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Abstract 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to examine how the material handling from 

receiving to pre-assembly of a manufacturing company of customized products can be 

improved in terms of quality. The following two issues must be met in order to 

answer the purpose: 

 

1. What factors influence the material handling from receiving until the pre-

assembly? 

 

2. How can the factors be improved to obtain an effective material handling from 

receiving until the pre-assembly? 

 

Method – A case study was conducted at a company in the caravan industry in order 

to gather empirical material. Interviews and observations were executed during the 

case study. Further on, a literature study was conducted to create a theoretical 

framework. The collected data was compared and analyzed against the theoretical 

framework.  

 

Findings – Several factors that affect the material handling have been identified. 

These were human factors and from Liker´s (2009) eight wastes were six identified. 

Several potential improvement methods were suggested for each factor. Some of the 

proposed improvement methods for a more efficient material handling is better 

communication and control, standardized operations and implementation of periodic 

inspection system. Through better collaboration between employees, a better 

understanding of each other's processes can generate a better use of their expertise. 

 

Implications – The study has revealed several factors that affect the material 

handling. Suggestions that have been recommended for improving the efficiency of 

material handling are based of different nature which means that the implementations 

can both be easy and difficult. It is important that companies identify their own 

influencing factors when they are going to improve the efficiency of material 

handling. 

 

Limitations – During the data collection, a single-case study with one analyzing unit 

was performed. However, a multi-case study can be performed in order to further 

generalize the results from the study. Furthermore, the focus has been from receiving 

until the pre-assembly. This has limited the work from other departments that can 

provide a different perspective on material handling. 

 

Keywords – Material handling, material control, lean production, logistics. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans 

till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras 

med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara 

syftet: 

 

1. Vilka faktorer påverkar materialhanteringen från inleverans fram till 

förmontering? 

 

2. Hur kan faktorerna förbättras för att erhålla en effektiv materialhantering 

från inleverans fram till förmontering? 

 

Metod – En fallstudie genomfördes på ett företag inom husvagnsindustrin för att 

samla in empiriskt material. Intervjuer och observationer användes under fallstudien. 

Vidare genomfördes en litteraturstudie för att skapa ett teoretiskt ramverk. Den 

insamlade datan jämfördes och analyserades gentemot det teoretiska ramverket. 

 

Resultat – Flera faktorer som påverkar materialhanteringen har identifierats. Dessa 

var mänskliga faktorer och av Liker’s (2009) åtta slöserier var det sex stycken som 

identifierades. Flera potentiella förbättringsförslag rekommenderas till att förbättra 

respektive faktor. Några av förslagen till en mer effektiv materialhantering är bättre 

kommunikation och kontroll, standardiserade arbetsmoment samt implementering av 

periodinspektionssystem. Genom bättre samverkan mellan anställda kan bättre 

förståelse till varandras processer skapas vilken kan leda till att anställdas kompetens 

utnyttjas. 

Implikationer – Studien har visat på flera olika faktorer som påverkar 

materialhanteringen. Förbättringsförslagen som har rekommenderats till att 

effektivisera materialhanteringen är utav olika karaktärer vilken gör att 

implementationer kan vara både enkla och svåra. Det är viktigt att företag identifierar 

sina egna påverkande faktorer när de ska effektivisera materialhanteringen. 

 

Begränsningar – Under datainsamlingen har en enfallsstudie med en analysenhet 

genomförts. Dock kan en flerfallsstudie genomföras i syfte att generalisera studiens 

resultat ytterligare. Vidare har fokus varit från inleverans fram till förmontering. Detta 

har begränsat arbetet från andra avdelningar som kan ge andra perspektiv på 

materialhanteringen. 

 

Nyckelord – Materialhantering, materialstyrning, lean produktion, logistik. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrunden och problemområdet som är effektiv materialhantering. 
Vidare presenteras syftet med rapporten samt frågeställningarna. Därefter beskrivs studiens 
omfång samt avgränsningar och kapitlet avslutas med beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Förändringar, globalisering av marknaden och de ökade kundkraven leder till att 

företag har mindre utrymme för felsteg (Gholamiana, Mahdavi, Tavakkoli-

Moghaddamb & Mahdavi-Amiri, 2015). Det har blivit allt tydligare att logistik har ett 

stort inflytande i ett företags förmåga att tillfredsställa sina kunder samt företagets 

övergripande prestation (Tracey, 1998). Bowersox, Closs, & Stank (2000) menar att 

företag kan använda logistik som konkurrensfördel på marknaden. Vidare menar 

Grawe, Ralson & Daugherty, (2013) att avsaknad av en effektiv logistik kan ge 

negativa konsekvenser på företaget som ökade kostnader och sämre 

kundtillfredsställelse. 

 

Från att ha uppstått i det militära har logistik idag blivit en av nyckelfrågorna för alla 

företag (Harrions & Hoek, 2011). I och med att kundanpassning har blivit allt 

viktigare är företag idag mer konkurrenskraftiga genom att svara mot slutkunden 

snabbare än konkurrenterna (Harrions & Hoek, 2011). Logistikens utveckling 

fortsätter och en av de drivande krafterna som under senare år har visat sig tydligare 

är den ökade kundfokuseringen. Kunder ställer idag fler och högre krav än förut och 

det enkla är inte längre det dugliga. Numera vill kunder ha individualiserade och 

kundanpassade produkter (Storhagen, 2011). Utbudet av varor och produkter ökar 

ständigt vilket bidrar till att företag måste erbjuda något speciellt som vinner kundens 

intresse (Storhagen, 2011). 

 

Efterfrågan på kundorderspecifika produkter ökar ständigt vilket medför att företagen 

måste ha ett logistiskt tänkande, att arbeta med ledtid och materialflöden, för att möta 

denna ökning (Storhagen, 2011). För att klara av att möta kundernas krav har många 

tillverkande företag idag en “mixed model assembly line” vilket innebär att företagen 

tillverkar flera olika varianter av samma modell och helt andra modeller på samma 

lina (Yang & Gao, 2016). I sådana lägen får företagen in material i större kvantiteter 

än vad det behövs på grund av antingen leverantörens villkor eller den egna 

tillverkningens (Jonsson & Mattsson, 2011). Den här typen av monteringslina brukar 

ha en efterfrågan som har hög varians men relativt låg produktionsvolym för varje 

modell. Genom fungerande materialhantering ger detta utrymme för flexibilitet och 

kundanpassning i tillverkningen (Oliveira, Vittori, Russel & Travassos, 2012). 

 

Flexibilitet kan i många fall vara en viktig konkurrensfaktor (Lumsden, 2012). Vidare 

påstår Lumsden (2012) att flexibilitet handlar om hur väl ett företag kan anpassa sig 

till förändrade förutsättningar, till exempel vid en orderändring. Det handlar även om 

att kunna producera efter kundens önskemål, förmågan att ändra på design efter 

kunden (Singh & Sharma, 2014). Då gäller det att företagen är flexibla i sin 

produktion och kan anpassa sig och hitta nya lösningar på störningar och problem 

(Lumsden, 2006). Detta innebär att flexibilitet gör det möjligt att tillfredsställa 

kunden, till exempel att kunden väljer färg, material och utformning, vilket gör 

företaget mer kundfokuserat. 
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Förmontering är en del av produktionen där montören monterar ihop och förbereder 

material till en montering av slutprodukter. Kristianto & Zhu (2013) menar att en 

snabb och precis förmontering ger möjlighet till ett förbättrat produktionsflöde. Därför 

är det enligt dem nödvändigt att förstå och planera materialhanteringen för att 

kontrollera materialkvalitet och minska materialfel. 

 

Att ha en materialhantering som uppfyller måttet kvalitet krävs för att förmonteringen 

ska vara produktiv (Kristianto & Zhu, 2013). I det här sammanhanget är 

kvalitetsdimensionerna rätt tid, rätt plats, rätt specifikation och rätt kvantitet av 

material för att kunna vara produktiv. Hanson (2012) menar att även om 

materialhantering inte levererar värde direkt till kunden, utan istället levererar 

material till förmonteringen, måste den hålla en god kvalitet för att kunna uppfylla 

kundkraven. 

1.2 Problembeskrivning 
Vikten av en effektiv materialhanteringsprocess ökar ständigt på grund av det ökade 

kundkraven på att få produkter till en låg kostnad och med kort ledtid (Singh & 

Sharma, 2014). Kunder kräver att få god servicenivå samt kundanpassade produkter 

(Storhagen, 2011). Därför är det viktigt med smart hantering och förflyttning av 

material. Den interna materialhanteringen spelar stor roll för företagets produktivitet 

(Björnland, Persson & Virum, 2003). Om produktionsflödet är ineffektivt uppstår 

stora ekonomiska förluster (Jonsson & Mattsson, 2011). I studien definieras effektiv 

materialhantering som smartare hantering av material och smartare förflyttning av 

material.  

 

Meyers (1993) menar att hälften av ett företags produktionskostnader är förknippat 

med aktiviteter som berör materialhantering, trots att de inte tillför något värde till 

produktionsprocessen. På grund av detta anser Heragu & Ekren (2009) att det är 

viktigt att försöka reducera onödiga individuella materialhanteringsaktiviteter samt 

kostnader som de tillför. 

 

Att inte kunna förflytta material till förmonteringen i rätt tid och kvantitet på grund av 

brist i materialhanteringen kan leda till att leverans inte kan ske enligt 

överenskommelse med kunden. Slutligen kan detta leda till att företaget har förlorat 

kundens lojalitet (Sjøbakk, Bakås, Bondarenko & Kamran, 2015). Därför är, enligt 

Sjøbakk et al. (2015), en effektiv materialhantering som förflyttar material och 

information som överensstämmer med tillgång och efterfrågan ytterst nödvändig. 

 

Storhagen (2011) påstår att dålig materialhantering leder till att outnyttjad tid uppstår. 

Detta kan leda till att material med fel kvalitet transporteras fram till förmontering 

vilket kan leda till stopp i förmonteringen. För att uppnå ett framgångsrikt företag är 

det nödvändigt med en effektiv materialhantering, vilket bland annat kan uppnås med 

smartare materialförflyttning (Singh & Sharma, 2014). 

 

Kundfokusering kräver god flexibilitet och med det uppstår stora variationer och 

osäkerhet i efterfrågan (Yang & Gao, 2016). Gholamian et al. (2015) menar att 

osäkerhet i efterfrågan kan leda till en osäker materialhantering. För att behålla 

kundfokus och bibehålla en god flexibilitet finns således ett behov av en effektiv 

materialhantering fram till förmonteringen. Detta kan ske genom en smartare 
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materialförflyttning och en hantering som leder till högre kvalitet till förmonteringen. 

I detta avseende är kvalitet rätt tid, rätt plats, rätt specifikation och rätt kvantitet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden och i problembeskrivningen framgår det att kundanpassade produkter 

blir allt mer eftertraktade vilket medför att flera varianter tillverkas på samma 

monteringslina. Detta innebär att den interna materialhanteringen får större betydelse 

för en fungerande förmontering. Därmed är syftet med denna studie: 

 

Att undersöka hur materialhantering från inleverans fram till förmontering i ett 

tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på 

kvalitet. 

 

För att kunna förbättra materialhanteringen i ett tillverkande företag är det lämpligt att 

identifiera vilka faktorer som påverkar hanteringen av material. Detta leder till 

studiens första frågeställning: 

 

1. Vilka faktorer påverkar materialhanteringen från inleverans fram till 

förmontering? 

 

Efter första frågeställningen fås en omfattande bild kring vilka faktorer som påverkar 

materialhanteringen. Genom att möjliga förbättringsförslag presenteras ska dessa 

faktorer förändras och leda till en effektiv materialhantering. Detta leder till studiens 

andra frågeställning:  

 

2. Hur kan faktorerna förbättras för att erhålla en effektiv materialhantering 

från inleverans fram till förmontering?    

 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras på Kabe husvagnar AB. Fallstudien har i syfte att samla in empirisk data 

för att sedan analysera det gentemot ett teoretiskt ramverk. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer endast att behandla materialhanteringsprocessen vilket innefattar 

från inleverans fram till en förmonteringsstation längs en monteringslina. Inleverans i 

det här avseendet är inkommande gods till förmonteringen, antingen från extern 

leverantör eller från egenkomponenttillverkning. Materialhanteringen berör aktiviteter 

relaterat till hantering och förflyttning internt i företaget. Studiens omfattning avser 

inte inkludera den interna eller externa leverantörens påverkan på 

hanteringsprocessen. Studiens resultat kommer att avse företag som tillverkar mot 

kundorder med liknande produktionssystem, bestående av förmontering och 

monteringslina. 

1.5 Disposition 
Varje kapitel består av en inledande text som har mål att introducera kapitlet. Studiens 

disposition har illustrerats i Figur 1. 

 

Kapitel två, Metod och genomförande, presenterar författarna hur de har gått tillväga 

för besvara frågeställningarna. Kapitlet redogör för metoder som har använts och 

kopplar dessa metoder med frågeställningarna. Kapitel tre, Teoretiskt ramverk, 
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presenterar alla teorier som har använts i rapporten och innehåller teorier som 

behandlar materialhantering. 

 

Kapitel fyra, Empiri, syftar till att beskriva materialhanteringen inom fallföretaget. I 

kapitel fyra presenteras även en översiktlig beskrivning av fallföretaget. Kapitel fem, 

Analys, syftar till att analysera insamlad data från både teori och empiri för att sedan 

kunna besvara frågeställningarna. I sista kapitlet, Diskussion & Slutsatser presenteras 

resultatet. Slutligen beskrivs även implikationer och begränsningar som har som syfte 

att diskutera studiens trovärdighet. I kapitlet presenterar författarna även studiens 

slutsatser och avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

 

Figur 1 Rapportens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet innehåller studiens arbetsprocess samt en beskrivning av metoder som har 
använts för att genomföra en datainsamling. Kapitlet innehåller även en beskrivning 
kring ansats samt studiens validitet och reliabilitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att erhålla en datainsamling och en dataanalys har en litteraturstudie samt en 

fallstudie genomförts. Fallstudie bestod i sin tur av intervjuer och observationer. Detta 

har varit grunden till att kunna besvara frågeställningarna som det anges i Figur 2.  

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Författarna har använt empiri samt litteraturstudier för att besvara båda 

frågeställningarna. I första frågeställning användes litteraturstudier med anledning av 

att samla in teorier kring faktorer som påverkar materialhanteringen från inleverans 

fram till förmonteringen. Fallstudien tillämpades i frågeställningen ett i form av 

intervjuer och observationer för att identifiera vilka faktorer som påverkar 

materialhanteringen inom fallföretaget och för att kunna beskriva nuläget. Sedan har 

empirin samt litteraturstudien analyserats. 

 

I frågeställning två utgick författarna från den erhållna datainsamlingen från 

fallstudien vilket illustreras med en pil i Figur 2. Med hjälp av empirin och 

litteraturstudien kunde författarna identifiera potentiella förbättringsförslag på hur 

påverkande faktorer på materialhanteringen kan förändras. Litteraturstudien jämfördes 

med empirin för att kunna ge lämpliga förslag som är applicerbara. 

 

Vidare kommer en närmare beskrivning av valda metoder att presenteras. Metoderna 

valdes med avsikt att uppfylla frågeställningarna. 
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2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetets arbetsgång kan övergripande sammanfattas i Figur 3 som 

presenteras i form av ett Gantt-schema. Arbetet inleddes redan i slutet av höstterminen 

2015 och avslutades vårterminen 2016.  

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess 

Författarna påbörjade arbetet med en förstudie genom en enkel sökning om 

problemområdet materialhantering. Sedan identifierades ett problemområde som 

berörde logistik och ledning. Utifrån problemområdet formades ett syfte som delades 

in i två frågeställningar. Under december månad lades det mest fokus på 

problemdefinition men diskussion kring val av metod var även en del av uppstarten. 

Under januari fokuserades tiden mer på att förbättra och avgränsa problemområdet.  

 

Litteraturstudien krävde mer tid än resterande faser då den pågick i tre månader. 

Denna fas innehöll val av lämpliga teorier som hade nära koppling till syftet. Under 

arbetsgången formades det teoretiska ramverket. 

 

En observation utfördes redan i december genom ett besök hos fallföretaget. De flesta 

observationerna utfördes parallellt med intervjuerna. Analysen pågick parallellt med 

litteraturstudie och fallstudie för att kunna analysera data från dessa två faser 

kontinuerligt. 

2.3 Ansats 
Denna studie bygger på välkända processer för vilka det finns rikligt med litteratur 

och studier kring det berörda området. Frågeställningarna är båda utforskande frågor 

som syftar till att samla in kunskap om påverkande faktorer kring ett område samt hur 

dessa kan förbättras.  

 

Studien har grundat sig på tillgängliga teorier kring effektiv materialhantering. Detta 

har sedan utvecklats under arbetsprocessen genom att utföra en fallstudie med 

anledning av att samla in empirisk data. Detta förhållningssätt brukar benämnas 

deduktion vilket innebär att använda sig av existerande teorier för att sedan tillämpa 

dessa på fallföretaget (Patel & Davidson, 2011).  

 

Den kvalitativa ansatsen kopplas till studien genom insamling av data. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer och observationer. Olssons och Sörensen 

(2011) menar att i den kvalitativa ansatsen strävar forskaren efter att få en fullständig 

bild av situationen. Den insamlade empirin från fallföretaget om materialhanteringen 

anses som kvalitativ data, då denna information har genererats ur observationer och 

intervjuer. I denna studie anser författarna att valda insamlingsmetoder är mest 
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lämpliga för att erhålla en överskådlig bild av problemområdet och uppnå syftet samt 

besvara frågeställningarna. Författarna utförde kvalitativa intervjuer med olika 

personer som har olika arbetsuppgifter för att erhålla en tydlig bild över nuläget. 

Författarna utförde kontinuerliga analyser för att erhålla en uppfattning om hur arbetet 

ska fortsätta. Sammanfattningsvis har den kvalitativa ansatsen omfattat av att alstra, 

bearbeta samt analysera datainsamlingen. 

2.4 Fallstudie 
Denna studie har utförts genom en fallstudie och Bell (2006) anser att en fallstudie är 

fördelaktigt för forskare som arbetar på egen hand. Denna forskningsmetod ger 

möjlighet till att studera och analysera ett problem under en begränsad tid. Vidare 

menar Yin (2007) att fallstudiemetoden ger utrymme till det studerade området att 

behålla helheten samt fokus på aktuella händelser. Det studerade området illustreras i 

Figur 4. 

 

En fallstudie ger möjlighet till att studera en typisk enhet som ger ett resultat som 

sedan kan gälla för andra enheter. I rapportens fall handlar det om förmontering av 

kundanpassade produkter som monteras in i husvagnar. Den undersökta enheten kan 

vara lik de övriga enheterna och därför kan fynden tillämpas på de som inte ingick i 

studien (Dencsombe, 2004). Denna studie är av holistisk karaktär eftersom det är en 

enfallsdesign med en analysenhet (Yin, 2007). I det här fallet är analysenheten 

materialhanteringen till en förmonteringsstation längs en monteringslina i ett 

fallföretag. Det studerade fallföretaget har problem med stor produktflora och stora 

variationer i produktionsvolym. Det här problemet är återkommande för företag som 

arbetar mot kundorder vilket gör denna studie intressant. 

 

 

Figur 4 Analysenhet 

2.5 Datainsamling 
Nedan beskrivs de metoder och litteraturstudier som har använts för att samla in 

nödvändig data. Litteraturstudier har använts till att skapa ett teoretiskt ramverk för att 
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kunna analysera det mot empirin. Det empiriska data består av observationer och 

intervjuer. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts för att skriva det teoretiska ramverket. Det är även 

huvudmetoden för att finna lämplig teori till att analysera och jämföra med empirin 

samt besvara frågeställning ett och två. Litteraturstudien har berört 

materialhanteringsområdet och Lean produktion vilket har drivit till sökning av teorier 

kring faktorer som påverkar materialhanteringen samt hur dessa faktorer kan 

förbättras. 

 

Författarna har använt både böcker och vetenskapliga artiklar. Dessa hämtades från 

Högskolebiblioteket i Jönköping och olika databaser såsom Scopus, Emerald och 

Primo. Enligt Bell (2006) är det en fördel att alltid börja söka i databaser som ens eget 

lärosäte erbjuder eftersom de är speciellt utvalda av lärosätet. Under sökningen har 

kombinationer av ord varit en bra metod för att underlätta och begränsa sökträffar. 

Med hjälp av detta kunde författarna erhålla endast lämpligt material och gav större 

möjligheter till att rätt material valdes. Bell (2006) menar att antal sökträffar i enorma 

databaser kan begränsas genom att författarna begränsar språket på materialet samt 

från vilket årtal materialet ska vara producerat. De sökord som har använts illustreras i 

Tabell 1.  

Tabell 1 Sökord 

 

2.5.2 Observationer 
Observation är en metod som kan användas där situationen önskar bli observerad från 

ett aktuellt perspektiv (Merriam, 2002). Av den här anledningen har observationer 

använts för att kunna besvara frågeställning ett. Observationerna har haft olika syften 

för att kunna utföra en nulägesbeskrivning av fallföretaget, se Tabell 2. Enligt Bell 

(2006) är observationer att föredra för att undersöka om personer verkligen gör det de 

säger och inte att det bara sägs. Ytterligare menar Merriam (2002) att observationer är 

ett förstahandsmöte med situationen och inte i andrahand som med en intervju.  

 

De flesta av studiens observationer har varit ostrukturerade vilket enligt Patel & 

Davidsson (2011) är en metod för att samla in rikligt med information. Utförandet av 
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dessa ostrukturerade observationer har bidragit till att kartlägga den interna 

materialhanteringen. Den första observationen är av en strukturerad karaktär då 

meningen var att besöka fallföretaget och få en övergripande bild av den. En 

strukturerad observation menar Patel & Davidsson (2011) är då situationer och 

beteenden som ska studeras är givna. Observationen gav möjlighet till att förstå hur 

företaget och produktionen fungerade. De som blev observerade har tidigare blivit 

informerade om att en observation ska ske. Under observationerna har frågor ställts 

om situationer har uppfattats oklara. 

Tabell 2 Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2015-12-17 Besökte fallföretaget Strukturerad 4h 

2016-02-15 Förstå problemområdet Ostrukturerad 2h 

2016-03-23 Observera godsmottagning Ostrukturerad 0.5h 

2016-03-31 Observera intern leverantör Ostrukturerad 1h 

2016-04-05 Materialhantering till buffertlager Ostrukturerad 2h 

2016-04-06 Inleverans Semi-strukturerad 1h 

 

2.5.3 Intervjuer 
Intervju är en metod som bygger på att samla in information genom frågor och det är 

viktigt att klargöra för respondenten att dennes bidrag är viktig (Patel & Davidson, 

2011). Att ha ett tydligt syfte och problemområde innan undersökningen är nyckeln 

till ett gott intervjuresultat (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Utöver observationer var det även nödvändigt att utföra intervjuer då intervjuer ger ett 

bra underlag för vilka faktorer som påverkar materialhanteringen. Intervjuerna 

kompletterade observationerna och utfördes i samband med de observationstillfällena 

genom att i förväg planera in tid för intervjun. Syftet med intervjuerna var att få en 

inblick i hur materialhanteringen fungerar i nuläget utifrån de anställdas synvinkel 

samt ta del av deras åsikter kring materialhantering, se Bilaga 1. De intervjuade valdes 

ut efter deras kännedom inom varje område och rekommenderades av handledaren i 

fallföretaget. 

 

Intervjuer kan vara av olika slag, det kan vara strukturerade eller ostrukturerade (Bell, 

2006). Studien utförde en blandning av dessa två, semi-strukturerad, där intervjun gav 

utrymme för följdfrågor och öppna svar vilket även gjorde intervjuerna mer 

avslappnande då respondenten kunde utveckla svaren. Under intervjuerna var båda 

författarna närvarande där en var mer ledande. Intervjuerna spelades in vilket gav 

möjlighet till att fokusera mer på respondenten istället för att försöka hinna 

dokumentera ner i skrift. Utöver intervjuerna har även kontinuerlig kontakt 

förekommit med handledaren i företaget för att kunna komplettera med information. 

Intervjuerna har haft fler olika syften vilken kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3 Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2016-02-15 Förstå problemområdet Produktionstekniker Ostrukturerad 1h 

2016-03-23 Materialhanteringsprocess Produktionstekniker Semi-strukturerad 2h 

2016-03-31 Materialhanteringsprocess Material- och 
logistikansvarig 

Semi-strukturerad 0.5h 

2016-04-05 Materialförflyttning till Materialhanterare Semi-strukturerad 0.5h 
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lager/buffertlager 

2016-04-06 Intern leverantör Inleveransansvarig Semi-strukturerad 0.5h 

2016-04-06 Materialhantering vid och 
till förmontering 

Arbetsledare till 
förmontering 

Semi-strukturerad 0.5h 

2.6 Dataanalys 
Författarna har samlat in data genom förstudie, litteraturstudie och fallstudie. Under 

förstudien utfördes ett besök hos fallföretaget i syfte att få underlag till 

problemområdet. Det är lämpligt att tillämpa en förstudie för att kunna identifiera 

vilken metod som är mest lämplig att använda vid insamling av data (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Det genomfördes en litteraturstudie för att utforma det teoretiska ramverket. 

Litteraturstudien tillämpades för att få underlag till att besvara första och andra 

frågeställning. Vid vissa tillfällen har det varit nödvändigt att återvända till 

litteraturstudien och komplettera det teoretiska ramverket för att kunna genomföra en 

mönsterjämförelse. Insamlad empiri har analyserats i jämförelse med det teoretiska 

ramverket, detta förhållningssätt benämns mönsterjämförelser (Yin, 2007). 

 

Empirisk data samlades in genom observationer och intervjuer. Fallstudien hade som 

fokus att samla in empirisk data som sedan kunde analyseras gentemot det teoretiska 

ramverket. Insamlad data sammanställdes direkt efter att intervjuerna och 

observationerna genomförts för att säkerställa att all nödvändig data inte utelämnas. 

Backman (2008) menar att det är gynnsamt att insamlad data är strukturerad och kan 

tolkas för att underlätta analysen. 

 

Analysen påbörjades med att först finna kopplingar mellan teorin och empirin för att 

sedan analysera denna koppling. En tabell uträttades under analysen för att enklare 

kunna jämföra litteraturen med fallstudien. Tabellen bestod av två kolumner där ena 

kolumnen presenterade insamlade teorier kring påverkande faktorer. Den andra 

kolumnen presenterade de påverkande faktorer som identifierades i fallföretaget. 

Intervjun och observationerna gav data till en nulägesbeskrivning utav fallföretaget. 

 

För att besvara frågeställning två utgick författarna från det som framkommit till 

frågeställning ett. De faktorer som hade identifierats jämfördes med det teoretiska 

ramverket för att erhålla potentiella förbättringsförslag till varje problem. Empirin 

jämfördes även med teorin för att kontrollera hur relevant metoden är för just den 

identifierade faktorn. De identifierade faktorerna skrevs upp och varje 

förbättringsförslag i det teoretiska ramverket jämfördes med varje faktor. Under 

analysen diskuterade författarna tillsammans för att identifiera rätt förbättringsförslag 

till varje faktor. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier som kan ge en studie hög kvalitet. 

Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser 

att mätningen är tillförlitlig (Holme & Solvang, 1997). En hög reliabilitet ger inte hög 

validitet men hög validitet innebär oftast hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Patel & Davidson (2011) menar att god validitet består av veta att det som undersöks 

är det som avses att undersökas. Studien når hög validitet genom att förstå var 
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problemet finns efter noggrann observation och därmed veta vad det är som ska 

mätas. Studien avgränsades noga för att kunna fokusera på rätt område vilket gav hög 

validitet. Utifrån bakgrund och problembeskrivning har ett syfte och frågeställningar 

formulerats för att skapa en bra förståelse till vad det är som ska undersökas. Merriam 

(2002) påpekar att extern validitet är hur stor omfattning som studiens resultat är 

generaliserbart. Vidare menar Merriam att extern validitet kan uppnås genom att 

tillhandahålla en tydlig beskrivning av data och information för att som läsare kunna 

jämföra hur studiens situation liknar andra. Under empirin har fallföretaget beskrivits 

tydligt för att styrka validiteten. Flera intervjuer har utförts med anställda av olika 

befattningar för att få en allsidig bild av problemet. Metoden kallas för 

datatriangulering som innebär att många källor används för insamling av information 

(Yin, 2007). Datatriangulering syftar till att styrka synen på samma företeelse vilket 

ökar studiens trovärdighet. Yin (2007) menar att olikartade informationskällor som 

kan styrka varandra leder till en mer övertygande slutsats och resultat. 

 

Att något är tillförlitligt är samma sak som graden av att en mätning ska ge samma 

resultat vid olika tillfällen om mätningen utförs med samma mätinstrument. En hög 

grad av tillförlitlighet är detsamma som hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011; 

Patel & Davidson, 2011). En god reliabilitet har därför säkerställts genom att noga 

dokumenterat utförda metoder. Vidare har intervjuerna spelats in för att kunna återges 

på ett felfritt sätt. Empirin har samlats in genom upprepande tillfällen för att 

säkerställa att informationen är korrekt. Yin (2007) menar att reliabiliteten i studien 

uppnås genom att noggrant dokumentera tillvägagångsätt för att studien ska kunna 

upprepas. För att styrka reliabiliteten i studien har därför frågeställningarna som 

använts under intervjutillfällena bifogats, se Bilaga 1. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel inleds med att illustrera en koppling mellan valda teorier samt 

frågeställningar. Därefter presenteras en mer djupgående förklaring kring dessa 

teorier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
En koppling mellan frågeställningar och teori har gjorts för att ge läsarna en bredare 

förståelse om vilka teorier som har använts. Denna koppling har illustreras i Figur 5.  

 

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Inledningsvis introduceras materialhanteringen för att skapa en grundförståelse kring 

det studerade området. För att besvara frågeställning ett har ett antal potentiella 

påverkande faktorer identifierats i litteraturstudien. Dessa faktorer behandlar 

mänskliga faktorer, lagring samt lean produktion. Mänskliga faktorer kopplas till 

individberoende problem, lagring kopplas till olika lagersystem samt lean produktion 

kopplas till de åtta slöserierna, muda.  

 

För att besvara frågeställning två behandlas ett antal effektiviseringsmetoder inom 

områden materialhanteringens 10 principer, materialstyrning, materialuttag samt 

kommunikation och kontroll. Dessa teorier ger en utgångspunkt till verktyg för att 

förbättra de faktorerna som påverkar materialhanteringen. 
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3.2 Materialhantering 
Materialflödet utgörs av hantering, förflyttning och lagring av material i ett 

logistiksystem (Jonsson & Mattsson, 2011). Materialhantering består i sin tur av 

hantering och förflyttning av gods internt i en anläggning. Detta innebär aktiviteter 

såsom godsmottagning, intern förflyttning och lagring (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) menar att ineffektiv plockning av material kan 

leda till brister i förmonteringen vilket leder till leveransförseningar. 

Materialhanteringen påverkar både kostnader och leveransservice menar Oskarsson et 

al. (2006). Vidare kan kostnader reduceras genom lämpliga metoder för placering och 

plockning av varor i lagret (Oskarsson et al., 2006). Materialhanteringssystemets 

utformning ser annorlunda ut beroende på bland annat hur långa sträckor material ska 

förflyttas och vilken typ av material som avses (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Förpackning och lastbärare har fått större betydelse (Lumsden, 2006). Förpackning 

och lastbärare ska underlätta hanteringen av material (Lumsden, 2006). Jonsson & 

Mattsson (2011) menar att detta ger möjlighet för en effektiv hantering och lagring 

samt även skyddar materialet under hanteringen. Vidare menar de att utnyttjandet av 

standardiserade lastbärare utav samma storlek och utformning förenklar hantering. De 

nämner dock att vissa företag har utvecklat egna standard för lastbärare som är 

anpassade efter egna verksamheten till exempel mindre plastbackar. Tompkins, 

White, Bozer & Tanchoca (2010) menar att lastbärarnas storlek bör dimensioneras i 

den mån att transport av enstaka lastbärare kan undvikas. 

 

Vidare är materialhantering normalt en del av lagersystemet (Jonsson & Mattsson, 

2011). För att uppnå ett lagersystem med hög leveransservice krävs det att tillverkning 

och utleverans sker på ett lämpligt sätt (Lumsden, 2006). Detta betyder att 

leveransservice har ett samband mellan kostnad och kapitalbindning (Lumsden, 

2006). Vidare menar Lumsden (2006) att målet här är kundorderstyrd tillverkning. 

3.2.1 Effektivitet 
Logistikens effektivitet kan presenteras med hjälp av olika effektivitetsvariabler 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Dessa är kundservice, kostnader och kapitalbindning. 

Lumsden (2006) definierar effektivitet som en grad av måluppfyllelse vilket kan ses 

som den nytta en utförd prestation åstadkommer. Vidare kan effektiviteten delas upp i 

en yttre och inre effektivitet där den inre effektiviteten kan förbättras genom 

välfungerande materialhantering. Den yttre effektiviteten är genom väl utformad 

leveransservice menar Lumsden (2006). Det är viktigt att både inre och yttre 

effektiviteten balanseras mot varandra där den totala effektiviteten är produkten av 

den inre och yttre (Lumden, 2006). 

3.3 Mänskliga faktorer 
Företag strävar efter att höja arbetshastigheten vilket leder till mänskliga fel eftersom 

arbetstagaren får kortare reaktionstid (Helander, 2006). Vidare menar Helander (2006) 

att den mest fördelaktiga situationen är att höja produktiviteten och samtidigt öka 

säkerheten. På detta sätt minskas de mänskliga felen och misstagen vilket leder till 

bättre kvalitet i produktionen (Helander, 2006).  

 

Det finns ett antal mänskliga faktorer som påverkar genomförandet av en 

arbetsuppgift. En av faktorerna som påverkar utförandet av en arbetsuppgift är stress. 

Stress uppkommer när det finns rikligt med information att bearbeta och när tiden för 
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en arbetsuppgift är begränsad. Helander (2006) anser att stress kan leda till problem 

och misstag i produktionen eftersom den påverkar beslutsfattande situationer och den 

påverkar även hur operatören väljer att handskas med ett problem eller en 

arbetsuppgift. 

3.3.1 Individberoende problem 
Mänskliga misstag kan uppkomma bland annat av slips (skrida), lapses 

(minnesluckor) eller kompetensbaserad beslutsprocess beroende på hur individen 

fungerar (Helander, 2006). Vidare i studien används de engelska begreppen för att 

undvika missförstånd.  

 

Slips (skrida) är annorlunda från misstag där en person har rätt avsikt men genomför 

uppgiften på fel sätt (Helander, 2006). Ett exempel är när en materialhanterare vid 

påfyllning av skruvar blir distraherad av något. Då kan denne omedvetet fylla på fel 

storlek av skruvar. Helander (2006) menar att slips kan uppstå när den avsiktliga 

handlingen är nästan likadan som vanliga, rutinerade handlingen. Även att 

handlingens utförande är någorlunda automatisk. 

 

Lapses (luckor) uppkommer på grund av glömska (Helander, 2006). Ett exempel kan 

vara när en materialhanterare ska flytta material in i en viss lagerplats och plötsligt får 

ett samtal. Efter samtalet kan denne person ha glömt att utföra någon del i rutinen.  

 

Kompetensbaserad beslutsprocess innebär att operatören utför ett monotont arbete 

som exempelvis på en arbetslina (Helander, 2006). Här krävs det inte mycket 

uppmärksamhet i operationerna eftersom operatören ständigt gör samma uppgift 

(Embrey, u.å.). Detta innebär att operatören har svårare att uppmärksamma när det 

blir fel (Embrey, u.å.). Slips och Lapses är problem som är nära kopplade till 

kompetensbaserat misstag (Helander, 2006).  

3.4 Lagring 
Med lagring menas det att godset lagras under en varierande tidsperiod (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Enligt Lumsden (2006) har lagrets utformning en påverkan på 

hanteringen och lagringen av artiklar. Materialflödena till och från lagerpunkten är en 

del av planeringen (Jonsson & Mattsson, 2011). Denna planering, inleveranserna samt 

uttagningen ur ett lager, är kopplat till materialhanteringen (Jonsson & Mattsson, 

2011). Figur 6beskriver flödet mellan lager och de två olika förhållanden, påfyllning 

samt uttag. 

 

Figur 6 Lagerflöde (Modell baserad på Segerstedt, 2009, s.23) 

Det är önskvärt med en låg lagernivå eftersom lager binder kapital, kräver hantering 

och täcker en stor del av utrymmet (Segerstedt, 1999). Som tidigare nämnt bidrar hög 

lagernivå till kapitalbindning, däremot kan en låg lagernivå riskera stopp samt 

förseningar i produktionen (Segerstedt, 1999). 
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Det finns två lagersystem vid lagring av material, fast- och flytande lagersystem 

(Lumsden, 2006). Vid ett fast lagersystem lagerläggs varje artikel på en bestämd och 

över tiden fast plats (Lumsden, 2006). Denna lagerläggningsprincip innebär att 

artiklar som används frekvent i tillverkningen placeras nära in- och 

utlastningsområdena (Jonsson & Mattsson, 2011). Dock menar Oskarsson et al. 

(2006) att fasta lagersystem kräver stor lageryta vilket kan skapa problem för 

företaget. Flytande lagersystem innebär att artiklar erhåller nya lagerplatser vid varje 

inleverans och placeras där utrymme finns (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt 

Lumsden (2006) kräver denna lageranläggningsprincip mindre lageryta i jämförelse 

med fasta lagersystemet. Nackdelen med flytande lagersystem är att den kräver 

relativt avancerat administrativt system (Oskarsson et al., 2006). För att flytande 

lagersystem ska fungera problemfri krävs det ett system som registrerar in- och uttag 

ur lagret (Lumsden, 2006).  

 

Vidare menar Oskarsson et al. (2006) att oavsett lagringssystem måste det finnas ett 

administrativt system som håller reda på var det finns tomma lagerplatser och var 

material ska lagras in. 

3.5 Lean produktion 
Lean produktion är den västerländska tolkningen av den japanska Toyotas 

produktionssystem, Toyota Production System (TPS) (Sörqvist, 2004). Lean 

förespråkar vikten av att driva en verksamhet på ett resurssnålt och kundorienterat 

sätt. För att uppnå hög effektivitet finns det ett par verktyg och metoder som kan 

användas (Sörqvist, 2004). Dessa verktyg är exempelvis standardisering och kanban 

(Sörqvist, 2004). Lean har som mål att sträva efter ständiga förbättringar vilket kan 

anses vara svårt (Elbert, 2013). 

 

Elbert (2013) skriver om värdeskapande- samt icke värdeskapande kostnader. Med 

värdeskapande kostnader menas de kostnader som kunden förväntas betala för, 

exempelvis göra en produkt rostfri. Icke värdeskapande kostnader är sådant som 

kunden inte betalar för, till exempel förflyttningstiden för material (Elbert, 2013). 

Lean tänkandet strävar efter att eliminera onödiga slöserier som är icke värdeskapande 

(Segerstedt, 2009). Det finns samband mellan eliminering av onödiga slöserier och 

förbättrad effektivitet (Elbert, 2013). För att uppnå en framgångsrik utveckling ska 

effektiviteten förbättras genom eliminering av slöserier. Förbättrad effektivitet är 

endast meningsfull när den är förknippad till kostnadsreduktion (Elbert, 2013).  

3.5.1 Muda 
Muda kommer från det japanska språket och betyder slöseri (Segerstedt, 2009). För 

att kunna eliminera eller minska onödiga slöserier är det fördelaktigt att synliggöra 

dessa (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009). Vidare menar 

Petersson et al. (2009) att när en verksamhet väljer att synliggöra slöserier är det 

viktigt att kontrollera takten för hur mycket avvikelser som ska synliggöras. Det 

handlar om att verksamheten ska klara av att hantera dem. En annan faktor till en 

lyckad förbättring vid minskning och eliminering av slöserierna är att skapa 

medvetenhet hos anställda. Anställda ska hjälpa till att eliminera eller minska slöserier 

(Petersson et al., 2009). Toyota upptäckte sju slöserier som inte var värdeskapande till 

produkten (Liker, 2009). I vissa fall tillämpas även en åttonde form av slöseri 

(Petersson et al., 2009; Liker, 2009). Nedan följer en beskrivning av de åtta 

slöserierna. 
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 Överproduktion - Betraktas som det mest onödiga slöseri eftersom den bidrar 

till andra typer av slöserier (Petersson et al., 2009). Överproduktion innebär att 

verksamheten producerar i större kvantiteter än vad som efterfrågas (Liker, 

2009). Det kan även betyda att företaget arbetar för snabbt eller att 

produktionen startar för tidigt (Petersson et al., 2009). Överproduktion leder 

till ökad lagerhållnings- och transportkostnader (Liker, 2009). Ett 

kundorderstyrt företag kan även råka ut för denna typ av slöseri i fall av att 

produktionen påbörjas tidigare än nödvändigt (Petersson et al., 2009).  

 

 Väntan - Kan ha flera betydelser beroende på situationer (Petersson et al., 

2009). Lumsden (2006) definierar detta slöseri som väntetid för en produkt där 

90 % av produktens ledtid består av ligga och vänta. Det innebär att 90 % av 

ledtiden är slöseri och inte tillför något värde till produkten (Lumsden, 2006). 

Väntan kan även innebära att operatören har materialbrist, 

produktionsförseningar eller flaskhalsar i bearbetningen (Liker, 2009). Denna 

typ av slöseri kan även uppkomma i maskiner då en maskin inte tillverkar 

längre eftersom det saknas ett behov (Segerstedt, 2009). Väntetid i maskiner 

kan bero på att operatören håller på med andra arbeten vilket leder till 

outnyttjad tid i maskinen (Segerstedt, 2009). 

 

 Onödig transport - Uppstår när material förflyttas långa vägar (Liker, 2009). 

Att transportera material ineffektivt eller att flytta material i lager eller mellan 

processer är slöseri (Liker, 2009). Petersson et al. (2009) menar att den enda 

värdeskapande transport är den som sker då produkten transporteras till 

kunden. Vidare menar Lumsden (2006) att den interna transporten är ett 

slöseri och fokus bör ligga på att minska eller eliminera onödiga transporter. 

Transporter kan elimineras eller minskas genom att planera om layouten i 

verksamheten (Petersson et al., 2009).  

 

 Överarbete - Innebär att företaget tillför extra bra kvalitet på en produkt som 

kunden inte är villig att finansiera för (Petersson et al., 2009). Överarbete kan 

även innebära att onödiga arbetsmoment utförs. Ett exempel på onödiga 

arbetsmoment kan vara att ett alltför stort råmaterial används och kräver extra 

arbete för att forma om, när det istället hade varit bättre att köpa in ett mindre 

råmaterial. Med hög kvalitet på produkter kommer att lyckliggöra kunden tills 

denne inser att denna extra hög kvalitet innebär högre kostnader (Petersson et 

al., 2009).  

 

 Onödigt lager - Innebär att en verksamhet har ett onödigt stort lager samt 

buffertar (Segerstedt, 2009). Lager har en stor nytta om den inte blir onödigt 

stor eftersom den binder kapital och fyller dyrbart utrymme inom 

verksamheten (Petersson et al., 2009). Allt för stora lager skapar även en falsk 

trygghetskänsla eftersom den döljer problem i tidigare led (Segerstedt, 2009). 

Ett argument för ett stort lager kan vara att räntan är låg och då anses det att 

det inte blir allt för höga kostnader för att låta företaget vara på den säkra sidan 

(Petersson et al., 2009). Men det många företag missar är att lager binder 

kapital som skulle kunnat användas till andra gynnsamma investeringar 

(Petersson et al., 2009). Dessutom kräver lager utrustning och personal 

(Segerstedt, 2009). 
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 Rörelse - Onödiga slöserier förekommer i form av att leta efter material, 

sträcka sig efter komponenter eller lägga ifrån sig komponenter (Liker, 2009). 

Onödiga rörelser kan även betraktas skadligt ur ergonomisk synvinkel 

beroende på hur material och verktyg är placerade (Petersson et al., 2009). 

Onödiga rörelser inkluderar även att gå en sträcka för att hämta material eller 

verktyg. Alla dessa rörelser är icke värdeskapande vilket innebär att kunden 

inte är villig att betala för och därmed betraktas dessa rörelser som slöseri 

(Petersson et al., 2009).  

 

 Defekt - Är sådana produkter som har tillverkats på fel sätt (Segerstedt, 2009). 

Defekta produkter orsakar reparationer och omarbete vilket anses vara ett 

slöseri (Petersson et al., 2009; Liker, 2009). Defekta produkter skapar 

förseningar och även i vissa fall kassationer som i slutändan leder till förluster 

i form av minskad försäljning eller kapacitetsbortfall (Segerstedt, 2009).  

 

 Outnyttjad kompetens - Är det åttonde slöseriet som är ett tillägg till de övriga 

slöserierna (Petersson et al.; Segerstedt, 2009). Outnyttjad kompetens innebär 

att kreativiteten hos de anställda inte utnyttjas (Liker, 2009). Om ett företag tar 

tillfället till att lyssna på vad anställda har för åsikter, kommer företag att 

kunna generera nya idéer, kompetenser, förbättringar och lärdomar (Liker, 

2009).  

3.6 Effektiviseringsmetoder 
Segerstedt (2009) menar att det inte är finansiella mål som skapar lönsamhet. Det är 

förädlingsprocesser som ökar lönsamhet, till exempel att skapa en tillverkningsplan, 

att signalera om inregistrering och att hålla ordning på lagersaldo. Vidare menar 

Segerstedt (2009) att effektiviserad material- och produktionsplanering hanterar dessa 

processer och skapar lönsamhet. 

3.7 Materialhanteringens 10 principer 
Det finns ett antal principer som är viktiga att beakta vid materialhantering menar 

Tompkins et al. (2010). Dessa principer används under situationer där ingen 

matematisk modell kan erbjuda omfattande lösningar på det övergripande 

materialhanteringsproblemet (Tompkins et al., 2010). Tompkins et al. (2010) skriver 

att principerna erbjuder kortfattade förklaringar till grunderna för materialhantering i 

praktiken samt riktlinjer som kommer att underlätta materialhanteringsproblem. Dock 

kommer inte alla principer att komma till användning inom alla 

materialhanteringsprojekt (Tompkins et al., 2010). Nedan följer en beskrivning av de 

10 principerna.  

 

 Planering - Vid en planering bestäms tillvägagångssättet i förväg för 

implementering (Tompkins et al., 2010). Det innebär att genomföra en 

genomtänkt planering för att rätt material ska till rätt station vid rätt tidpunkt. 

Från detta kan metoden för vem och hur arbetet ska genomföras beslutas 

(Tompkins et al., 2010).  

 

 Standardisering - Detta innebär att minimera variationer och anpassning i 

metoder och resurser som används (Tompkins et al., 2010). För att minimera 

variationer krävs det att identifiera systematiska variationer för att sedan 
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eliminera eller styra dessa (Sörqvist, 2004). De systematiska variationer 

uppkommer vid situationer där ett antal kända orsaker har stor påverkan på 

den totala variationen. Egenskaper för dessa orsaker är att de är synliga och 

urskiljbara (Sörqvist, 2004). Vid standardisering ska företaget även sträva efter 

att minska kundanpassade produkter. Detta måste dock hanteras på korrekt sätt 

eftersom företag vill behålla sin flexibilitet och konkurrenskraft (Tompkins et 

al., 2010).  

 

 Arbetsprincipen - Materialhantering bör minimeras men företag ska vara 

aktsam om att det inte påverkar processer och kundservice negativt (Tompkins 

et al., 2010) För att erhålla ett mått på utfört arbete tas materialflödet 

multiplicerat med förflyttat avstånd (Tompkins et al., 2010). Materialflöde 

definieras som volym, vikt eller styck per tidsenhet. Segerstedt (2009) menar 

att arbetsstegen kan minimeras genom att kombinera olika aktiviteter. Genom 

att minimera materialhanteringen minskar bearbetning och lagring av material 

som då kommer underlätta informationsflödet eftersom färre aktiviteter 

uppstår. Detta minskar även på felkällor (Tompkins et al., 2010). 

 

 Ergonomi - Fokus ligger på att utforma arbetsplatsen eller arbetsuppgifter på 

ett sätt som stämmer överens med medarbetarnas förmåga (Tompkins et al., 

2010). Om ett företag väljer att höja säkerheten på arbetsplatsen kommer även 

produktiviteten att ökas (Helander, 2006). Vidare menar Helander (2006) att 

ökning av säkerheten kommer att minska de mänskliga felen och öka kvalitet i 

produktionen.   

 

 Lastbärare - Är den lastbäraren som kan lagras och flyttas som en enhet vid en 

viss tidpunkt (Tompkins et al., 2010). Syftet med lastbärare är att transportera 

rätt kvantitet mellan olika lager och operationer i en organisation (Tompkins et 

al., 2010).   

 

 Platsutnyttjande - Tompkins et al. (2010) skriver att plats är tredimensionell 

och definieras i kubiskt utrymme. De tre dimensionerna är längd, bredd och 

höjd. Det är av stor betydelse att använda ledigt utrymme på ett lämpligt sätt. 

Genom att utnyttja ledigt utrymme nära arbetet kan flera onödiga rörelser 

undvikas (Tompkins et al., 2010).  

 

 System - Innebär en samling av samverkande och beroende enheter som 

tillsammans utgör helheten (Tompkins et al., 2010). Ett datasystem möjliggör 

spårning av material och att erhålla en överblick över transporter och 

lagerhållning (Storhagen, 2011). På det sättet kommer onödiga transporter att 

identifieras och sedan elimineras (Tompkins et al., 2010).  

 

 Automation - Vid automatisering sker en stor del av arbetsuppgifter 

automatiskt (Tompkins et al., 2010). Automation möjliggör ett samarbete 

mellan mekaniska komponenter för att kunna kontrollera produktionen och 

service aktiviteter. Elektronik och datasystem kan även användas vid 

automatisering (Tompkins et al., 2010). Vid automatisering behöver 

operatören inte tänka på vad som händer i operationen vilket försvårar 

upptäckande av fel (Helander, 2006).  

 



Teoretiskt ramverk 

19 

 Miljö - Inte slösa naturliga resurser och att upptäcka och eliminera möjliga 

negativa effekter av arbetsuppgifter (Tompkins et al., 2010). Ett företag måste 

tänka på att välja verktyg och material som inte bidrar till negativ effekt på 

miljön. Materialhanteringsprocessen bör även beakta miljöfrågor (Tompkins et 

al., 2010).  

 

 Livscykelkostnad - Vid inköp av ny teknik eller nytt material är det av stor 

betydelse att först utvärdera priser baserat på produktens livscykelkostnad 

(Tompkins et al., 2010). Denna kostnad kopplas till en utrustnings totala 

kostnad under hela dess livslängd men även drift- och underhållskostnader 

(Tompkins et al., 2010).  

3.8 Materialstyrning 
Genom att planera in nya tillverkningsorder och inköpsorder kan en balans uppnås 

mellan tillgångar och behov (Jonsson & Mattsson, 2011). Materialstyrningsmetoder 

kan tillämpas för att synkronisera materialflöden och för att uppnå en balans mellan 

tillgångar samt behov. Nedan presenterade materialstyrningsmetoder har olika 

egenskaper som kan tillämpas i olika miljöer (Jonsson & Mattsson, 2011).    

3.8.1 Kanbansystem 
Kanban kommer från det japanska språket och betyder kort (Segerstedt, 2009). 

Kanban introducerades till att uppfylla just in time (JIT) vilket innebär att material ska 

komma fram rätt i tid (Esparrago, 1988). Kanban innebär att tillverkning endast sker 

när ett behov uppkommer (Storhagen, 1997). Detta leder till lager och 

kapitalbindningen minskas vilken i sin tur innebär att produkter i arbete (PIA) inte 

överskrider efterfrågan (Storhagen, 1997). Kanbansystemet är ett dragande system där 

material förflyttas till rätt ställe endast när det efterfrågas (Lumsden, 2006). I detta 

system utgår flödet från kundorder istället för prognos (Lumsden, 2006).  

 

Kanbansystem använder kanbankort som initierar återfyllnadsbehov (Lumsden, 

2006). Tekniken för sådant kort är att det finns ett antal kort i flödet där det framgår 

information på varje kort om standardkvantitet som varje lastbärare måste bestå av 

(Jonsson & Mattsson, 2011). En signal om återfyllnad på en viss lastbärare signaleras 

till den ansvariga för återfyllnad av lastbäraren (Lumsden, 2006). En signal kan vara 

verbalt (genom telefon eller rop), ljussignaler, ljudsignaler eller lastbärar (Jonsson & 

Mattsson, 2011; Esparrago, 1988). 

3.8.2 Tvåbingesystem 
Oskarsson et al. (2006) påstår att tvåbingesystemet är en variant av kanbansystemet 

eftersom lastbärararen (bingen) fungerar både som påfyllningssignal och kanbankort. 

Metoden innebär att material förvaras i två olika lastbärare som vanligtvis står bakom 

varandra (Oskarsson et al., 2006). Detaljer plockas kontinuerligt ur den ena 

lastbäraren och när den är tom börjar montören att plocka från den andra lastbäraren 

som då är full (Lumsden, 2006). Den tomma lådan ska synliggöras på något sätt och 

kan med fördel placeras på en påfyllningsplats. Där förflyttas den tomma lastbäraren 

till lagret för påfyllning (Oskarsson et al., 2006). Vidare menar de att lastbäraren ska 

anpassas till att den första lastbäraren ska hinna återvända innan den andra bingen tar 

slut. Lumsden (2006) menar att kapaciteten på lastbäraren ska vara lika med eller 

större än partistorleken. Eftersom systemet baseras på att människan själv ska 

upptäcka att det behövs påfyllning krävs det att de ansvariga för påfyllning har rutiner 
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för att granska efter blålådor annars kan oförutsedd materialbrist uppstå (Chaneski, 

2002).  

3.8.3 Periodinspektionssystem 
Denna materialstyrning bygger på att genomföra inventeringar regelbundet (Lumsden, 

2006). Vid inventeringar utförs en jämförelse mellan beställningspunkten och 

lagersaldot (Jonsson & Mattsson, 2011). I fallen där lagersaldot understigit 

beställningspunkten utförs en beställning (Jonsson & Mattsson, 2011). Beroende på 

förbrukningen anpassas orderkvantiteten vilket kan variera varje gång (Oskarsson et 

al., 2006).  

 

Detta sätt är fördelaktigt eftersom leverantören har en aning om när en beställning 

kommer samt att administrativa arbetet förenklas (Lumsden, 2006; Jonsson & 

Mattsson, 2011). Periodinspektionssystemet hjälper även till att minska 

ordersärkostnader och transportkostnader för att systemet erbjuder samleverans av 

material från samma leverantör (Jonsson & Mattsson, 2011).   

3.9 Materialuttag 
Materialuttag påbörjas genom att information ges om vilka material det är som ska 

plockas samt till vilken adress det ska levereras. Informationen ges vid en plockorder 

och kan vara genererad av en tillverkningsorder, vilket innebär att materialet levereras 

till en specifik plats i tillverkningen (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.9.1 Materialsatser 
Satsning (kallas också kitting) innebär att materialet till en produkt är plockad från 

lager och levererad som en materialsats till den förmonteringsstation där materialet 

kommer att användas. Material som kommer till godsmottagningen kan även vara 

satsat redan från leverantören (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Lumsden (2006) 

kräver denna typ av materialförsörjning stora krav på administration och information. 

Oskarsson et al., (2006) menar att det krävs att produktionsorder bryts ner till listor 

över ingående material. Hanson (2012) menar att förmonteringen blir mer yteffektiv 

eftersom ingående material satsas och då behöver alla artikelnummer inte presenteras 

samtidigt (Hanson, 2012; Bozer & McGinnis, 1992). Vidare nämner Bozer & 

McGinnis (1992) att kompletta materialsatser inte har någon lagerplats utan bara ett 

kort avbrott i lagret innan den transporteras till förmonteringen. Problem med 

materialsatser är när det uppstår felaktiga delar som behöver ersättas. Då kan 

montören ta en del från en annan existerande sats vilket leder till “kannibalism” menar 

Bozer & McGinnis (1992). 

3.10 Kommunikation och kontroll 
Sörqvist (2004) betonar vikten av ett korrekt kommunikationsflöde för att rätt 

information ska nå rätt person. Dock är det inte alltid lätt att säkerställa att rätt 

information når rätt person (Sörqvist, 2004). Lean perspektivet anser att 

informationsflödet måste vara utformat på ett sätt som hindrar feltolkning av 

information (Petersson et al., 2009). I ett informationsflöde ska informationen 

uppdateras kontinuerligt för att snabbt upptäcka sena ändringar från exempelvis 

kunden (Petersson et al., 2009). För att säkerställa att informationen nås fram måste 

rätt kommunikationskanaler beslutas (Sörqvist, 2004). Efter att ha förmedlat ut 

informationen till de berörda bör det följas upp och säkerställas att informationen har 

nått fram och tolkats på rätt sätt (Sörqvist, 2004).   
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Ett system som kan förmedla information på ett smidigt sätt är användningen av en 

laserskanner som läser av streckkoder (Jonsson & Mattsson, 2011). Det innebär att 

informationen registreras i företagets datorsystem. Exempel på aktiviteter som kan 

registreras är påfyllning samt uttag från lager, varor som lastas av från en lastbil och 

registrering av färdigtillverkade produktionsordrar. Detta sätt att registrera olika 

aktiviteter effektiviserar flöden med avseende på registreringsfel och arbetstid 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Kommunikationen mellan företaget och anställda är viktig för att uppnå en kultur som 

strävar efter ständiga förbättringar (Sörqvist, 2004). För att kunna utnyttja de 

anställdas kompetens är det viktigt att ge dem större ansvar (Petersson et al., 2009). 

Vidare menar Petersson et al. (2009) att de anställda får större ansvar när 

arbetsinnehållet ökas på djupet, till exempel arbeta på en station istället för att ha 

delkunskaper från flera stationer. Enligt Sörqvist (2004) finns de flesta goda idéerna 

på framgångsrika förbättringar hos de anställda. Genom att få anställda att känna sig 

delaktiga i förbättringar kommer även motivationen hos dem att höjas vilken leder till 

bättre resultat samt kvalitet på arbetet (Sörqvist, 2004). Liker och Meier (2006) menar 

att anställda är de som känner till processerna bäst och därför är det gynnsamt att 

beakta deras förbättringsförslag. 

 

Inleveranser kan ske från en extern- eller internleverantör beroende om det är inköpt 

eller egentillverkad (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Jonsson & Mattsson (2011) 

ska en kvalitetskontroll tillämpas i de båda fallen innan inleveransen fortsätter vidare i 

flödet. Kontrollens omfattning beror på hur leverantören har skött sig tidigare och hur 

kritisk artiklarna är (Oskarsson et al., 2006). Kvalitetskontroll kan tillämpas vid 

godsmottagningen eller även direkt i den egna eller leverantörens produktion. Målet 

med sådana kontroller är att säkerställa att inleveransen är korrekt (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Enligt Oskarsson et al. (2006) är det vanligt att företag 

kvalitetssäkrar sina leverantörers processer om att det är hög produktkvalitet. Det 

innebär att företag kan lägga mindre resurser på ankomstkontroll och endast göra ett 

stickprov eller helt avskaffa kontrollen. Vid godsmottagningen kan företaget välja att 

kontrollera hela partiet eller välja att göra ett stickprov (Jonsson & Mattsson, 

2011).  Stickprovet innebär att endast en del av partiet kontrolleras och därefter dra 

slutsatser för hela partiet (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 

Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget heter Kabe AB och tillverkar kundanpassade husvagnar och husbilar. 

Det studerade området är husvagnar och Kabe AB arbetar med att tillverka 

kundanpassade produkter serievis vilket också innebär att de har många 

produktvarianter. Med kundanpassning menas att produktion startar först efter att en 

order är lagd. I fallföretaget ligger kundorderpunkten i lagret där anställda plockar 

ihop materialsatser. Detta innebär att tiden till kunden blir längre till skillnad mot 

företag som kan leverera direkt från lager. Innan tillverkningen startar sker en 

orderprocess där en planerare lägger en order för tillverkning. Detta leder till ett 

behov i företagets affärssystem och en tillverkningsplan uppstår. I Figur 7 illustreras 

tillverkningsprocessen vilken börjar med att material för tillverkning kommer från 

inköpt material och egentillverkat material. Det inköpta materialet är från en extern 

leverantör och egentillverkat är från en intern leverantör. Materialet från inleveransen 

transporteras antingen till lager för långtidsförvaring eller till buffertlager för 

produktion. Från dessa lager kan material antingen gå till förmontering eller direkt till 

monteringslinan för slutprodukten. Den studerade processen illustreras i Figur 7 

genom linjen som ringar in området. 

 

Figur 7 Materialflöde 
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4.2 Materialhantering från inleverans till förmontering 
Material från inleverans lagras i långtidslagret eller i buffertlagret beroende på om de 

är materialsatsade eller inte. Satsade material förvaras alltid i buffertlagret innan det 

förflyttas fram till förmonteringen. Icke satsade material förvaras i långtidslagret. Det 

är truckförarna som är ansvariga för att transportera materialen till lagren. Vidare i 

rapporten nämns truckförarna som materialhanterare eftersom de inte bara kör truck. 

Från lagren kan material transporteras direkt till förmonteringen eller till ett 

bearbetningsmoment innan förmonteringen. Dessa material lagras sedan vid 

bearbetningsområde tills ett behov behövs.  En del inköpt material som exempelvis 

elkablage transporteras till ett bearbetningsområde och har egen lagerplats vid det 

området. Vid behov av dessa artiklar går montören på förmonteringsstationen själv dit 

med en lastbärare. Vid akutordrar transporteras materialet direkt från inleverans till 

förmonteringsstationen, till exempel när materialkvantiteten inte stämmer.  

4.3 Lager 
Fallföretaget har till en stor del flytande lagerplatser. Anledningen till att företaget 

använder flytande lagerplatser är den begränsade lagerytan. Flytande lagerplatser 

möjliggör större utnyttjande av de begränsade lagerplatserna till skillnad från fasta 

lagerplatser. Företaget använder fasta lagerplatser för material som är mer frekventa 

och som används vid varje produktvariant. Smådetaljer som skruvar och gångjärn har 

fasta lagerplatser. Fallföretaget anser att flytande lagerplats är att föredra då de arbetar 

med kundanpassade produkter och det blir enklare att anpassa lagret efter vilken 

produktvariant som tillverkas. Detta innebär att lagerplatsernas innehåll kan variera 

beroende på vad det är för produktvariant som tillverkas. Fallföretaget arbetar i 

nuläget med att märka upp alla lagerplatser med eget individnummer för att 

lagersystemet ska fungera korrekt. 

 

Fallföretaget har i nuläget ett buffertlager/väntlager som i sin placering är en bit bort 

från förmonteringen men nära godsmottagningen. I det här lagret placeras satsade 

material som ska transporteras till förmonteringsstationen. Då ytan vid 

förmonteringen är begränsad måste det material som används där först förbrukas eller 

transporteras bort innan materialet i buffertlagret kan transporteras fram. I 

buffertlagret är det inte uppmarkerat var de väntande lastbärarna ska placeras vilket 

visade sig genom att vagnar stod framför varandra och att pallar stod framför andra 

vagnar. 

4.4 Lastbärare 
Fallföretaget använder flera typer av lastbärare, vagnar, pallar samt blålådor. 

Vagnarna som de använder är egentillverkade och finns i tre olika typer med olika 

storlekar och färger, grön och blå. En blå och en grön vagn finns i Bilaga 2. Den blå 

vagnen är medelstor och har rektangulär form. Den gröna vagnen förekommer i två 

olika storlekar där längden samt bredden varieras. Beroende på materialens storlekar 

används passande vagn till att transportera material till förmonteringen. 

 

Vagnarna fylls på med egentillverkade material som transporteras med en truck från 

den interna leverantören till fallföretagets godsmottagning. De stora gröna vagnarna 

har mer balans vid transporteringen eftersom basen på vagnarna fördelas jämt över 

truckgafflarna. Vagnarna har även en flagga med olika färger på toppen som 

förmedlar information om lagerplats och antal artiklar. När vagnarna blir tomma efter 
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användandet under produktionen transporteras de tillbaka till den interna leverantören. 

Det är endast den interna leverantören som använder dessa vagnar. 

En annan typ av lastbärare som fallföretaget utnyttjar är europapallar samt vanliga 

engångspallar. På dessa pallar finns det både egentillverkade samt inköpt material. 

Material från den externa leverantören kommer alltid i europapallar eller 

engångspallar. 

 

Blålådor används för små artiklar som till exempel skruvar, gångjärn och små 

plastdetaljer. Tvåbingesystemet använder sig av just dessa blålådor. 

4.5 Materialuttag 
Fallföretaget använder tvåbingesystem vid påfyllning av material. Deras 

tvåbingesystemet använder sig av blålådor som innehåller små artiklar som till 

exempel skruvar, gångjärn och små plastdetaljer. Dessa blålådor har etiketter med 

namn på det material som det ska innehålla. Vid varje förmonteringsstation finns det 

två blålådor för alla smådetaljer för att montören ska undvika att bli utan material. När 

låda nummer ett blir tom indikerar montören att den är tom och behöver påfyllning 

genom att placera den på toppen av hyllan som blålådan står på. Sedan fortsätter 

montören att plocka från låda nummer två medan låda nummer ett väntar på 

påfyllning. De som är ansvariga för tvåbingesystemet har i dagsläget inga rutiner för 

när en runda ska genomföras för att se efter tomma blålådor. Det händer även att 

montören själv går och ska fylla på blålådor när exempelvis skruvar tar slut. Detta 

anser fallföretaget vara ett problem eftersom montören inte ska behöva utföra 

materialhanterarens arbete.  

 

Fallföretaget tillämpar även materialsatsning som en metod för att förse material till 

förmonteringen. Materialet satsplockas vid utleveransen från den interna leverantören. 

Redan under satsplockningen är det den interna leverantören som skriver ut en flagga 

med information om vilken förmonteringsstation som det satsplockade materialet ska 

levereras till. Rutinerna är att först plocka det som tar längst tid vid satsplockningen, 

därefter blir hela lastbärare inplastad. Efter inplastningen transporteras materialsatsen 

till fallföretagets godsmottagning. Det uppstår även situationer där två olika serier 

som kommer efter varandra satsas tillsammans på grund av att båda serierna behöver 

samma material. Lastbäraren för det satsade materialet är vagnar av storlekar samt 

pallar. Tillsammans med lastbäraren tillkommer information om vilken 

förmonteringsstation materialsatsen ska till och hur många antal som kan tillverkas 

från den satsen. Om materialsatsen inte får plats vid förmonteringen väntas den i 

buffertlagret tills det finns utrymme vid förmonteringen. 

 

Utöver materialsatsning får fallföretaget även försörjning av material av pallar som 

inte är satsade. Material som levereras från den externa leverantören består av pallar 

som inte är materialsatsade. Inleveransen av dessa material brukar komma i stora 

mängder och registreras in i systemet när de kontrolleras, till exempel om leveransen 

stämmer med ordern. Samtidigt skrivs en pallflagga ut med information om vilken 

lagerplats som materialet ska transporteras till. Det finns de som är ansvariga för att 

kontrollera och registrera in i systemet och det är materialhanterarna som är ansvariga 

för att sortera upp materialet till respektive lagerplats. 

 

Förmontering sker på dagtid och då transporterar materialhanterarna fram material 

som ska täcka ett dagskift. Det material som inte utnyttjas under dagen lämnas kvar 
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vid förmonteringsstationen tills nästa dag. Påfyllning av material som inte är satsade 

eller ingår i tvåbingesystemet fylls på när montören ringer till materialhanteraren och 

ber om påfyllning. Vissa fall har materialhanteraren själv uppsikt över hur mycket 

material som finns kvar. De brukar starta dagen med att kolla hur det ligger till i 

förmonteringen. Det är även viktigt att montörerna, när de packar upp material och ser 

brister, larmar till närmaste materialhanterare eller arbetsledare och förmedlar att det 

behövs påfyllning. 

4.6 Kommunikation och kontroll 
Kommunikation och kontroll av inleverans av material i fallföretaget fungerar på 

olika sätt beroende på om det är från den interna leverantören eller den externa 

leverantören. Det material som levereras från den externa leverantören kontrolleras 

vid godsmottagningen innan den registreras i fallföretagets system. Kontrollen består 

av att räkna och jämföra inlevererat material med fraktsedeln som levereras 

tillsammans med materialet. 

 

Det satsade materialet levereras endast från den interna leverantören. Vid inleveransen 

av dessa material sker ingen kontroll av att materialsatsen stämmer, det sker heller 

ingen kommunikation och bekräftelse i systemet om att materialet har anlänt. Det 

innebär att materialet inte blir ankomstregistrerat. Det som sker är att vid utleverans 

från den interna leverantören registreras i systemet att materialet är satsplockat. Detta 

bekräftar inte var materialsatserna finns, om de befinner sig på utleveransen eller om 

de redan har anlänt till godsmottagningen. Att det satsade materialet inte kontrolleras 

vid godsmottagningen leder till att det uppstår akutordrar eftersom bristen upptäcks 

senare i flödet. 

 

Fallföretaget anser att det händer att material inte finns på de lagerplatser som 

materialet ska finnas vid. Avräkningspunkten för fallföretaget ligger vid slutet av 

produktionen, precis innan slutkontrollen av husvagnen. Detta innebär att lagersaldot 

uppdateras sent.   
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 

med teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka faktorer påverkar materialhanteringen från 
inleverans fram till förmontering? 
Delkapitlet använder det teoretiska ramverket och fallstudiens materialhantering som 

utgångspunkt för att jämföra vilka faktorer det är som har identifierats i fallföretaget. 

De identifierade faktorerna illustreras genom ikryssade rader i Tabell 4. 

Tabell 4 Erhållna påverkande faktorer från teorin och empirin 

 

5.1.1 Individberoende problem 
Helander (2006) menar att en ökad säkerhet för de anställda kommer leda till att 

kvalitet på produktionen blir bättre då misstag kommer reduceras. Vidare menar 

Helander (2006) att slips är en del av mänskliga fel som uppstår, till exempel när en 

person utför ett arbete med rätt avsikt men blir sedan distraherad och kan i sin följd 

glömma någon detalj i arbetet. I fallföretaget kan slips uppstå under inlagring av 

material i lagret. Fallföretaget utnyttjar flytande lager vilket innebär att registrering av 

material är avgörande för att smidigt kunna lokalisera materialet. Det uppstår ofta 

situationer där fallföretaget inte vet var material är placerat och då kan slips har haft 

en inverkan på materialhanteraren. 

 

Det finns många i fallföretaget som har varit anställda under en längre tid vilken 

innebär att de vet var material brukar finnas vilket kan leda till att vissa rutiner inte 

utförs. Detta kan kopplas till kompetensbaserad beslutprocess som Helander (2006) 

anser är när en person utför samma uppgift under längre tid. Det leder till att 

uppmärksamheten sjunker vilket kan leda till fel hantering. Dessutom när nyanställda 

börjar arbeta på företaget och inte besitter samma kunskap som dessa “äldre” kommer 

problem att uppstå. Det kan exempelvis vara att de nyanställda inte hittar vissa 

material för att hanteringen inte är utfört på ett korrekt sätt från början. Vidare om den 

som är väldigt erfaren blir frånvarande, finns det ingen som vet var materialet är. 

 

En faktor som påverkar utförandet av en arbetsuppgift är stress (Helander, 2006). 

Helander (2006) anser att stress kan leda till problem och misstag i produktionen 

eftersom den påverkar beslutsfattande situationer. Den påverkar även hur operatören 
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väljer att handskas med ett problem eller en arbetsuppgift. I fallföretaget kan stress 

uppstå under ett seriebyte då nytt material ska användas beroende på vad det är för 

produktvariant. Det innebär att outnyttjat material på förmonteringsstationen måste 

transporteras bort för att skapa utrymme för nytt material. 

5.1.2 Väntan 
Väntan är en vanlig typ av slöseri och uppstår när operatören får materialbrist, 

produktionsförseningar eller flaskhalsar i bearbetningen (Liker, 2009). I fallföretaget 

uppstår väntan på grund av bristande informationsutbyte samt kontrollbrist som leder 

till materialbrist vid förmonteringsstationen. Lumsden (2006) menar att 90 % av 

ledtiden är icke värdeskapande eftersom den endast består av onödig väntetid och 

därför är det nödvändigt att minimera väntetiden. 

 

I fallföretaget används blålådor i ett tvåbingesystem för smådetaljer. När ena lådan är 

tom ska montören synliggöra detta genom att placera den på toppen av hyllan som 

blålådorna står på. Här händer det att lådorna blir tomma utan att få någon påfyllning 

vilken leder till att operatören går och söker upp materialet själv. Enligt Liker (2009) 

är detta en typ av slöseri i form av väntetid samt onödiga rörelser. En av 

anledningarna till att blålådorna inte blir påfyllda är på grund av att de som är 

ansvariga för tvåbingesystemet inte upptäckt de tomma blålådorna. De i fallföretaget 

har inte rutiner på när en runda ska genomföras för att se efter tomma blålådor. Det 

kan även vara att materialet i lagret där blålådorna fylls på har materialbrist på grund 

av försenad leverans eller att en order är lagd för sent. 

 

En annan anledning till ökad väntetid är att de materialsatsade leveranserna inte 

kontrolleras vid ankomsten. Det leder till att materialbristen upptäcks senare i flödet 

som leder till akutordrar eller letande efter saknat material. Vid godsmottagning 

ankomstskannas inte materialsatserna vilket blir svårare för fallföretaget att fastställa 

om de finns inne i företaget eller om de fortfarande finns hos den interna leverantören. 

Detta innebär att informationsutbytet mellan fallföretaget samt den interna 

leverantören är bristfällig. Väntetiden i detta fall består av att vänta på material som 

saknas. 

5.1.3 Transport 
Liker (2009) hävdar att onödiga transporter uppstår då material transporteras längre 

sträckor. Vidare menar Petersson et al. (2009) att den enda värdeskapande transporten 

är när produkten transporteras till kunden. En icke värdeskapande transport i 

fallföretaget är transporten av material från lager fram till förmonteringen. Det 

inkluderar även transporten av blålådorna som ingår i tvåbingesystemet. 

 

Som tidigare nämnt ligger förmonteringsstationen en bit bort från buffertlagret som 

består av materialsatser. Den sträckan uppfattas som onödig transport då 

materialhanteraren ska transportera fram material. Förflyttning av tomma lastbärare 

kan även i fallföretaget anses som onödig transport då dessa inte heller är 

värdeskapande. Förflyttningen av tomma lastbärare förekommer när de ska bytas ut 

för att ge utrymme till annat material. 

 

I tvåbingesystem transporteras tomma blålådor från förmonteringsstationen till ett 

lager för påfyllning vilket anses vara en onödig transport och icke värdeskapande. 

Detta sker flera gånger per dag och är inte regelbundet vilket innebär att det även 
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leder till ineffektiva transporter eftersom fallföretaget inte schemalägger när en runda 

ska genomföras. 

5.1.4 Lager 
Enligt Lumsden (2006) kräver flytande lager att det administrativa ska fungera felfritt 

eftersom material placeras på olika lagerplatser varje gång. Detta innebär att material 

får sin lagerplats i samband med att materialet placeras in. I nuläget har fallföretaget 

inte alla lagerplatser uppmärkta med ett eget individnummer. Konsekvenserna blir i 

sin tur att vissa material inte kan registreras in i systemet var det är placerat. Att 

fallföretaget kan hantera detta i viss mån är på grund av att många anställda i 

fallföretaget har varit med länge och vet var material brukar placeras. Dock uppstår 

det situationer att material måste lokaliseras just för att systemet just nu inte är fullt 

fungerande. 

 

Segerstedt (2009) nämner att ett onödigt stort lager och buffertar är slöseri. Vidare 

menar Petersson et al. (2009) att lager binder kapital samt fyller upp utrymme och 

därför är ett onödigt stort lager inte lönsamt. Som tidigare beskrivit använder 

fallföretaget materialsatsning till att försörja förmonteringen med material. 

Materialsatserna placeras först i buffertlagret innan det transporteras fram till 

förmonteringen. Dessa materialsatser tar upp mycket yta i buffertlagret, dels för att 

det är många materialsatser och dels för att det inte står organiserat. Bozer & 

McGinnis (1992) nämner att kompletta materialsatser inte har någon lagerplats. Att 

det bara har ett kort avbrott i lagret innan det transporteras till förmonteringen men i 

fallföretaget blir detta ett problem när det inte står organiserat och binder kapital tills 

det börjar nyttjas i förmonteringen. 

5.1.5 Rörelse 
Enligt Liker (2009) uppkommer onödiga rörelser när anställda letar efter material, går 

en sträcka för att hämta material eller verktyg, sträcker sig efter komponenter eller 

lägga ifrån sig komponenter. I fallföretagets buffertlager finns lastbärare med 

materialsatser som blockerar varandra vilket tvingar materialhanterarna att lägga ner 

dyrbar tid på att omplacera samt leta efter material. 

 

I fallföretaget uppstår det mycket problem med letande av material vilket leder till 

onödiga rörelser. Letandet kan kopplas till att avräkning av material i företaget 

förekommer sent i flödet men också att alla lagerplatser inte har ett individnummer. 

Avräkningen sker i slutet av produktionen när husvagnen lämnar monteringslinan. Det 

innebär att material under lång tid fortfarande syns i systemet som tillgänglig. Detta 

leder till att materialhanterarna åker för att hämta material som inte finns. Som 

tidigare nämnt har inte alla lagerplatser fått ett individnummer vilket betyder att 

lagerplatsen inte kan spåras. Det material som placeras på dessa lagerplatser kan ta 

onödig tid och rörelser för att lokalisera. Att röra sig en sträcka för att hämta material 

är enligt Petersson et al. (2009)  en onödig rörelse eftersom den inte är 

värdeskapande. Vidare menar Liker (2009) att denna rörelse tar tid och är därför ett 

slöseri i form av väntetid. 

 

Utnyttjandet av tvåbingesystem har ibland inte fungerat effektivt. Montörer vid 

förmonteringen har vissa gånger fått gå och själva försökt fylla på blålådor. 

Anledningen till att det inte fungerat är att detaljerna i lagret som blålådorna får sin 

påfyllning har brist på detaljer. I samband med denna händelse stannar hela 
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förmonteringsstationen upp eftersom det inte finns några detaljer att använda till 

monteringen. 

5.1.6 Defekt 
Enligt Petersson et al. (2009) och Liker (2009) leder defekta produkter till extra arbete 

och reparationer vilken är en typ av slöseri. Vidare menar Segerstedt (2009) att denna 

typ av slöseri skapar förseningar och kassationer. I dagsläget får fallföretaget defekt 

material mestadels från den interna leverantören. I vissa fall kan fallföretaget reparera 

felen men i andra fall blir materialet returnerat till den interna leverantören. Interna 

leverantören tvingas till att tillverka nytt material vilket leder till att fallföretaget 

tvingas till att förlora dyrbar tid på att vänta. Vidare nämner Liker (2009) att väntan 

kan uppstå genom materialbrist. Trots att defekta material är ett problem för 

fallföretaget finns det ingen kvalitetskontroll av materialsatserna. Det som sker är att 

personen som materialsatsar hos den interna leverantören får ett godkännande av 

materialet från tillverkningen och sedan finns det inte längre någon kvalitetskontroll. 

5.1.7 Outnyttjad kompetens 
Enligt Liker (2009) innebär denna typ av slöseri att kreativiteten hos de anställda inte 

utnyttjas. Vidare menar Liker (2009) att ett företag kan generera nya idéer, 

kompetenser, förbättringar och lärdomar om de tar tillfälle till att lyssna på de 

anställda. I fallföretaget finns det väldigt många anställda med mycket erfarenhet 

inom sina områden då de har varit anställd under en längre tid. Fallföretaget har i 

nuläget ingen möjlighet till att erbjuda ett sådant tillfälle till de anställda. Anledningen 

är att de andra slöserierna, väntan, transport, lager, rörelser samt defekt, hindrar 

företaget från att planera möten med de anställda för att ta del av deras åsikter och 

förbättringsförslag. 

5.2 Hur kan faktorerna förbättras för att erhålla en effektiv 
materialhantering från inleverans fram till förmontering? 
I detta avslutande delkapitel presenteras lämpliga förbättringsförslag för de 

identifierade faktorerna från frågeställning ett. Syftet med förbättringsförslagen är att 

förbättra materialhanteringen från inleverans fram till förmontering med avseende på 

kvalitet. Enligt Elbert (2013) finns samband mellan eliminering av onödiga slöserier 

och förbättrad materialhantering. Materialhanteringens 10 principer (Tompkins et al., 

2010) och flera andra materialstyrnings- och materialuttagsmetoder har använts som 

förslag till att nå en effektiv materialhantering och därmed besvara frågeställning två. 

5.2.1 Individberoende problem 
Eftersom fallföretaget använder sig av ett flytande lagersystem bör företaget märka 

upp samtliga lagerplatser för att undvika slipsproblem som kan förekomma under 

inlagring av material. Lumsden (2006) menar att om ett flytande lagersystem ska 

fungera problemfri krävs det ett system som registrerar in- och uttag ur lagret. 

Exempel på ett sådant system är användning av en laserskanner som läser av 

streckkoder vilken innebär att information registreras i företagets datorsystem 

(Jonsson & Mattsson, 2011). För att kunna registrera påfyllning samt uttag från lager 

krävs det att samtliga lagerplatser är uppmärkta. På detta sätt kommer de mänskliga 

felen att minska eftersom informationen framgår tydligt i ett datasystem.   

 

I fallföretaget har de anställda begränsad tid och rikligt med information att bearbeta 

vid ett seriebyte. För att reducera stress krävs det planering inför ett seriebyte i 
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fallföretaget. En planering möjliggör bättre utförande eftersom alla steg är planerade i 

förväg (Tompkins et al., 2010). Genom att tidigt planera inför ett seriebyte kan 

anställda hinna transportera bort outnyttjade material vid förmonteringsstationen. 

Detta leder till att materialsatser transporteras fram smidigare och arbetet blir mindre 

stressigt. 

5.2.2 Väntan 
Tompkins et al. (2010) anser att ett företag ska genomföra en genomtänkt planering 

för att rätt material ska till rätt förmonteringsstation vid rätt tid. Genom planering 

kommer de anställda att ha vetskap om hur, samt vem som ska utföra de olika 

arbetsuppgifterna. I fallföretaget uppstår väntan i samband med att materialbrist 

uppkommer. Det är därför betydelsefullt att eliminera eller minska materialbristen. En 

planering kan minska väntetiden eftersom rätt material kommer finnas vid rätt station 

vid rätt tidpunkt. 

 

Enligt Sörqvist (2004) är det väsentligt att använda ett korrekt kommunikationsflöde 

mellan olika avdelningar i ett företag. Dock är det svårt att säkerställa att information 

når rätt person vilket kräver en uppföljning (Sörqvist, 2004). Som det har nämnts 

tidigare sker det ingen kommunikation mellan den interna leverantören och 

fallföretaget vid inleverans. Inleveransen från den interna leverantören 

ankomstskannas inte vid fallföretagets godsmottagning. Detta medför att fallföretaget 

har det svårare att fastställa om godset finns inne i företaget eller om det fortfarande 

finns hos den interna leverantören. Därför är det viktigt för fallföretaget att ha en 

bättre kommunikation med den interna leverantören samt att skanna godset när det 

levereras in till godsmottagningen. Det är även fördelaktigt för fallföretaget att 

kontrollera godset på godmottagningen för att upptäcka eventuella defekter i tidigt 

skede. 

 

Att ha ett standardiserat arbete minskar på variationer (Tompkins et al., 2010). Ett 

alternativ till att reducera väntetiden är att arbeta med Kanban. Metoden innebär att 

material transporteras fram till en station när det uppstår ett behov. Metoden 

underlättar för materialhanteraren eftersom den inte behöver ha uppsyn över 

materialmängden om rätt signal används för behovssignal. Signaler kan bland annat 

vara ljussignaler, ljudsignaler och lastbärare (Jonsson & Mattson, 2011; Esparrago, 

1988). Ljussignaler kan vara att föredra då de visualiserar bättre än tomma lastbärare. 

När en behovssignal uppstår transporteras det fram material och väntetiden kan 

reduceras. Alternativt kan elkablaget utnyttja kanban då det i nuläget är montören på 

förmonteringsstationen som går och hämtar kablarna. Genom metoden kan en 

ljussignal visa att det behövs elkablage och då kan det transporteras fram av en 

materialhanterare. 

5.2.3 Transport 
Lumsden (2006) anser att den interna transporten är ett slöseri och bör reduceras eller 

elimineras. I fallföretaget kan materialbrist uppstå om material inte fylls på i rätt tid. 

Petersson et al. (2009) menar att kan transport reduceras eller elimineras genom att 

planera om layouten i företaget. 

 

Enligt Segerstedt (2009) kan arbetsmomenten minimeras genom att kombinera 

aktiviteter. Genom att kombinera transporter av material kan onödiga transporter 

minskas eller elimineras. I fallföretaget kan rutiner införskaffas för hur ofta blålådor 
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ska fyllas på. Ett förbättringsförslag är att materialhanteraren har rutiner på när en 

runda ska utföras för att plocka upp tomma blålådor. Genom att schemalägga när en 

runda ska genomföras kan onödiga transportersträckor reduceras. Färre rundor 

genomförs eftersom fler tomma blålådor kan plockas upp vid en runda. Det blir 

onödigt många transporter att hämta enstaka blålådor varje gång.  

 

I fallföretaget är det montören som hämtar elkablaget. Genom att kombinera denna 

aktivitet men tvåbingesystemet kan en onödig transport av montören reduceras. Detta 

skulle innebära att personen som ansvarar för tvåbingesystemet går en längre sträcka 

för att kunna fylla på med elkablage. Den extra sträckan är rättfärdigad då montören 

kan utnyttja tiden till att montera istället för att genomföra ett påfyllnadsarbete. 

 

Sörqvist (2004) anser att det är viktigt att rätt information når rätt person. I 

fallföretaget får materialhanteraren ett samtal från operatören på 

förmonteringsstationen då det börjar bli brist av material. Materialhanteraren måste 

även ha uppsikt över nivån av material. Detta kan undvikas genom att 

informationsutbytet blir bättre. Genom att rätt kommunikationskanaler används kan 

information nås fram säkert (Sörqvist, 2004). Förmonteringen kan markera tydligt på 

lastbäraren när det börjar bli materialbrist vilket underlättar för materialhanteraren. 

Detta avser inte tvåbingesystemet. De ansvariga på förmonteringsstationen och de för 

materialhanteringen kan informera varandra om hur arbetet skulle kunna underlättas. 

Enligt Sörqvist (2004) har anställda oftast goda idéer om förbättringar inom deras 

egna områden. 

 

Genom en lastbärares storlek kan onödiga transporter reduceras (Tompkins et al., 

2010). I fallföretaget används i nuläget flera olika blålådor till tvåbingesystemet. 

Genom att anpassa blålådorna till större storlekar skulle antalet transporter kunna 

reduceras men detta kan innebära blålådorna inte blir anpassade för hyllan av 

blålådor. Effekten av detta skulle kunna leda till att förmonteringsstationen blir 

mindre produktiv eftersom materialets placering blir sämre. Vidare anser Tompkins et 

al. (2010) att en arbetsyta ska anpassas efter den anställda. Detta bör beaktas i 

utformningen av en lastbärares storlek när den ska placeras på förmonteringsstationen. 

Samma gäller för elkablaget att beakta om det finns utrymme för extra blålådor utan 

att det blir ett hinder för montören. Tompkins et al. (2010) menar att ett utrymme har 

tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Genom att utnyttja utrymmet smart kan detta 

användas. 

5.2.4 Lager 
Lagret i fallföretaget skapar flera problem som leder till materialbrist i 

förmonteringsstationen. Problem som uppstår är bland annat att material inte kan 

lokaliseras, material anländer i fel kvantitet och att material tar upp mycket yta i 

förmonteringsstationen. 

 

Fallföretaget använder idag flera olika storlekar av blålådor som är en del av 

tvåbingesystemet som används till försörjning av smådetaljer som skruvar och spikar 

till förmonteringen. Systemet utnyttjar två lådor som försörjning av material och när 

ena lådan är tom ska den visualiseras genom att exempelvis placera högt upp på ett 

ställ (Oskarsson et al., 2006). Systemet är enligt Chaneski (2002) beroende på 

människan för att fungera. Det innebär att det krävs rutiner för att materialbrist inte 

ska uppstå i samband med när blålådorna ska bli påfyllda. I fallföretaget förekom 
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stunder då själva lagret för påfyllningen saknade material till påfyllning. Detta 

problem kan reduceras genom en enkel rutin på att kontrollera lagernivån. Alternativt 

kan kontroll av saldo utföras genom att varje gång registrera uttag av material till 

påfyllning. Genom att standardisera arbetssättet minskas risken för materialbrist både 

i lagret och ute i förmonteringen. Sörqvist (2004) menar att standard minskar på 

variationer vilket uppstår när det blir brister. Vidare skulle väntetiden reduceras av att 

materialbrist inte uppstår. 

 

Som tidigare nämnt fylls material som inte är satsade eller ingår i tvåbingesystemet 

genom att materialhanterare kontrollerar hur mycket material som finns kvar. Detta 

arbetssätt kan liknas med periodinspektionssystem. I nuläget har materialhanteraren 

uppsyn över hur mycket material som finns kvar eller får samtal av montören att det 

behövs påfyllning. Periodinspektionssystemet innebär att materialkvantiteten 

kontrolleras regelbundet (Jonsson & Mattsson, 2011). Metoden kan bli bättre genom 

att ha som rutin att varje dag eller en gång per vecka, beroende på förbrukningstakten, 

kontrollera nivån på material som ingår i metoden. Detta ger mer tid till att 

exempelvis kunna kontrollera ankomst av materialsatser eller att kunna bättre 

kontrollera nivån av annat material med högre förbrukningstakt. Metoden kan både 

användas till att kontrollera materialet som finns på förmonteringsstationen och i 

lagret som materialhanteraren hämtar material från. 

 

Tidigare har det nämnts att fallföretagets buffertlager har mycket materialsatser som 

inte står organiserade. Att få en struktur på buffertlagret kan vara en fördel även om 

materialet inte ska vara lagrat under en längre tid. Utrymmet kan utnyttjas mer 

effektivt om materialsatserna står organiserade och inte blockerar varandra. 

Materialsatserna kan placeras bättre genom markeringar eller genom att placera dem i 

den ordning de ska föras fram till förmonteringen. Tomkins et al. (2010) menar att det 

är av stor betydelse att använda ledigt utrymme på ett lämpligt sätt. 

5.2.5 Rörelse 
Tompkins et al. (2010) menar att flera onödiga rörelser kan undvikas om ledigt 

utrymme utnyttjas på ett lämpligt sätt. Vidare menar Tompkins et al. (2010) att en 

plats är tredimensionell med längd, bredd och höjd. I fallföretaget skulle det vara 

lämpligt att placera material eller lastbärare som används mer frekvent nära montören. 

I nuläget hämtar montören elkablage som är placerade i en annan avdelning. Denna 

onödiga rörelse skulle kunna undvikas om elkablaget var en del av tvåbingesystemet. 

 

Ett annat förbättringsförslag till att reducera onödiga rörelser är att standardisera 

metoder och resurser (Tompkins et al., 2010). Enligt Sörqvist (2004) kan ett företag 

nå standardisering om de identifierade systematiska variationerna elimineras eller 

styrs. För fallföretaget är det lämpligt att först börja med att skaffa en överblick över 

arbetsmomenten mellan inleverans samt förmontering för att avgöra om dessa 

arbetsmoment kan standardiseras. Standardiseringen bidrar till att verktyg samt 

material får en bestämd plats vilket minskar letandet efter verktyg samt material. I 

fallföretaget är det svårt att standardisera lagerplatser för material eftersom de 

använder sig av flytande lagersystem. Dock kan företaget placera liknande material 

bredvid varandra som till exempel kan luckor av olika färger och storlekar placeras i 

samma lagergång. 

 

Tidigare nämndes det att avräkningspunkten av material sker väldigt sent i flödet i 
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fallföretaget. Genom att tidigare räkna av material kan onödig rörelse undvikas. 

Förslagsvis kan material räknas av redan när det tas ut från lagerplatsen. Då skulle 

systemets materialsaldo hela tiden vara uppdaterat med hur det är i verkligheten. Det 

innebär att onödiga rörelser till tomma lagerplatser skulle kunna minimeras. Lumsden 

(2006) menar att ett system som registrerar in- och uttag ur lager krävs för ett flytande 

lagersystem. I fallföretagets fall registreras uttaget väldigt sent. 

5.2.6 Defekt 
För att reducera defekta produkter i flödet krävs det en kvalitetskontroll. Enligt 

Jonsson & Mattsson (2011) kan kvalitetskontroller ske hos leverantören eller hos 

företaget. Vidare menar Jonsson & Mattsson (2011) att kvalitetskontroller hjälper till 

att säkerställa att inleveransen är korrekt. Företaget kan välja att kontrollera hela 

partiet eller att göra ett stickprov. I fallföretaget genomförs endast kontroller av det 

inköpta materialet vid godsmottagningen trots att flest defekt material kommer från 

inleveransen av egentillverkade material. Det sker ingen kvalitetskontroll vid 

utleveransen hos den interna leverantören. Ett alternativ är att den interna leverantören 

tillämpar kvalitetskontroll innan godset transporteras upp till fallföretaget eller att 

fallföretaget införskaffar kvalitetskontroll vid godsmottagningen. Beroende på 

tillgänglig tid och storleken på partiet kan fallföretaget eller den interna leverantören 

välja att utföra stickprovskontroll eller fullständig kontroll. Hur frekvent defekta 

material uppstår kan också tas i beaktning i beslutet om det behövs en fullständig 

kontroll, eller om det räcker med att utföra ett stickprov. 

 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att en lastbärare kan skydda material under 

hantering. I fallföretaget skulle rätt lastbärare kunna minska på defekta material. 

Vagnarna från den interna leverantören är anpassade för olika material. Ändring på 

vagnarna skulle kunna öka på säkerheten exempelvis balansen under förflyttning av 

vagnen. I en intervju framkom det att de större gröna vagnarna var att föredra 

eftersom de var mer stabila. Att ta del av anställdas idéer kan hjälpa ett företag. Liker 

(2009) menar att de anställdas åsikter kan ge förbättringar till ett företag.  

5.2.7 Outnyttjad kompetens 
Enligt Petersson et al. (2009) är det av stor betydelse att erbjuda anställda större 

ansvar. Vidare menar Sörqvist (2004) att kommunikationen mellan ledningen och 

anställda är viktig för att uppnå ett gynnsamt resultat. Genom att få dem att känna sig 

delaktiga ökas motivationen till att prestera bättre hos de anställda (Sörqvist, 2004). 

Genom att öka kommunikationen mellan montörer och materialhanterare kan nya 

förbättringsförslag dyka upp. Kommunikationen leder till att båda parterna får en 

bättre uppfattning om hur respektive område fungerar vilken kan leda till bättre 

samordning. 

 

Då de anställda arbetar med sina processer dagligen är de mer insatta i hur det 

fungerar och har förmågan att lättare identifiera slöserier och ge förbättringsförslag. I 

fallföretaget finns det i nuläget ingen tid till att genomföra förbättringsmöten med de 

anställda. Fallföretaget är upptagen med att lösa småproblem som dyker upp på grund 

av ovan nämnda slöserierna. Sörqvist (2004) anser att kommunikationen mellan 

företaget och anställda kan uppnå en kultur som strävar efter ständiga förbättringar. 

Ett förslag är att ge materialhanterare samt montörer på förmonteringsstationen större 

ansvar, exempelvis tillstånd till att driva ut slöserier som de identifierar. Ett annat 

förslag är att erbjuda de anställda möjlighet till att lämna skriftliga förbättringsförslag. 
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Anledningen till varför det är gynnsamt att beakta anställdas förbättringsförslag är att 

de känner till processerna bättre (Liker & Meier, 2006).   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte är att undersöka hur materialhanteringen från inleverans fram till 

förmontering kan förbättras med avseende på kvalitet. Syftet har därefter brutits ner i 

två frågeställningar. 

6.1.1 Vilka faktorer påverkar materialhanteringen från inleverans fram 
till förmontering? 
Utifrån litteraturstudien har potentiella påverkande faktorer inom materialhantering 

identifierats. Studien har även tillämpat en fallstudie på ett företag för att erhålla 

djupare kännedom kring faktorerna och hur de kan uppstå i verkligheten.  

 

Faktorer som påverkar materialhanteringen var mänskliga faktorer samt de åtta 

slöserierna, muda, materialhanteringen från inleverans fram till förmontering. I 

fallstudien identifierades sex av de åtta slöserierna samt mänskliga faktorer. De 

identifierade mänskliga faktorerna var individberoende problem kopplat till stress, 

slips och kompetensbaserad beslutsprocess. De slöserier som identifierats på 

fallföretaget var väntan, onödig transport, onödigt lager, rörelse, defekt och outnyttjad 

kompetens.  

 

Efter att ha besvarat frågeställning ett genom att identifiera påverkande faktorer inom 

materialhantering från inleverans fram till förmontering har potentiella 

förbättringsförslag till att eliminera eller reducera faktorerna presenterats. Dock 

innefattar denna studie inte alla påverkande faktorer vilket innebär att andra 

påverkande faktorer kan förekomma hos ett företags materialhantering. Dessa 

förbättringsförslag besvarar frågeställning två och presenteras nedan. 

6.1.2 Hur kan faktorerna förbättras för att erhålla en effektiv 
materialhantering från inleverans fram till förmontering? 
För att uppfylla syftet att undersöka hur materialhanteringen från inleverans fram till 

förmontering kan förbättras med avseende på kvalitet har det varit nödvändigt att ge 

förbättringsförslag på hur de identifierade faktorerna kan reduceras eller elimineras. 

Frågeställning två besvarades genom en jämförelse mellan de identifierade faktorerna 

från frågeställning ett och det teoretiska ramverket. Efter att ha besvarat både 

frågeställningarna anses syftet vara uppfyllt.   

 

Förbättringsförslagen har tagits fram genom en litteraturstudie med anledning av att 

förbättra de identifierade påverkande faktorerna. Detta medför att dessa 

förbättringsförslag är utformade efter påverkande faktorer som identifierats i 

fallstudien. Det leder i sin tur till att andra förbättringsförslag kan vara mer 

applicerbara för andra typer av påverkande faktorer inom materialhanteringen.  

 

Förbättringsförslagen framtagna från litteraturstudien kopplas till 

materialhanteringens 10 principer, materialstyrnings- och materialuttagsmetoder. 

Dock kan förbättringsförslagen variera inom olika företag beroende på vilka faktorer 
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som identifierats kopplat till materialhantering. Genom att förbättra en faktor kan det 

medföra att andra faktorer förbättras i form av eliminering eller reducering. 

 

Individberoende problem - Slipsproblem kan reduceras med hjälp av ett fungerande 

lagersystem där samtliga lagerplatser märks upp för att underlätta registreringen av 

lageraktiviteter. Ett exempel på ett system som registrerar in- och uttag ur lagret kan 

vara användning av laserskanner som läser av streckkoder. För att minska mänskliga 

misstag är det även av stor betydelse att minska stress genom en fungerande 

planering.  

 

Väntan - För att reducera väntetiden krävs det en genomtänkt planering för att rätt 

material ska till rätt förmonteringsstation vid rätt tid vilket i sin tur minskar 

materialbrist. Det är även viktigt med ett korrekt kommunikationsflöde mellan olika 

avdelningar. Ankomstskanning av inleverans är ett sätt att kommunicera mellan den 

interna leverantören och företaget. Detta innebär att rätt information når rätt person. 

Även standardisering av rutiner kan minska väntetiden.  

 

Transport - Genom att kombinera aktiviteter kan flera onödiga transporter elimineras. 

Ett annat sätt att reducera transporter kan vara att införskaffa större lastbärare. Dock 

behöver storleken på lastbäraren ta hänsyn till arbetsytan på förmonteringsstationen. 

En kommunikation mellan materialhanterarna och ansvariga på 

förmonteringsstationen om hur arbetet kan underlättas kan även reducera onödiga 

transporter.   

 

Lager - Att införa rutiner på att kontrollera lagernivån kan minska materialbristen som 

påverkar andra slöserier som till exempel väntan. Periodinspektionssystem kan 

införskaffas för att kontrollera materialkvantiteten regelbundet och minska 

materialbristen. Det är även fördelaktigt att ha ett strukturerat buffertlager för bättre 

utnyttjandet av lagerutrymme.  

 

Rörelse - Genom att utnyttja ledigt utrymme kan flera onödiga rörelser undvikas. 

Standardisering av metoder kan minska letandet efter verktyg och material eftersom 

de får en bestämd plats. Ett annat sätt till att reducera rörelser är att räkna av material i 

samband med uttag. På det sättet skulle materialbrist minskas och materialhanterarna 

kommer inte åka till tomma lagerplatser.   

 

Defekt - Kvalitetskontroll kan hindra defekt material från att komma vidare i flödet. 

För att minska defekt material kan företaget välja rätt lastbärare som skyddar 

materialet under transporter.   

 

Outnyttjad kompetens - Företaget kan utnyttja anställdas kompetens genom att erbjuda 

dem större ansvar och få de att känna sig delaktiga vid förbättringsarbeten. De 

materialhanterare samt montörer på förmonteringsstationen har bredare kunskap om 

deras arbetsuppgifter därför är det av stor betydelse att beakta deras åsikter och ge 

dem större ansvar till att driva ut slöserierna.  

 

För att erhålla en effektiv materialhantering ska företag sträva efter att förbättra 

påverkande faktorer. De identifierade faktorerna inom denna studie kan förbättras 

genom ett korrekt kommunikationsflöde, genomtänkt planering, standardisering av 
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rutiner, kvalitetskontroller, platsutnyttjande, fungerande system och kombination av 

aktiviteter. 

6.2 Implikationer 
Denna studie har fokuserats på materialhanteringen från inleverans fram till 

förmontering. Faktorer som påverkar denna materialhantering har undersökts och 

efter att dessa har identifierats formulerades olika metoder till att förbättra dem. Olika 

metoder och verktyg har använts till att förbättra faktorerna vilket betyder att 

implementationerna kan vara både enkla och svåra. Genom att de identifierade 

faktorerna förbättras en och en kan företaget undvika att alla faktorer förbättras 

samtidigt som kan leda till att företaget förlorar kontrollen. För företag som vill 

effektivisera sin materialhantering är det viktigt att identifiera deras egna faktorer som 

är mest kritiska då studiens inte är generella för alla företag. Genom att ha samlat in 

data från litteraturstudien och utfört en nulägesbeskrivning av fallföretaget anses det 

ge goda riktlinjer på vilka faktorer som kan förbättras av förbättringsförslagen. 

 

Fallföretaget arbetar just nu med att markera ut lagerplatser och förse alla lagerplatser 

med ett individnummer. Förslagsvis borde detta prioriteras då arbetet redan har inletts. 

Detta är ett konkret förbättringsförslag som kan förbättra flera av de identifierade 

faktorerna. Genom att detta färdigställs kan mycket av den tiden som går åt till att 

lokalisera material användas till något annat, till exempel att standardisera och 

rutinisera arbeten. Med ett bättre lagersystem kan resurser användas till att 

implementera andra förbättringsarbeten. 

 

Studien har inte tillfört några teoretiska implikationer eftersom hela studien har använt 

befintliga teorier för att besvara frågeställningarna. Det innebär att inga nya teorier har 

framkommit ur studien. Istället har tillgängliga teorier inom materialhantering, 

logistik och Leam produktion använts. Med dessa teorier har förbättringsförslag 

redovisats genom att jämföra befintliga teorier och empiri från fallföretaget. 

6.3 Begränsningar 
Studien har utfört en fallstudie för att samla in empirisk data. Vidare har en 

litteraturstudie genomförts för att kunna skriva ett teoretiskt ramverk. Dessa metoder 

har genom en dataanalys försökt uppfylla studiens syfte. Avsnittet diskuterar studiens 

metoder som har använts för datainsamling och genomförandet av dataanalysen, vad 

som har varit bra och vad som hade kunnat förbättras. 

 

Datainsamling har genomförts genom en litteraturstudie och en fallstudie. Ett 

teoretiskt ramverk hade upprättats innan insamling av empiri började. Dock var det 

mycket av det teoretiska ramverket som fick uppdateras med ny teori under 

empiriinsamlingen eftersom det uppkom mycket som det teoretiska ramverket inte 

omfattade. Det teoretiska ramverket mönsterjämfördes kontinuerligt med data från 

fallstudien för att kunna utforma ramverket med relevant teori. Metoden gav 

möjlighet till att både tillföra teori och avlägsna överflödig teori. 

 

Litteratur som har använts bygger mestadels på kurslitteratur och litteratur hämtade 

från högskolebiblioteket i Jönköping. Inom varje område har studien försökt använda 

flera olika källor för att öka trovärdigheten på teorin som har upprättats. Vidare var 

studiens problemområde välkänt och tillgång av passande teori var relativt enkelt att 

finna. Därför var det nödvändigt att jämföra om olika författares åsikter var eniga. 
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Observationer på fallföretaget genomfördes flera gånger för att samla in empiri och 

kunna genomföra en nulägesbeskrivning av fallföretaget. Fördelen med 

observationerna var att det gav möjlighet till att se skeenden i realtid. Det bidrog till 

att empirin blev enklare att skriva efter att ha sett hur olika företeelser hanterades. 

Observationerna gav även möjlighet till frågor om det var något som hände som 

författarna inte förstod. Vidare kunde observationerna ha genererat högre kvalitet om 

varje enskild observation utfördes under längre tid och vid flera tillfällen. 

 

Intervjuer genomfördes med sex personer där alla hade olika befattningar. Syftet med 

intervjuerna var att få en tydlig bild på hur materialhanteringen fungerade utifrån de 

anställdas synvinkel. En av intervjuerna genomfördes som gruppintervju där 

respondenterna var två personer. Intervjun utfördes med en som var material- och 

logistikansvarig. Personen var tämligen ny i företaget och därför deltog en som har 

varit anställd under längre tid och var kunnig inom området. Detta stärkte intervjun 

eftersom de båda kunde styrka varandras svar och även säga emot om det var något 

som inte riktigt uppfattades på samma sätt. Vidare har alla intervjuerna genomförts 

vid olika tillfällen vilken lett till att svaren är oberoende av varandra. Detta har lett till 

att olika perspektiv har kunnat erhållas men samtidigt kunde gruppintervjuer lett till 

diskussioner och genererat andra svar. 

 

Dataanalys genomfördes enligt mönsterjämförelse där det teoretiska ramverket 

analyserades mot den insamlade empirin. Metoden har gjort det möjligt att 

kontinuerligt granska det teoretiska ramverket och säkerställt att teorin varit relevant. 

Med anledning av detta anses metoden vara rätt för denna studie och underlättade 

dataanalysen. 

 

Datainsamlingen under studiens gång har genomförts flera gånger och metoderna som 

använts har beskrivits tydligt. Datainsamlingen har utnyttjat olika metoder för att 

samla information från olika källor. Respondenterna fick samma eller liknande frågor 

under intervjuerna för att säkerställa att samma svar kunde erhållas. Vidare har det 

teoretiska ramverket byggts upp av pålitliga litteratur och artiklar som har blivit 

“peer-reviewed”. Det betyder att dessa artiklar har blivit granskade av andra forskare 

som är kunniga inom området. Med avseende på detta anses studien ha uppnått en god 

reliabilitet. 

 

God intern validitet har i studien uppnåtts genom att avgränsa studien tydligt med 

hjälp av syfte och frågeställningar. Det har bidragit till att fokus lades på det som 

faktiskt skulle undersökas. Validiteten kunde ha blivit bättre genom fler intervjuer för 

att säkerställa att det är rätt information som samlas in. Men eftersom liknande frågor 

ställdes till olika respondenter fastställdes det att alla uppfattade samma problem. 

Vidare bidrog mönsterjämförelsen till att rätt empiri samlades genom jämförelse med 

det teoretiska ramverket.  

 

Den externa validiteten uppnår inte lika hög kvalitet eftersom studien endast har 

undersökt ett företag. Då endast ett företag har undersökts kan det ha lett till en högre 

grad av subjektivitet än om en flerfallsstudie hade genomförts. Vidare hade en 

flerfallsstudie ökat resultatets generaliserbarhet. Genom att ha tydligt beskrivit 

företagets verksamhet kan det dock har ökat generaliserbarheten eftersom det ger 

läsaren en tydlig bild på hur förutsättningarna har sett ut. 



Diskussion och slutsatser 

39 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
En effektiv materialhantering med avseende på kvalitet kan uppfyllas genom att 

identifiera påverkande faktorer och förbättra dessa. De identifierade påverkande 

faktorerna på fallföretaget var mänskliga faktorer och sex utav de åtta slöserierna. 

Inom mänskliga faktorer identifierades slipsproblem, stress och kompetensbaserade 

beslutsprocesser. De sex identifierade slöserierna på fallföretaget var väntan, onödig 

transport, onödigt lager, rörelse, defekt och outnyttjad kompetens. Företag kan 

identifiera olika påverkande faktorer därför är det viktigt att varje företag identifierar 

faktorer som kopplas till ens egen materialhantering mellan inleverans och 

förmontering.  

 

Frågeställning två hade sin utgångspunkt i frågeställning ett eftersom syftet var att 

förbättra de identifierade faktorerna. De förbättringsförslagen som har förekommit 

inom denna studie kopplas till materialhanteringens 10 principer, materialstyrnings- 

och materialuttagsmetoder. För att reducera eller eliminera slöserier är det fördelaktigt 

att införa ett korrekt kommunikationsflöde där informationen når rätt person säkert. 

Det är även viktigt att märka upp samtliga lagerställen i ett flytande lagersystem för 

att minska letandet efter material och för att hålla uppsikt över materialsaldot. I ett 

flytande lager är det viktigt att registrera materialuttag och materialpåfyllning vilket i 

sin tur leder till reducering av väntetid, transport, onödiga rörelser och slipsproblem. 

Standardisering av arbetssätt och en genomtänkt planering bidrar till reducering av 

väntetid, stress och onödiga rörelser. Onödigt lager och materialbrist kan undvikas 

genom att införa rutiner på att kontrollera lagernivån genom till exempel ett 

periodinspektionssystem. Defekt material kan reduceras genom kvalitetskontroller 

antingen hos den interna leverantören eller vid godsmottagningen i fallföretaget. 

Slutligen är det fördelaktigt att beakta materialhanterarnas och montörernas tankar 

och åsikter eftersom de är mest erfarna inom deras område. Förbättringsförslagen kan 

dock variera inom olika företag beroende på vilka faktorer som identifierats.   

6.5 Vidare forskning 
Studien har visat att materialhanteringen kan effektiviseras och bidra till bättre 

kvalitet till förmonteringen utifrån en enfallsstudie. Därav vore det intressant att 

utföra en liknande studie med struktur av en flerfallsstudie. Detta skulle bidra till att 

förbättringsförslagen blir mer generella och intressera fler företag.  

 

Endast materialhanteringen från inleverans fram till förmonteringsstationen berördes i 

denna studie. Genom att bredda på området skulle det kunna ge fler intressanta 

resultat. Till exempel undersöka hela processen hos den interna leverantören kan 

samverkan öka och effektivisera materialhanteringen ytterligare. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Primära frågeställningar under intervjuer 

 

Produktionstekniker 
Roll/Arbetsuppgifter? 

Hur fungerar materialhanteringen? 

Något som är bristfällig med materialhanteringen? 

Hur fungerar lagerstyrningen? 

Hur mycket material från intern leverantör? 

Har de mänskliga faktorerna någon påverka på materialhanteringen?  

 

Material- och logistikansvarig 
Roll/Arbetsuppgifter? 

Hur fungerar hanteringsprocessen av material? 

Hur fungerar lagerstyrningen? 

Varför finns inte material där de ska finnas tror du? 

Hur är det att ha många olika mått/färg/material? 

 

Materialhanterare 
Roll/Arbetsuppgifter? 

Vilka rutiner finns det? 

Något som är bristfälligt/krångligt med materialhanteringen? 

Svårigheter med materialhanteringen? 

Hur ofta sker påfyllning? 

Vilka lastbärare finns det? 

Hur vet du när det behövs påfyllning? 

Hur hittar du materialet? 

 

Inleveransansvarig 
Roll/Arbetsuppgifter? 

Hur fungerar det? 

Vad händer när en order är lagd? 

Vilka lastbärare finns det? 

Svårigheter i materialhanteringen? 

Varför får förmonteringen in material i fel mått? Fel kvantitet?  

 

Arbetsledare 
Roll/arbetsuppgifter? 

Uppfattar du brist av material vid förmonteringen? 

Hur länge brukar det ta för påfyllnad av material? 

Finns det rutiner om materialhanteringen som förmonteringen följer? 

Vilket material är det brist på mest? 
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Bilaga 2 - Bilder på vagnarna 
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