startar sin order för tidigt.  

Om slutmontaget får materialbrist startar de ibland nästa order trots att den ordern egentligen skall 

påbörjas vid ett senare skede. Det medför att ytterligare materialbrister uppkommer via exempelvis 

förmontaget eftersom de inte påbörjat de komponenterna som behövs.   

Lösningsförslag: Företaget måste informera monteringspersonalen och stoppa dem att påbörja en order förtidigt och förklara 

varför det skapar problem.  

 

15. För låga säkerhetslager.  

En uppfattning att det existerar barriärer mellan de olika avdelningarna i företaget har skapats. Med höga 

påfrestningar från koncernnivå leder detta till problem i produktionen. Inköpare pressas till en 

målsättning att minska lagernivåer och säkerhetslager för att uppnå låg kapitalbindning. Produktionen 

lider dock av materialbrister och vill därför öka sina lagernivåer.  

Lösningsförslag: Det som går att identifiera är att företaget bör ha ett gemensamt mål gällande en hög leveransservice och 

därför skall både leveranstillgängligheten och leveransprecisionen in och ut från fabriken förbättras. Om företagets uppsatta 

mål på 95 %, skall uppnås föreslås att ett säkerhetslager skall införas med säkerhetsfaktor (k) på 1.65. Säkerhetslagret 

skall baseras på företags individuella säkerhetsfaktor (k) multiplicerat med standardavvikelsen (spridningen kring 

medelförbrukningen). 
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8. Rekommendation 
 

Kapitlet behandlar praktiska implementeringsförslag och diskussioner kring det förväntade resultatet. Siffrorna i texten är 

refererade till diskussionen för att demonstrera att vissa lösningar även behandlar andra problem än huvudproblemet.  

 

 (4) Basera inköpen utefter huvudlagrets saldo.  

Förväntat resultat: Ett tvålådesystem vid en lina kommer inte stå tom eftersom det kommer finnas material tillgängligt 

i huvudlagret att fylla på (4). Då material kommer finnas tillgängligt i huvudlagret medför det att ”stöld” försvinner 

vilket i sin tur betyder att saldofelen kommer vara mindre (3). Produktstrukturen som kan skilja sig mellan 

verkligheten och systemet medför att fel saldo dras från systemet, men om inköpen är baserade på huvudlagrets saldo 

spelar inte differensen någon roll (1).   

 

 (9) Avtala med alla underleverantörer att de skall leverera senast tre dagar innan behov och 

införskaffa en leveransförseningsavgift om det inte efterföljs. Utför sedan leverantörsutvärderingar 

och skicka dessa till leverantören. 

Förväntat resultat: Det innebär att lagerpersonalens arbetsbelastning minskar, då de kan arbeta i ett jämnare tempo 

(9). Då lagerpersonalen kan arbeta i ett jämnare tempo innebär det att den mänskliga faktorn att göra fel minskar. 

Det medför att sannolikheten att de missar scanna en låda så det materialet inte hamnar på plocklistan minskar, 

vilket i sin tur reducerar materialbrister (5). Då en leveransförseningsavgift införskaffas kommer underleverantörers- 

och betningsföretagets leveransprecision bli bättre (7) (13).  

 

 (15) Beräkna ett säkerhetslager baserat på leveransvariationen hos underleverantörerna.  

Förväntat resultat: Då inköpen skall baseras på saldot i huvudlagret behövs ett säkerhetslager som täcker 

leveransvariation hos underleverantörerna, säkerhetslagret kommer leda till att materialbrister reduceras.  

 

 (10) Partiforma inköpen mot tvålådorna.   

Förväntat resultat: Minskad arbetsbelastning på lagerpersonalen vilket medför att materialet snabbare kan levereras 

till linan eller övrigt lager. Denna minskade arbetsbelastning kan även medföra tidsbesparing hos lagerpersonalen, 

vilket innebär att de kan leverera tvålådorna som redan är fyllda innan de slutar för dagen (8). Partiformningen kan 

resultera i jämnare påfyllningsvolymer till linan. 

 

 (11) Zonindela materialet i lagret. 

Förväntat resultat: Lägre hanterings- och lagerkostnader och tidsmässiga fördelar. 
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 (12) Begränsa tidsperioden i körplanerna. 

Förväntat resultat: Förmontaget kan inte längre ”batcha” sina monteringar eller välja att montera de komponenter 

som är roligare att göra. Dessa beteenden kommer inte längre vara möjliga då de inte kan se så långt fram i körplanen 

(12). Slutmontaget kommer heller inte kunna påbörja en order för tidigt (14). 

 

 (6) En person skall ha ansvar över ändringarna i lagerplatserna.  

Förväntat resultat: Det kommer medföra att ”materialbrist” inte uppstår eftersom materialet kommer befinna sig på 

rätt plats.  

’ 
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9. Slutsats 
 

I detta kapitel görs en redogörelse av framtagna slutsatser med hänvisning till frågeställningen i arbetet. 

 

Fallstudien som genomförts har ökat förståelsen för materialförsörjningen inom tillverkande företag. Genom 

att kartlägga ett nuläge och sedan analysera med fokus på materialbrister har förståelse erhållits kring vad som 

orsakar brister i den undersökta monteringsprocessen. Generering av lösningar till problemen framgick 

naturligt genom att analysera teori med empiri. Detta tillvägagångssätt ansågs lämpligt för att kunna besvara 

undersökningsfrågan. För att nå slutgiltigt mål har det varit viktigt med delmål genom fallstudiens gång, dessa 

är baserade på uppdelningar av hela verksamheten. Tillverkningsprocesserna, lager, inköp och 

materialplanering delades upp och undersöktes. Genom att undersöka och granska dessa delprocesser var för 

sig, samt dess sammankopplingar ansågs en förståelse erhållas angående vad som är viktigast att förbättra för 

att uppnå högre tillgänglighet av material. Det visade sig att förståelse för alla avdelningar samt ett 

helhetsperspektiv av verksamheten var viktigt för att kunna länka samman och bryta barriärer, så att alla 

arbetar mot samma måltillstånd. Det som identifierades på fallföretaget var att inköparna har strävan mot 

minskad kapitalbindning samtidigt som produktionen vill utöka lagret för att kunna hantera materialbristerna. 

Det fanns skilda meningar om hur mycket material som skall finnas i verksamheten och därför anses ett 

gemensamt måltillstånd för verksamheterna vara bra. Brister som uppstår i produktionen kommer mestadels 

från informationssystemet då input ofta är felaktig och ändringar sker från olika håll då företaget är 

centraliserat. 

 

Den första lösning som rekommenderas till fallföretaget är att partiforma inköpen efter lagersaldot i 

huvudlagret. Detta kommer generera mindre materialbrister, då det innebär ett lättare säkerställande av att 

tillräckligt med material finns hemma. Variationen i leveranserna bör också justeras eftersom nuvarande 

antalet säkerhetsdagar inte har fungerat som företaget tänkt. Genom att använda sig av säkerhetslager som 

täcker variationen minskar beroendet av leverantörerna. Om denna implementation utförs bör det leda till att 

material finns tillgängligt och går fylla på i de olika produktionsbuffertarna. Det i sin tur bör leda till att folk 

kan följa sina körplaner genom att material finns hemma. Går det alltid fylla på material, kommer det finnas 

möjligheter till att tillämpa en tvålåde-princip som har beställningspunkts-kvantitet i låda nummer två, vilket 

kommer generera mindre bundet kapital. Därför är även lämpligt att zonindela lagrets material så det anpassas 

efter plockningssekvensen - högre frekvens skall vara mer lättillgängligt. För att effektivisera ytterligare hur 

materialet skall plockas ute i lagret, anses vara en lämplig framtida studie.  
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Figurer: 
 
Figur 1.  Jonsson, P, & Mattsson, S 2011, Logistik : Läran Om Effektiva Materialflöden, n.p.: Lund : 

Studentlitteratur, 2011 (Estland), s.70.  

Figur 2. Olhager, J 2013, Produktionsekonomi: Principer Och Metoder För Utformning, Styrning Och 

Utveckling Av Industriell Produktion, n.p: Lund: Studentlitteratur, 2013 (Spanien), s. 235. 

Figur 3. Slack, N 2012, Operations And Process Management : Principles And Practice For Strategic Impact, n.p.: 

Harlow : Pearson Education 2012 s.10. 

Figur 4. Olhager, J 2013, Produktionsekonomi: Principer Och Metoder För Utformning, Styrning Och Utveckling Av 

Industriell Produktion, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2013 (Spanien) s. 32. 

Figur 5. Förenklad bild av materialflödet för en 46a, egen konstruerad i Yed.  

Figur 6. Tabell som visar produktionsvolym, ledtid och leveranssäkerhet. 

Figur 7. Beteckningarna för olika modeller beroende på deras utformning. 

Figur 8. En förklaring hur materialet flödar internt i fabriken. 

Figur 9. Slingbilens olika körbanor, vilka destinationer. 

Figur 10. En beskrivning vilket material som lagras vart. 

Figur 11. En beskrivning av olika cykeltider i produktionen. 

11. Bilagor 
 

Här illustrars de olika bilagorna som finns i arbetet och en kort beskrivning kring dessa. 

 
 
Bilaga A – Bild på 46-Serien 

Bilaga B – Frågeformulärsunderlag 

Bilaga C – Fabrikslayout & materialtågets körbana 

Bilaga D – Loggbok för fallstudien 

Bilaga E – Processdiagram för materialflödet  

Bilaga F – Nulägesbeskrivning 

Bilaga G – Materialbristers uppkomst genom lager 

Bilaga H – Materialbristers uppkomst genom förmontage 

Bilaga I – Uppmärksammade problem 
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Bilaga A: Bild på 46-serien 
 

 
 

                                                           Modell 46 
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Bilaga B: Frågeformulärsunderlag (antal sidor: 2) 

Intervju, A.M Ghouth, Slutmonteringspersonal, 2015-04-01  

 Är det ni eller lagerpersonalen som håller reda på om det behövs mer material till ställagen? 

 Hur många operationer finns det? 

 Hur många operatörer är ni? 

 Hur förflyttar sig produkten mellan operationerna? 

 Är det ofta materialbrist? 

Intervju, C. Söderberg, Materialansvarig, 2015-03-12  

 Hur ser er fabrikslayout ut?  

 Vilka svetsavdelningar har med 46an att göra? 

 Hur lång lagertid är det på komponenterna i ställagen?  

 Hur ofta är det utleverans? 

 Hur långt är ert ställage nu? 

 När dras materialet från lagersaldot i ert datorsystem? 

Intervju, P. Svensson, Lagerpersonal, 2015-02-09 

 Vilka dagar och tider är det inleverans? 

 Finns det någon beställningspunkt?  

 Hur lagras era artiklar? 

 Vad är det som avgör var en produkt ska lagras? 

 Använder ni samma sorts pallar och lådor överallt vid förvaring av komponenter? 
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Bilaga B: Frågeformulärsunderlag (antal sidor: 2) 

Intervju, J. Strand, Produktionsplanerare, 2015-03-26    

 Hur går ni tillväga för att få fram en prognos för årets budget?  

 Hur många olika varianter finns det på 46an? 

 Finns det någon säsongsvariation?  

 Använder ni er av något program som automatiskt konstruerar en tillverkningsplan? 

 Hur lång är leveranstiden på era produkter? 

 Har ni någon säkerhetsmarginal på leveranstiden? 

Intervju, J. Pettersson och C-J. Sundberg, Provningspersonal, 2015-03-31 

 Hur många operatörer arbetar med att testa 46an? 

 Hur kommer produkten till er arbetsstation och hur/vart transporteras den sedan? 

 Är det någon tidsskillnad på kontrollen beroende på vad för variant av produkten? 

 Hur går kontrollen till? 

Intervju, J. Göransson, Lagerarbetare, 2015-04-08 

 Vad innefattar din arbetsroll? 

 Har du några riktlinjer för hur du skall köra? 

 Hur vet du vilka lådor som skall plockas? 

- Tar du alla på en gång? 

 Vad tror du är anledningen till materialbrist vid 46-linan? 

 Med er nuvarande personalstyrka, hade ni klarat av att plocka material om mängden i lådorna vid 46-

linan halverats?  

 

Intervju, J. Sandman, Lagerchef, 2015-04-29 

 Vad är din uppfattning angående det största logistikproblemet som leder till materialbrister? 

 Upplever du att det är underbemannat i lagret? 

 Vad anser du behöver förbättras inom den interna logistiken? 

 Vad är det som gör att svetsprocessen halkar efter körplanen? 
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Bilaga C: Fabrikslayout & materialtågets körbana 

 
En bild som beskriver layouten av fabriken där varje sifferkombination är en process som dels består av en 

lagringsplats. Huvudfokus i arbetet är att studera materialförsörjnigen till 6817, detta nummer är 

slutmonteringen. Den röda markeringen är materialtågets körbana vid hämtning och lämning av lådor/pallar.  

 

 
 

 6817 – Slutmontering 

 P6817 – Provning 

 6827 – Förmontage 

 8800 – Paketering, färdigvarulager och utleverans 

 6811 – Tillbehörsmontering 

 6518 – Kammarsvets 

 6515 – Detaljsvets 
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Bilaga D: Loggbok för fallstudien (VT15) (antal sidor: 3) 

 

Vecka 6 

 Möte tillsammans med handledare G. Lundgren och företagets produktionschef P. Elgborn för att 

fastställa vad studien skall behandla. 

Vecka 7 

 Granskning av tidigare studier inom ämnet i form av examensarbeten samt akademiska artiklar.  

Vecka 8 

 Första dagen på fallföretaget. Dagen bestod av introduktion, tillhandahållning av kontor och 

skyddsutrustning för vistelse i produktion samt rundtur av fabrik.  

 I övrigt skapades en inblick av rutiner på företaget där vi även presenterades på deras projektmöte.  

 Observation av lagerhanteringen genomfördes. 

Vecka 9 

 Självstudier där ytterligare granskning av teorier och artiklar (förberedelser inför fallstudien). 

Vecka 10 

 Möte med M. Kirsten, HR generalist. Genomgång av personalfrågor angående säkerhet och allmänt 

beteende. Fotografering med syfte att sprida information kring vårt befinnande i deras verksamhet. 

Vecka 11 

 Genomgång för vistelse i produktionen och produktionslayout erhölls av C. Söderberg. 

 Heldags rundvandring genomfördes med C. Söderberg för att tillhandahålla fakta kring nuläget av 

verksamheten.  

 Möte med J. Strand angående huvudplaneringen. 

Vecka 12 

 Arbete i YED för att konstruera ett processdiagram över verksamheten.  
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Bilaga D: Loggbok för fallstudien (VT15) (antal sidor: 3) 

 

Vecka 13 

 Möte med handledaren på företaget för diskussion kring processdiagram. Syftet var att komma 

överens om vår egna konstruerade bild överensstämde med verkligheten. Erhöll även körplan för 

vecka 14 med syfte att kunna följa produkter i slutmontering och provning. 

Vecka 14 

 Observation av provning för 46an. Syfte att skapa förståelse och se så genomsnittliga C/T och S/T 

överensstämmer med erhållen fakta från företaget.  

 Observation av slutmontering för 46an. Syfte att skapa förståelse och se så genomsnittliga C/T och 

S/T överensstämmer med erhållen fakta från företaget.  

Vecka 15 

 Handledningsmöte med G. Lundgren. 

 Intervju med J. Göransson materialhanterare och materialtågsförare. 

 Möte med handledare för klargöra frågor. 

Vecka 16  

 Handledningsmöte med G. Lundgren. 

 Medverkan vid projektmöte. 

 Påbörjade analysen 

 

Vecka 17 

 Handledningsmöte med G. Lundgren. 

 Utdelning av blankett för registrering av materialbrister till personal i slutmonteringen. 

Vecka 18 

 Handledningsmöte med G. Lundgren. 

 Möte med C. Söderberg, diskussion om materialbristers orsaker. 

 Möte med J. Sandman, logistikchef, angående materialbrister. 

 Intervju B. Wigren Teamledare inköp. 
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Bilaga D: Loggbok för fallstudien (VT15) (antal sidor: 3) 

 

Vecka 19 

 Resultat, diskussion, rekommendation och slutsats sammanställdes. 

 Korrekturläsning 

Inlämning av PM3 – Analys, resultat, diskussion, rekommendation och slutsats.  

Vecka 20 

 Seminarium av PM 3 

 Korrekturläsning och redigering av opponenternas rekommendationer 

Vecka 21 

 Inlämning av färdigställt arbete till examinator.  

Vecka 22 

 Förberedelse av slutseminarium. 

Vecka 23 

 Seminarium av färdigt arbete. 
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Bilaga E: Processdiagram för materialflödet 
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Bilaga F: Nulägesbeskrivning 
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Bilaga G: Materialbristers uppkomst genom lager 
 

 
 

 

 

 

 

 

Materialbrist i 
slutmontaget 

Plocket levererar 
medvetet försent för att 

kunna köra ut fler 
produkter samtidigt 

Fyller på med för 
lite material 

Det finns inte 
tillräckligt med 

material hemma 

Inköpet baseras på 
totalt lagersaldo 

Viss produktstruktur 
skiljer sig i systemet 

och verkligheten 

Lagersaldo justeras 
inte förrän efter 
färdigmonterad 

komponent/maskin 

Personal "stjäl" 
material utan att 

justera i saldot 

För lågt 
säkerhetslager 

Lagerpersonal 
missar att scanna 

låda 

Lagerplats ändras 
på ställaget men 
inte i systemet 

Material finns inte 
hemma 

Leverans från kund är sen 

Påfyllning en gång 
per dag  

Hinner inte med  

För kort 
säkerhetsfönster 

Plockar om 
ankommande 

gods  

Ingen struktur i 
lagerplatserna 

Via lager 
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Bilaga H: Materialbristers uppkomst genom förmontage 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialbrist i 
slutmontage 

Fyller på med för lite 
material 

Det finns ej tillräckligt 
med material hemma 

Inköpet baseras på totalt 
lagersaldo 

Viss produktstruktur skiljer sig i 
systemet och verkligheten 

Personal "stjäl" material 
utan att justera i saldot 

Lagersaldo justeras inte förrän 
efter färdigmonterad 
komponent/maskin 

För lågt säkerhetslager 

Dålig information 
mellan för- och 

slutmontage 

Följer ej körplan 

Tillverkar större 
batcher än vad som 

behövs 

Följer ej körplan 

Roligare att tillverka 
vissa komponenter 

Följer ej körplan 

Svetsade artiklar 
leveras försent 

Betningen tar för 
långt tid 

Fyller på med för lite 
material 

Det finns inte 
tillräckligt med 

material hemma 

Hinner inte med 

Slutmonteringen startar sin 
order för tidigt 

Via förmontage 
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Bilaga I: Redovisning av materialbrister (antal sidor: 2) 

 
DAG NAMN ANTALET 

SAKNADE 
ORSAK 

20/4 502 87 96 00  1 Ej Påfyllt 
För litet säkerhetslager.  Inköpskvantiteten stämmer inte 
överens med produktionsbufferten.   

20/4 502 71 81 00 1 Ej påfyllt 
För litet säkerhetslager.  Inköpskvantiteten stämmer inte 
överens med produktionsbufferten.   

21/4 23 11 19 1 Ej påfyllt 
Tidsbrist hos lagerpersonalen, hann inte med.  

21/4 502 88 63 1 Förmontage 
Slutmontaget var före sin körplan (falsk materialbrist) 

21/4 502 95 82 1 Förmontage 
Tidsbrist 

21/4 500 71 17 00 2 Förmontage 
Orsak okänd. 

21/4 502 87 96 00 1 Ej påfyllt 
För litet säkerhetslager.  Inköpskvantiteten stämmer inte 
överens med produktionsbufferten.  OBS, samma artikel 
som den 20/4.  

21/4 502 25 25 00 1 Ej påfyllt 
Plockad men inte levererad till linan.  

22/4 502 95 41 01 1 Förmontage 
Tidsbrist 

22/4  501 86 73 00 1 Ej påfyllt 
Material till att fylla på med rätt kvantitet fanns inte hemma.  

22/4 501 80 02 00 1 Förmontage 
Följer ej körplanen för luckorna. Blev för hög belastning för 
förmontaget.   

22/4 502 87 31 00  1 Förmontaget 
Svetsen levererade försent till förmontaget.  

22/4 501 82 36 00 3 Ej påfyllt 
Lågt säkerhetslager.  

22/4 502 94 29 00 2 Förmontage 
Okänd orsak 

23/4 600 11 34 902 1 Ej påfyllt 
Säkerhetslagret för lågt i förhållande till leveranstid från 
underleverantör. 

23/4 503 69 06 00 1 Förmontage 
Okänd orsak 

 



 

 

 

75 
 
 

 

Bilaga I: Redovisning av materialbrister (antal sidor: 2) 

 
 
23/4 

503 66 27 00 1 Ej påfyllt 
För litet säkerhetslager.  Inköpskvantiteten stämmer inte 
överens med produktionsbufferten.   

23/4 501 56 72 00 1 Ej påfyllt 
Missade att scanna in låda 

23/4 502 88 65 0 1 Förmontage 
Svets levererade försent. 

24/4 502 97 59 00 1 Ej påfyllt 
En back försvunnen. 

24/4 500 17 065 03 1 Ej påfyllt 
Missade att scanna in låda 

24/4 501 08 32 00 1 Ej påfyllt 
För litet säkerhetslager.  Inköpskvantiteten stämmer inte 
överens med produktionsbufferten.   
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Bilaga K: Uppmärksammade problem 

 

 
1. FÖRMONTAGETS ORSAKER TILL MATERIALBRIST 

 Dåligt informationsflöde mellan montering och förmontage.  Slutmonteringen startar 

exempelvis sin order förtidigt 

 Personalen tillverkar större batcher än vad som är avsatt. 

 Vissa komponenter prioriteras eftersom de är roligare att montera. 

 Förmontaget hinner inte med att montera. 

 Svetsade artiklar levereras försent. 

 Det råder materialbrist 

 

2. LAGRETS ORSAKER TILL MATERIALBRIST 

 Lagerpersonal plockar om ankommande gods (tidskrävande).  

 Ingen struktur i lagerplatserna. 

 Påfyllning av material sker med lång transportsträcka och endast en gång per dag. 

 Leveransprecisionen på vissa underleverantörer är dålig. 

 Personal glömmer att ändra lagerplatsen på en artikel i datorsystemet vid byte av lagerplats i 

ställage. 

 Det fylls på med mer material än vad systemet tillåter. 

 De hinner inte. 

 Lagerpersonalen missar att scanna in lådan.  

 Det fylls på med mindre material än vad som ska fyllas på. 

 Säkerhetslagret är för litet 

 Plocket levererade material försent eftersom de ansåg att det var onödigt att köra ut ett fåtal 

olika komponenter och väntade hellre till att de hade mer att köra ut.  

 

3. SYSTEMETS ORSAKER TILL MATERIALBRIST 

 Lagersaldot uppdateras vid ankommande gods och inte vid lagerplacering. 

 Inköpen tar inte hänsyn till partiformningen i tvålådesystemet. 

 Produktstrukturen för en produkt i systemet stämmer ibland inte överrens med verkligheten. 

 Personal ”stjäl” ibland material från närliggande lina då materialbrist uppstår i den egna, utan 

att justera detta i systemet. 

 För tillfället justeras inte lagersaldot förrän en maskin är färdigmonterad. 

 
 

 
 


