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Sammanfattning 

Dagens kunder ställer allt högre krav på sina produkter. Kunden i fråga kräver 

kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så lågt pris som möjligt. 

Ska företaget behålla sin plats på marknaden krävs det att alla processer inom 

verksamheten ständigt utvecklas. Ur logistiksynpunkt är målet alltid att skapa 

värde för kunden genom att erbjuda god leveransservice, men med bibehållet 

låga logistikkostnader. En viktig del i att verksamheten fortsätter utvecklas och 

drivas framåt ligger i att kontinuerligt minimera slöserier. Eftersom logistik på-

verkar alla områden i verksamhetens materialflöde så medför de förändrade 

marknadsförutsättningarna att effektivisering av logistiken är en stor del av ut-

vecklingsarbetet. 

Målet med fallstudien är att skapa en standard för effektiv internförsörjning av 

en komponentfamilj från materiallager till förbrukningspunkt. Syftet är att be-

skriva fördelarna med att utnyttja standardiserat arbetssätt inom internlogistiken 

och hur det kan bidra till ökad förståelse för processen samt vara en grund för 

framtida förbättringar. 

Fallföretaget arbetar mot en kundorderstyrd produktion i ett taktat enstycks-

flöde där majoriteten av komponenterna levereras enligt uppsatta arbetsrutiner. 

Den valda komponentfamiljen hanteras dock inte på samma sätt vilket dels be-

ror på platsbrist men även den stora variationen i förbrukningspunktens behov. 

Fallföretagets önskemål var att ta fram det säkraste, enklaste och mest effektiva 

sättet för denna hantering. 

I fallstudien valdes kata som arbetssätt. Arbetet inleddes med att ta reda på nu-

läget främst med hjälp av observationer och intervjuer. Sedan skapades ett 

framtida måltillstånd som beskriver hur företaget ska arbeta med sina processer 

om två månader. Detta måltillstånd låg i samma riktning som företagets utma-

ning och vision. Därefter skapades en lista på hinder som arbetades igenom 

med hjälp av experiment i form av PDCA för att uppnå måltillståndet. 

Fallstudien resulterade i ett förslag till en standard där icke-värdeskapande ar-

bete motsvarande ca 30 minuter/vecka för en produktionslina eliminerades helt 

för den valda komponentfamiljen. Den tiden det tar att leta efter dessa artiklar i 

lagret minskades med 58 %. Arbete med denna standard medför även ordning 

och reda vid lager- och förbrukningspunkt samt ett korrekt lagersaldo. 
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Summary 

Today’s customers are continuously increasing the demands on their products. 

The customer in question requires quality, high delivery reliability and flexibil-

ity at the lowest price possible. If the company wants to keep its place in the in-

dustrial market, it requires that all processes within the business are constantly 

evolving. From a logistical point of view, the goal is always to create value for 

the customer by offering good delivery service, while maintaining low logistics 

costs. An important part of the organization’s development is to continuously 

minimize wastes. Because logistics affects all areas of the operations material 

flow, the changing market conditions mean that streamlining logistics accounts 

for a major part of the development work. 

The objective of the case study is to develop a standard for efficient internal 

supply of a family of components, from material storage to the point of con-

sumption. The purpose is to describe the benefits of standardized work within 

internal logistics and how it can contribute to increased understanding of the 

process and provide a basis for future improvements. 

The company that the case study is performed at is working with make-to-order 

manufacturing in a one piece flow, where the majority of components are de-

livered according to set work routines. However, the chosen family of compo-

nents is not handled in the same way. This is partly due to lack of space but al-

so the large variation in the demands of the point of consumption. The compa-

ny wanted a solution with the safest, simplest and most effective way of dealing 

with this. 

In the case study, kata was chosen as a working method. The work began with 

finding out the company’s current condition, primarily with the help of obser-

vations and interviews. Based on the current condition, a future target condition 

was created that describes how the company’s processes should work within 

two months. This future condition followed the same direction as the compa-

ny's challenge and vision. Thereafter, a list of obstacles was created and worked 

through with the help of experiments and PDCA, to achieve the future condi-

tion. 

The case study resulted in a suggested standard where non-value adding activi-

ties of approximately 30 minutes/week for a production line, were eliminated 

for the selected family of components. The time it takes to look for these items 

in the stock was reduced by 58 %. Working with this standard also results in a 

clean and structured workplace, both at the material storage point and at the 

point of consumption but also a correct stock balance. 
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Abstract 

Dagens kunder kräver kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så 

lågt pris som möjligt. Ska företaget behålla sin plats på marknaden krävs det att 

alla processer inom verksamheten ständigt utvecklas. Ur logistiksynpunkt är 

målet alltid att skapa värde för kunden genom att erbjuda god leveransservice, 

men med bibehållet låga logistikkostnader. 

Målet med denna fallstudie är att presentera ett alternativ för hur detta kan upp-

nås i form av en standard. Standarden ska innehålla rutiner för en effektiv in-

ternförsörjning av en komponentfamilj med stor variation i behov där produkt-

ionen är kundorderstyrd.     

I fallstudien valdes kata som arbetssätt med fokus på att förstå nuläget för att 

sedan arbeta mot ett måltillstånd. Detta ledde till en standard med resultatet: 

 Eliminerat icke-värdeskapande arbete motsvarande 30 min/vecka 

 Minskad tid det tar att leta efter artiklar i lagret med 58 % 

 Ordning och reda vid lager- och förbrukningspunkt 

 Korrekt lagersaldo 

 

Nyckelord: Kata, Lean, Internlogistik, PDCA-cykel, Standard, Standardise-

rat arbetssätt, kundorderstyrd produktion, Leveransservice, Logistikkostnad. 
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Förord 

Fallstudien har genomförts på Inwido AB och deras produktionsanläggning i 

Vetlanda. Uppdraget presenterades av Inwidos Lean Manager Ola Svenssohn 

med syfte att stödja företagets Lean-arbete.  

Vi vill börja med att tacka för det varma mottagandet från personalen i Vet-

landa och att de erbjudit både tid och flexibilitet när vi behövt hjälp. Utan deras 

kunskaper och erfarenhet hade detta projekt varit svårare att genomföra. Vi vill 

framför allt tacka Ola Svenssohn som varit vår handledare på företaget för hans 

engagemang och driv som underlättat både det praktiska och teoretiska arbetet. 

Det har varit en stor tillgång för oss att kunna diskutera våra tankar och idéer 

under hela processen.  

Ett stort tack riktas även till vår handledare Revsul Dedic som med sin erfaren-

het gett oss förslag och vägledning. Vi vill slutligen tacka för den konstruktiva 

kritik vi fått till oss på opponeringstillfällena som har varit en värdefull tillgång 

under skrivprocessen. 

 

 

 

Emil Karlsson & Richard Utbult 

Växjö, 1 Juni 2017 
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1. Introduktion 

Under följande kapitel introduceras studiens bakgrund och problembeskriv-

ning. Vidare beskrivs studiens syfte och mål samt avgränsningar som anger 

var gränserna för studien går. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Dagens kunder ställer allt högre krav på sina produkter. Kunden i fråga kräver 

kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så lågt pris som möjligt. 

Ska företaget dessutom behålla sin plats på marknaden krävs det att strategier, 

produkter och processer samt planering och styrning ständigt utvecklas (Olha-

ger, 2013). Trots att vissa företag är medvetna om hur en nära relation till leve-

rantörer som kan erbjuda god kvalitet, hög leveranssäkerhet och korta ledtider 

kan leda till en lägre totalkostnad för båda parter och på så sätt skapa en vinn-

vinn-situation, är det många företag som fokuserar på att jaga det lägsta in-

köpspriset från lågkostnadsländer. (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Detta har framförallt möjliggjorts av den ökande globaliseringen och är något 

den svenska marknaden blir lidande av (Mattsson & Jonsson, 2016). Lågkost-

nadsländer har ofta mycket lägre arbetskraftskostnader än Sverige och kan 

därmed erbjuda mycket lägre priser. En studie som gjordes av Svenskt närings-

liv visar att arbetskraftkostnaden för svenska företag jämfört med övriga euro-

peiska kan skilja upp till 90 % (Svenskt näringsliv, 2015). I en annan studie 

framgår det hur flertalet av Sveriges stora industriverksamheter har försvunnit 

genom åren från den inhemska marknaden. På 1960-talet försvann den svenska 

textilindustrin och på 1970-talet, varvsindustrin. Därefter har landet dessutom 

förlorat produktion av vitvaror, Tv-apparater och datorer (Svenskt näringsliv, 

2012). 

Flertalet människor menar att detta är en naturlig utveckling och att Sverige 

inte längre borde vara beroende av sina industrier. Men faktum kvarstår att i 

Sverige motsvarar fortfarande industrin hälften av landets sysselsättning och 

den står för hela 70 % av den totala exporten (Svenskt näringsliv, 2012). En se-

nare rapport beskriver även att Sveriges totala BNP år 2015 består till hälften 

av export (Svenskt näringsliv, 2016). Globaliseringen leder dock till att Sverige 

importerar allt mer varor från utlandet. Vissa anser att detta är negativt ur både 

ekonomisk- och säkerhetssynpunkt eftersom det leder till ökade inkomstklyftor, 

avregleringar och ökad miljöpåverkan (MSB, 2013). Som land är det därför 

viktigt att ständigt utvecklas inom alla områden gällande industri och produkt-

ion för att förbli attraktiv för kund. Görs inte detta finns stor risk att konkurren-

terna gör det istället (Bellgran & Säfsten, 2005).  

Eftersom logistik påverkar alla områden i verksamhetens materialflöde så med-

för de förändrade marknadsförutsättningarna att effektivisering av logistiken är 

en stor del av utvecklingsarbetet. Ett tillverkande företags materialflöde börjar 
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vanligtvis med inköp av produkter därefter tillverkningen och slutligen leverans 

av materialet till kund. Utöver nämnda processer krävs också materialförsörj-

ning och lagerpunkter (Jonsson & Mattsson, 2016). För de flesta företag anses 

materialförsörjning och lager som en självklarhet men är i sig inte värdeskap-

ande för kunden och klassas därför som slöseri (Sternberg, m. fl., 2013). Inom 

vissa produktionssystem strävar man efter att eliminera lager helt och hållet, det 

är först när lagret har försvunnit som man kan uppnå ett optimalt dragande sy-

stem i form av ett orderbaserat enstycksflöde (Shingo, 1989). Det finns dock ett 

behov av att säkerställa den värdeskapande processen och därför ses material-

försörjning och lagerpunkter som nödvändigt slöseri.  

Ur logistiksynpunkt är målet alltid att skapa värde för kunden genom att er-

bjuda god leveransservice, men med bibehållet låga logistikkostnader. En god 

leveransservice innebär att kunden får rätt sak i rätt tid, hög flexibilitet, kort 

ledtid och ett fungerande informationsutbyte. Värdet ligger alltså i att skapa ba-

lans mellan service och kostnader (Björklund, 2012). 

Trots att dessa tidigare nämnda slöserier inte går att eliminera helt finns det 

goda möjligheter att effektivisera logistiken. En artikel publicerad av Azzi m. 

fl. visar att data över lagerhållningskostnader varierar från olika fall samt vem 

man utgår ifrån, men uppskattningsvis varierar den mellan 12 % till hela 50 % 

av lagerkostnaden (Azzi, m. fl., 2014). Lagerhållningskostnader omfattar inte 

heller endast hyra av lagerlokaler utan också hanteringskostnader i form av per-

sonal och utrustning (Ruankaew, 2013). En viktig del i att verksamheten forts-

ätter utvecklas och drivas framåt ligger därför i att kontinuerligt minimera slö-

seri relaterat till logistik (Bellgran & Säfsten, 2005). Ett sätt att åstadkomma 

detta är med hjälp utav ett lagerstyrningssystem och detaljplanering. I företag 

där processerna styrs av ett taktat flöde finns information om hur mycket som 

ska produceras dagligen samt vilken mängd av varje ingående artikel som krävs 

vilket i sin tur underlättar denna planering (Olhager, 2013). Planeringen inne-

håller vilken den rätta lagernivån är för varje enskild detalj, hur mycket som 

ska köpas in och när inköpet ska göras för att erhålla den mest optimala lager-

omsättningshastigheten (Pewe, 1993). 

Därmed lyder undersökningsfrågan som arbetet skall besvara: 

Hur kan den interna leveransservicen hos ett tillverkande företag förbättras 

samtidigt som logistikkostnaderna sänks? 
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1.2 Syfte & Mål 

Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse över företags internlogistik 

samt beskriva ett effektivt sätt för internförsörjning av material. Syftet är även 

att internförsörjningen ska präglas av företagets nya Lean-koncept och fungera 

som ett pilotprojekt. 

Syftet är även att beskriva fördelarna med att utnyttja standardiserat arbetssätt 

inom internlogistiken och hur det kan bidra till ökad förståelse för processen 

samt vara en grund för framtida förbättringar. 

Målet är att skapa en standard för effektiv internförsörjning av en komponent-

familj med stor variation från materiallager till förbrukningspunkt samt bygga 

en grund för gränssnitt mot inköpsprocessen. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom målet med arbetet är att implementera resultatet kommer avgräns-

ningar ske till enbart internlogistiken i en av företagets fabriker. Anledningen 

till detta är att små förändringar kommer genomföras som sedan ska analyseras 

vilket kan vara tidskrävande och eventuellt riskera att målet inte uppnås. Trots 

att en studie över hela flödet kommer genomföras läggs störst fokus på att 

skapa en standard för hanteringen av ventilartiklar. 
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2. Metod 

Följande kapitel innehåller studiens metodologi. Här beskrivs och motiveras 

val av metod samt hur information ska hanteras för att studien ska erhålla 

hög tillförlitlighet.  

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Det är viktigt att som forskare ha en god kunskap om vilka olika vetenskapliga 

förhållningssätt som är aktuella. Dels för att vara kritisk mot det valda synsättet 

och den kunskap som presenteras men även för att kunna följa diskussionen om 

hur kunskap bedrivs. Vetenskapliga förhållningssätt kan kort beskrivas som 

olika sätt att uppfatta världen. Här berörs de två vanligaste förhållningssätten: 

positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidson, 2011). 

Positivismen kommer ifrån en naturvetenskaplig tradition där alla vetenskaper 

ska byggas på samma sätt. All ny form av kunskap ska bestå av generella lagar 

som formuleras på en neutralt och logiskt vis av en neutral forskare som är helt 

objektiv. För att en kunskap ska betraktas som positiv måste den vara nyttig, 

säker, exakt och organiserad. Positivistisk forskning ska utforma hypoteser i 

form av matematiska formler och sedan ska metoden följa den hypotetiskt-

deduktiva modellen. Härledningen av hypoteser sker utifrån teorin och prövas 

sedan med vetenskapliga metoder. Positivismen förknippas vanligtvis med 

kvantitativ forskning (Patel & Davison, 2011).  

Till skillnad från positivism så har forskarens egen tolkning och förståelse stor 

betydelse inom hermeneutiken. Kunskap erhålls bäst genom att subjektivt in-

volveras i situationer.  På så sätt kan forskaren känna och förstå hur och varför 

människor gör på ett visst sätt (Rosengren & Arvidson, 2005). Hermeneutik be-

tyder tolkningslära och är idag en existentiell filosofi för att skapa förståelse av 

livsvärlden och människan i den. Forskaren i hermeneutiken förknippas med 

den kvalitativa forskningen i en subjektiv roll (Patel & Davidson, 2011).  

Inom hermeneutiken läggs störst fokus på att studera helheten istället för små 

delar av forskningsobjektet. Detta holistiska synsätt förväntas skapa en full-

ständig förståelse över problemet genom att växla mellan del och helhet. Detta 

går att praktisera både i tolkning av en text eller personliga möten där forskaren 

är jämlik med den studerade människan och försöker skapa en form av förstå-

else. En förståelsehorisont är gränsen mellan vad som är förståelse eller inte 

och under tolkningsakten flyttas denna horisont tills båda uppnår gemensam 

förståelse. Med den hermeneutiska spiralen menas tolkningsprocessen som 

inom hermeneutiken aldrig tar slut utan hela tiden växer och utvecklas. Ut-

gångspunkten är exempelvis en text som forskaren sedan tolkar och skapar för-

ståelse för, därefter skapas en ny text och processen börjar om igen (Patel & 

Davidson, 2011).  
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Vårt förhållningssätt 

Då arbetet går ut på att effektivisera en fabriks internlogistik kommer både 

människorna i verksamheten samt maskiner och lager omfattas. Detta gör att 

både ett hermeneutiskt och ett positivistiskt förhållningssätt är avgörande för en 

tillförlitlig studie. Det positivistiska förhållningssättet krävs när det interna 

materialflödet och de värdeskapande processerna studeras. Det är viktigt att ob-

jektivt studera vilka faktorer som förväntas påverka logistikkostnader och leve-

ransservice för att ta fram korrekt data.  

Examensarbetet går ut på att skapa en standard för intern materialförsörjning 

och denna standard kräver att människor arbetar utifrån den. Alltså är det även 

viktigt att med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt subjektivt förstå hur 

människor utnyttjar processerna och varför de agerar på ett specifikt sätt. Trots 

att examensarbetet endast behandlar internlogistiken är det viktigt att studera 

organisationen med ett holistiskt synsätt för att skapa övergripande förståelse. 

Internlogistiken kan påverkas mycket av hur föregående steg så som inköpsav-

delning och nästkommande steg så som montering agerar. 

2.2. Vetenskapligt angreppssätt 

För att erhålla en korrekt kunskap om verkligheten som möjligt arbetar forska-

ren med att ta fram teorier. Dessa teorier baseras på data och information från 

verkligheten i form av empiri. Forskarens uppgift är att koppla informationen 

från verkligheten till teorin, tre vanliga begrepp för detta är induktion, dedukt-

ion och abduktion (Patel & Davidson, 2011).  

Induktion är en studie där forskaren väljer att utgå ifrån datainsamling exem-

pelvis genom observationer och sedan i efterhand beskriva den. Observationen 

genomförs för ett enskilt fall som forskaren sedan kan dra egna slutsatser ifrån 

och bildar generell teori som även kan användas för andra fall. Vid induktiv 

forskning finns en risk att studien stannar i beskrivningen och endast blir en 

upprepning av empirin. I dessa fall lyckas forskaren inte förklara fallet som har 

studerats. Det är även svårare att bedöma ifall en generell slutsats kan dras uti-

från empirin vilket leder till att det är svårt att veta hur länge en slutsats kan an-

ses sann (Henricson, 2012).  

I förhållande till induktion är utgångspunkten i deduktiv forskning istället teo-

rin. Antagandet baseras på kunskap som redan finns i form av teori eller empiri. 

Här inleds studien med en formulerad hypotes eller frågeställning som sedan 

prövas mot empirin för att ta reda på ifall den håller eller inte. Vid deduktiv 

forskning fungerar teorin som en röd tråd genom hela studien. Detta behöver 

inte betyda att teorin eller frågeställningen behöver vara konstant. Det resultat 

som forskningen presenterar kan fungera som en grund för att utveckla teorin 

och problemformuleringen ytterligare (Henricson, 2012).       
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Abduktion är en kombination av de två tidigare forskningssätten där arbetet in-

ledningsvis är induktivt och sedan övergår till att vara deduktivt. I det första 

steget formuleras en hypotes som beskriver det enskilda fallet som studien om-

fattar och ger alltså ett förslag på en djupare teori. Därefter testas denna hypotes 

eller teori på nya fall och på så sätt kan den utvecklas till något generellt. Ab-

duktiv forskning anses mer flexibel då den inkluderar både induktion och de-

duktion men risken är att forskarens val av studieområde omedvetet sker utifrån 

egna erfarenheter vilket exkluderar alternativa tolkningar (Patel & Davidson, 

2011). 

Vårt angreppssätt 

Arbetet kommer att inledas med att samla information över nuläget och sedan 

utifrån det skapa en hypotes. Denna hypotes kommer sedan beskriva ett förslag 

på hur arbetet ska genomföras och vilken teori som är nödvändig. Detta betyder 

att första delen av arbetet kan liknas med ett induktivt arbetssätt. Därefter 

kommer arbetet övergå till ett deduktivt arbetssätt då teorin kommer ligga till 

grund för hypoteser som sedan praktiskt testas i form av experiment. Eftersom 

både ett deduktivt och induktivs arbetssätt används kommer arbetets angrepps-

sätt vara abduktion. 

2.3. Vetenskaplig forskningsmetod 

Forskningsmetodiken beskriver på vilket sätt information och data samlas in. 

Trots att de olika metoderna kan framstå som väldigt olika är tolkningen av 

båda formerna av data lika komplicerad. Här beskrivs kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning (Jacobsen, 2002).  

Kvantitativ forskning associeras ofta med positivism och är en forskning på en 

större skala än den kvalitativa. Den tenderar att förlita sig på en stor kvantitet 

siffror som analysenhet som forskaren är objektiv till, forskaren studerar alltså 

siffror som hade funnits oavsett forskarens inblandning eller inte. En kvantitativ 

forskning har en mycket tydligare strukturdesign där utgångspunkten är att 

formulera hypoteser, därefter samlas data in från specifikt utvalda variabler ba-

serat på studiens omfattning. Bearbetning och analys av data inträffar först efter 

det att datainsamlingen är färdig (Denscombe, 2016). 

Kvalitativ forskning kopplas främst med hermeneutik. Den kvalitativa forsk-

ningsmetoden har en benägenhet att omfatta småskaliga studier med ett förhål-

landevis litet antal människor. Till skillnad från den kvantitativa forskningen så 

är forskarens roll mycket större i den kvalitativa forskningen. De vill gärna ha 

god insikt och kunskap om den data som samlas in och anser att analysen ska 

ske under hela studiens förlopp. Kvalitativa forskare anser även att hypoteser 

inte kan formuleras innan data har samlats in och är därför väldigt inblandade 

under hela insamlingsprocessen. I kvalitativ forskning anses en holistisk syn 

vara avgörande och här finns en tendens att se saker i sin kontext och leta efter 

sambanden mellan faktorer (Denscombe, 2016).  
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Vår forskningsmetod 

Examensarbetet är en fallstudie av ett enskilt företag där en djupare studie av 

företagets processer kommer genomföras vilket gör att en kvalitativ forsk-

ningsmetod kommer användas. Eftersom arbetet kommer utföras på ett tillver-

kande företags internflöde av material så innebär det att hänsyn måste tas till de 

människor som befinner sig i processen. En kvalitativ forskningsmetod kom-

mer främst att användas för att med hjälp av observationer och diskussioner 

skapa en nulägesanalys.   

I andra delen av arbetet kommer kontinuerliga experiment utföras och även här 

efterföljs den kvalitativa forskningsmetoden då hypoteserna ska bygga på ett 

underlag av etablerad data och teori. Här kommer även stor vikt ligga på att ha 

förmåga att se helheten och förstå varför saker sker. 

2.4. Datainsamling 

Enligt Denscombe (2016) finns det ett flertal metoder för datainsamling. Dessa 

metoder kan användas som verktyg för att erhålla en tydlig bild av situationen 

och noggranna mätningar samt fakta och belägg över väsentligt innehåll. Olika 

datainsamlingsmetoder förknippas ofta med specifika forskningsstrategier men 

det är viktigt att valet av metod baseras på vilken som är lämpligast för det spe-

cifika undersökningssyftet. Det är inte ovanligt att flera metoder används i 

samma projekt. 

Intervjuer 

Forskningsintervjuer är en datainsamlingsmetod som, till skillnad från obser-

vation av vad människor gör, bygger på hur människor besvarar forskarens frå-

gor. Intervjuer är en fördelaktig metod när syftet är att få kunskap om speciella 

och komplexa frågor. På grund av flexibiliteten som intervjuer erbjuder i form 

av följdfrågor är det enklare att förstå djupet på frågor vid exempelvis åsikter 

och känslor. Vid personliga intervjuer är det enklare att koppla viss information 

till en specifik person med specifika erfarenheter. Forskarens möjlighet att tolka 

hur den intervjuade uttrycker sig och med vilket kroppsspråk förenklar även 

analysen av resultatet. Nackdelen med personliga intervjuer är dock att det 

finns en risk att den informationen som efterfrågas inte kan erhållas från de ut-

valda personerna och eftersom det är kostsamt med intervjuer kanske det inte 

finns ekonomisk möjlighet att utvidga studien (Denscombe, 2016).  

En intervju kan struktureras på olika sätt beroende på hur strikt en förbestämd 

agenda ska styra intervjun. Beroende på hur flexibel intervjun är delas den van-

ligen in i strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad (Denscombe, 2016) 

där semistrukturerad är en kombination av de strukturerade och ostrukturerade. 
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 Strukturerade intervjuer 

 

De strukturerade intervjuerna används ofta vid stora projekt där målet är att 

samla mycket information som är väldigt specifik. Det är vanligt att den in-

tervjuade får ett frågeformulär eller blir ställd ett antal frågor med svarsal-

ternativ. Dessa former av intervjuer ger sällan mycket utrymme till vidare-

utveckling och styrs väldigt starkt av forskaren och klassas som en kvantita-

tiv forskningsmetod (Denscombe, 2016). 

 Ostrukturerade intervjuer 

 

Här läggs fokus på erfarenheten och kunskapen hos personen som inter-

vjuas. Den intervjuade utvecklar sina egna tankar så långt som möjligt för 

att väcka nya idéer och angreppssätt. Forskarens roll är att presentera ett 

område för diskussion och sedan endast leda intervjun då det krävs. Denna 

kvantitativa forskningsmetod är vanlig för fokusgrupper (Denscombe, 

2016). 

Observationer 

Observation innebär att man samlar data genom att se hur någon gör ett visst 

moment. På så sätt erhålls information om hur personer samspelar, hur personer 

beter sig, hur processen ser ut och vilket innehåll som finns med i utförandet av 

uppgiften (Bell & Waters, 2016). Observationsforskning kan huvudsakligen se 

ut på två olika sätt, antingen genom systematisk observation eller deltagande 

observation. Trots att den systematiska observationen förknippas med kvantita-

tiva data genom forskning i interaktiva miljöer och den deltagande observation-

en är kopplad till kvalitativa data genom undersökning av olika sociala grupper 

har de två metoderna mycket gemensamt. Båda observationstyperna bygger på 

att studera och samla in data i verkliga situationer direkt de inträffar. De två 

metoderna menar även att observationsprocessen kan vara mycket opålitlig och 

försöker minimera forskarens påverkan av datainsamlingen (Denscombe, 

2016). Utöver deltagande och systematisk observation förekommer även mot-

satserna till dessa, icke-deltagande observation och ostrukturerad observation 

(Bryman, 2008). 

 Icke-deltagande observation 

 

Här sker observationen utan interaktion ifrån observatören. Syftet är att 

samla data från en så naturlig miljö som möjligt. Det är vanligt att man i 

ostrukturerade observationer använder sig av icke-deltagande observationer 

(Bryman, 2008). 
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 Ostrukturerad observation 

 

Denna observationsform kallas även osystematisk observation och är mot-

satsen till systematisk observation. Här används inget observationsschema 

eller checklistor utan fokus ligger på att ta reda på varför någonting inträf-

far (Bryman, 2008). 

Dokumentanalys 

Dokumentär forskning är en studie som använder ett dokument som källa för 

forskningen. Det är främst källor i form av skriven text såsom böcker, rapporter 

och artiklar men inkluderar även digitala- och visuella källor. Dokument känne-

tecknas av att uttrycka något som är användbart och som har ett högre värde än 

det bokstavliga. Utöver informationen som presenteras i ett dokument kan en 

djupare läsning leda till ny kunskap och tolkningar (Denscombe, 2016). I 

många fall innebär den dokumentära forskningen ett supplement för att verifi-

era reliabiliteten av information som samlats med hjälp av andra metoder (Bell 

& Waters, 2016). 

Experiment 

Ett experiment är enligt Denscombe (2016) en metod där enskilda faktorer iso-

leras och sedan studeras effekterna av experimentet i detalj. På detta viset kan 

nya egenskaper och information om sitt undersökningsobjekt upptäckas eller al-

ternativt redan existerande teorier prövas. När man genomför ett vetenskapligt 

experiment i forskningssyfte krävs det att tre punkter inkluderas: kontroll över 

vad som ska undersökas, exakta observationer och mätningar samt att identifi-

era vilka faktorer som orsakar resultatet. 

Generellt beror experimentmätningar på vad som undersöks och hur undersök-

ningen går till. Vid experiment av materiella ting eller natur är reliabiliteten på 

resultatet relativt hög. När människor förekommer i experimentella studier 

krävs medvetenhet om att de reagerar på att de studeras vilket gör att de beter 

sig annorlunda än i vanliga fall. När prestationen påverkas negativt av forska-

rens närvaro kallas detta för observatörseffekt och när prestationen påverkas 

positivt kallas det för haloeffekt. En effekt av annorlunda beteende på grund av 

observationen är att deltagare som är medvetna om syftet kan göra det de tror 

förväntas av dem. Detta leder till vinklat resultat vilket gör att det i vissa fall 

kan vara fördelaktigt med dolda observationer eller ett dolt syfte med experi-

ment. 
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Det finns olika typer av experiment beroende på typ av studie. Den huvudsak-

liga indelningen är mellan laboratorieexperiment och fältexperiment 

(Denscombe, 2016). 

 Laboratorieexperiment 

 

Dessa typer av experiment sker vanligen i speciella lokaler med syftet att 

förenkla datainsamlingen. Detta görs med verktyg och material som är an-

passade till den specifika studien. Då det är en fast plats som experimenten 

sker på är förhållanden oftast konstruerade och genererar därför ett resultat 

som kan ha hög precision men med risk att det inte speglar verkligheten 

(Denscombe, 2016).   

 Fältexperiment 

 

Fältexperiment sker ute på fältet utanför laboratoriet i exempelvis fabriker 

eller kontor. Fördelen här är att förhållandena inte är konstruerade utan fö-

rekommer naturligt. Det är vanligt att fältexperiment utförs när en ny faktor 

har lagts till i en miljö för att se om det önskade resultatet med införandet 

har uppnåtts (Denscombe, 2016). 

Vår datainsamlingsmetod 

Studien kommer inte begränsas till endast en datainsamlingsmetod utan kom-

mer omfatta flera. För att samla data för nulägesanalysen, vilket är det första 

steget i det praktiska genomförandet, ska observationer över internflödet ge-

nomföras.  Då syftet är att identifiera hur det fungerar i dagsläget ska icke-

deltagande observationer göras där medarbetarna får arbeta som vanligt utan 

alltför stor påverkan från observatörerna. För att få en djupare förståelse över 

arbetsprocessen ska även observationerna vara osystematiska för att ta reda på 

orsakerna till varför medarbetarna beter sig på ett visst sätt. 

För att undvika att data som samlas påverkas av observatörernas egna person-

liga intryck och förutfattade meningar av processen så ska kontinuerliga inter-

vjuer med involverade personer genomföras. Således ökas studiens validitet 

genom att datainsamlingen blir med objektiv. 

Utöver observationerna ska även dokumentanalyser utföras med syfte att be-

kräfta eller komplementera den information som samlas från observationerna 

och på så sätt görs nulägesanalysen så sanningsenlig som möjligt. Dokumenta-

nalyserna ska utgå ifrån material som företaget själva har samlat över systemet. 

Här beaktas att företaget nyligen genomfört en större förändring av produkt-

ionsprocessen som studeras och därför inte kan erbjuda en större kvantitet data. 

All dokumentation ska behandlas kritiskt för att se till att väsentlig data har in-

samlats.  
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Då en stor del av arbetet ska omfatta experiment så ska datainsamling ske i 

form av fältexperiment ute på företaget inom internlogistiken. Flertalet mindre 

experiment kommer genomföras för att utveckla en standard på hur logistiken 

ska fungera. Trots att noggranna mätningar över experimentens resultat kom-

mer genomföras så finns medvetenhet om att processen som experimenten 

kommer utföras på består av människor vilket sänker mätningarnas reliabilitet. 

På grund av detta kommer störst fokus ligga på att ta reda på orsaken till varför 

något har skett.  

Standarden som ska utvecklas ska användas av människor vilket gör att allt ar-

bete som genomförs ska utföras på ett etiskt sätt. Alla som deltar i intervjuer 

gör det frivilligt och har när som helst möjlighet att avbryta. De personer som 

observeras och påverkas av de experiment som genomförs ska vara medvetna 

om detta och få information i god tid. 

2.5. Sanningskriterier 

Val av metod för insamling av data och information måste alltid kritiskt grans-

kas för att säkerställa dess tillförlitlighet. Det är även en förutsättning för studi-

ens pålitlighet. Två olika perspektiv vid denna granskning är reliabilitet och va-

liditet (Bell & Waters, 2016). 

Reliabiliteten i en studie är ett mått över hur väl resultaten av samma tillväga-

gångssätt vid två olika tillfällen stämmer överens. En god reliabilitet är alltså 

när exempelvis två olika forskare genomför en studie på samma ämne och er-

håller liknande resultat. Det som avviker i ett resultat kallas felvärde och är nå-

got som forskaren ibland inte har kontroll över. Det är därför viktigt att rätt in-

strument som inte är känsligt för variationer väljs för att på så sätt minska gapet 

mellan de olika resultaten och närma oss det sanna värdet. Vid de fallen där det 

är svårt att få ett mått på reliabiliteten måste tillförlitligheten av forskningen 

försäkras på annat sätt (Bell & Waters, 2016).   

Validitet är ett mått på om en viss fråga eller mätning genererar den informat-

ionen som eftersöks. Validiteten är ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet. 

En fråga som inte är reliabel kan inte heller ha validitet men även om reliabili-

teten är försäkrad behöver inte validiteten vara det. En liknande studie kan ge 

samma resultat vid två olika tillfällen men det behöver inte betyda att den gene-

rerar det som är tänkt (Bell & Waters, 2016). 

Med objektivitet menas att forskaren är neutral till det som studeras och inte på 

något sätt påverkar resultatet utifrån vad hen vill hitta. Trots att det finns flera 

sätt att gå tillväga för att öka objektiviteten så anser vissa att det är omöjligt att 

vara hundra procent objektiv. En viktig del i vetenskapliga studier är dock att 

presentera vad som förväntas hända och vad som forskaren hoppas ska hända 

(Gillham, 2000).  
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Studiens sanningskriterier 

Studien ska uppnå en hög reliabilitet genom att olika personer ska studeras för 

att upptäcka eventuella avvikelser i arbetsmomenten. För att bekräfta att resul-

tatet är reliabelt och inte varierar ska studier ska även genomföras vid flera 

olika tillfällen. Studierna ska genomföras av samma forskare vid samtliga till-

fällen och på samma sätt.  

Eftersom studien utgår ifrån hypoteser stärks validiteten genom jämförande av 

det som förväntas ske utifrån teorin och det som sedan sker i praktiken. Stort 

fokus kommer därför ligga på att dokumentera mätningar kontinuerligt under 

arbetets gång. 

Då en kvalitativ forskningsmetod har valts så kommer det vara svårt att und-

vika någon form av objektivitet, däremot kommer tydliga hypoteser presenteras 

inför varje experiment. 

2.6. Källkritik 

Källor är det som människan bygger sin kunskap på och finns i flera olika for-

mer, bland annat skriftliga, muntliga och materiella. Syftet med källkritik är att 

ta reda på hur tillförlitliga källorna som kunskapen baserats på är och kan liknas 

vid ett antal metodregler för att veta om informationen är sannolik. Källkritik 

omfattar endast människan och hennes aktiviteter och utlämnar naturveten-

skapen (Thurén, 2013).  

Primärdata omfattar datainsamling med det huvudsakliga syftet att bilda ett un-

derlag för analysen i forskningen. Genom användning av primärdata kan mel-

lanhänders påverkan undvikas. Insamlingen av primärdata kan delas in i tre 

olika strategier: observationer, intervjuer eller enkäter (Befring, 1994). 

Sekundärdata är information som redan samlats in av någon annan person för 

andra syften. Om dessa data utnyttjas är det nödvändigt med olika tillväga-

gångssätt. Det krävs att forskaren är insatt i registreringsprocessen, alltså hur 

data har samlats in, hur det har dokumenterats samt vilka eventuella felkällor 

som finns. Sedan är en strategi för registreringen nödvändig, här kan även pilo-

tundersökning genomföras. När det som nämns ovan är uppfyllt kan en bredare 

insamling av data inledas. I forskningssammanhang är det vanligt att en fors-

kare använder sig av sekundär data vid analys av sin egen data, på så vis ökas 

validiteten (Befring, 1994).  
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Vårt tillvägagångssätt 

I första hand ska primärdata samlas från processerna för att undvika mellan-

händernas påverkan av informationen och för att datainsamlingen ska ske på ett 

korrekt sätt. Primärdata kompletteras sedan med sekundärdata, denna kombi-

nation medför att subjektivitet undviks. Insamlandet av primärdata först säker-

ställer att informationen är väsentlig för studien.  

Trots att det är människorna i organisationen som sitter på kunskaperna om 

processen finns det alltid en företagskultur där människor har egna paradigm. 

Samtidigt som dessa källor värderas högt så hanteras informationen kritiskt. 
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3. Teori 

Följande kapitel innehåller teorier och verktyg som är relevanta för studien. 

Teorin har erhållits från litteratur med syftet att skapa förståelse för ämnet.  

3.1. Logistik 

3.1.1. Definitionen av logistik 

Det finns ett flertal olika definitioner om vad logistik betyder och uppfattningen 

om logistik skiljer från person till person. Svenska akademins ordlista (Svenska 

Akademin, 2015) definierar logistik som ”organisation av transporter, ofta för 

företag.” En annan definition är att logistiken omfattar planering, organisering 

och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till 

slutlig konsumtion och returflöden av produkt och material med syftet att till-

fredsställa kunden (Mattsson & Jonsson, 2016). 

Det övergripande syftet med väl fungerande logistik är att förbättra effektivite-

ten hos verksamheten vilket i sin tur ska leda till ett positivt resultat. Detta sker 

främst genom att man kan erbjuda en god leveransservice i form av kortare le-

veranstid med ökad leveranssäkerhet samt en ökad flexibilitet. De flesta delarna 

i ett logistiksystem påverkar miljön på ett eller annat sätt. Genom effektivise-

ring utav logistiken finns det även goda möjligheter att möta kunders och öv-

riga intressenters miljökrav (Mattsson & Jonsson, 2016). 

För att även skapa värde för kunden så krävs det att dessa delar utvecklas, sam-

tidigt som logistikkostnaderna hålls nere. Dessa kostnader är främst lagerför-

nings- och lagerhållningskostnader samt kostnader för transport och administ-

ration. Det handlar om att erhålla balans mellan dessa två delar, se figur 1, och 

ha koll på totalkostnaden när beslut fattas (Björklund, 2012).  

 
Figur 1. Balansakten mellan rätt leveransservice och rätt logistikkostnader 

(Björklund, 2012). 
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Leveransservicen kan delas in i en mängd olika begrepp: (Lumsden, 2012) 

 Ledtid – Tiden från beställning till leverans. Den omfattar vanligen order-

mottagning, orderbehandling, planering och distribution samt ibland även 

tillverkning. Ledtiden är den tiden som kunden få vänta, alltså eftersträvas 

en så kort ledtid som möjligt. 

 Leveranspålitlighet – Förmågan att kunna leverera exakt den tiden som 

kunden har blivit utlovad. Detta begreppen har blivit allt viktigare efter 

Just-in-time har börjat tillämpas. 

 Leveranssäkerhet – Leverans av rätt sak i rätt tid och rätt mängd. Även 

detta begrepp har fått större betydelse på senare tid. I takt med att lagerni-

våerna minskas är det allt viktigare att leveranssäkerheten är hög. 

 Flexibilitet – Leverantörens förmåga att kunna anpassa sig till kunden. 

Detta gäller exempelvis storleken på ordrar, utformning av lastbärare och 

leveransfrekvenser. 

 Information – Information som leveransservice handlar om att kommuni-

cera; vad som kan erbjudas kunden, vad kunden vill ha och vad hen kom-

mer få. Utvecklingen inom den tekniska sektorn har förenklat detta arbete 

men det finns fortfarande många brister.  

3.1.2. Logistikprocessen 

Det är vanligt att man delar in logistik i olika delar efter funktion, dessa är 

materialförsörjning, produktion och distribution, se figur 2, vid varje steg 

finns det lagerpunkter i olika mängd (Björklund, 2012). Vanligtvis ger ett 

materialplaneringssystem information om olika typer av materialbehov i 

verksamheten. Det kan till exempel vara en låg lagernivå, en tillverknings-

order eller ett kundbehov (Mattsson, 2012).  

 

 

Figur 2. Logistikprocess (Björklund, 2012). 

3.1.2.1. Materialförsörjning 

Syftet med materialförsörjning är att se till att råmaterial och komponenter 

finns tillgängligt för produktionen. Materialförsörjningen omfattar hante-
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ringen av material från leverantör fram till råvarulagret där i sin tur produkt-

ionssystemet tar över (Mattsson & Jonsson, 2016).  

Ett annat ord för materialförsörjning är inköp och det är den avdelningen som 

har hand om all extern tillförsel av material från leverantörer. Det som köps in 

är tjänster eller produkter som företaget inte själva har tillräckligt med kapacitet 

eller kompetens att stå för själva. För att kunna effektivisera logistiksprocessen 

krävs att inköpsavdelningen väljer rätt leverantörer som kan erbjuda kvalitet, 

flexibilitet, leveranssäkerhet och kort ledtid till ett lågt pris (Björklund, 2012). 

3.1.2.2. Produktion 

Produktionssystemet är det som styr materialflödet inne i produktionsan-

läggningarna och det som tar över efter materialförsörjningssystemet. Ma-

skiner och personal får information om hur mycket som ska produceras och 

därefter ser produktionssystemet till att material finns tillgängligt. Man bru-

kar skilja på tillverkande och distribuerande företag. I distribuerande företag 

omfattar arbetet till exempel sortering och ompaketering (Mattsson & Jons-

son, 2016). Här kan effektivisering ske genom minskad ledtid och sträva ef-

ter ett dragande system (Björklund, 2012).   
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3.1.2.3. Distribution 

Produktionssystemet levererar färdiga produkter till antingen ett färdigvaru-

lager eller via utleverans till kunden därefter tar distributionssystemet över 

och ser till att kunden får sitt material. Här ligger stort fokus på att minska 

leveranstiden samtidigt som kundbehovet ska uppfyllas (Mattson & Jonsson, 

2016).  

Distributionssystem förekommer oftast i tre olika strukturer, se figur 3 nedan: 

 Korridorssystem, här samlas material i ett gemensamt flöde som ska mot en 

liknande destination. Här är det vanligt med samarbete mellan olika kon-

cerner för att koordinera för så miljövänlig transport som möjligt. 

 

 Navsystem, allt material förs till en och samma plats där det sedan omlastas 

för att transporteras mot rätt destination. 

 

 Mjölkrunda, vid hantering av mindre mängd material kan samma fordon 

både hämta och lämna material i en slinga.   

Figur 3. Tre olika former av distributionsstrukturer (Björklund, 2012). 
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3.1.2.4. Bullwhipeffekten 

En bullwhipeffekt är ett begrepp som kännetecknar efterfrågevariationer som 

förstärks ju längre upp i försörjningskedjan som informationen färdas. Att den 

här förstärkningen förekommer beror främst på slumpeffekter i samband med 

stora orderkvantiteter. Detta kan förekomma dels mellan företag i försörjnings-

kedjor men även inom en verksamhet. Den bakomliggande faktorn till att en 

bullwhipeffekt initieras är en upplevd risk att inte kunna leverera rätt material i 

rätt tid. En av orsakerna till att en bullwhipeffekt kan uppstå är på grund av 

bristande kommunikation mellan kunden i försörjningskedjan och leverantören 

(Mattson & Jonsson, 2016).  

Det kan leda till att leverantören upptäcker en tillfälligt ökad efterfrågan på 

material och tvingas öka sina leveranstider. Kunden i sin tur kan uppfatta detta 

som att leverantören har problem att leverera materialet och beställer mer 

material för att gardera sig. Leverantören ser detta som att efterfrågan har ökat 

och anpassar sin leveranskapacitet. När leveranstiderna sedan återgår till nor-

maltillståndet kommer kunder vilja bli av med sina inneliggande beställningar 

alternativt så har de täckt sitt behov för en längre tid framöver. Detta leder till 

att leverantören har en stor mängd material på lagret som egentligen inte be-

hövs och vet inte varför efterfrågan helt plötsligt har sjunkit (Mattson & Jons-

son, 2016).  

3.1.3. Lagerhantering 

Lagerhantering är de aktiviteter som sker inom lagret. Lager utgör vanligen 

en stor del av verksamheter och finns i olika former. Olika former av lager 

hanteras på olika sätt men strävan är att erhålla en så snabb lageromsätt-

ningshastighet som möjligt med bibehållet låga lagerhållningskostnader 

(Mattsson & Jonsson, 2016). 

De tre vanligaste förekommande typer av lager är: (Olhager, 2013) 

 Förråd - Innehåller artiklar som ska genomgå någon form utav förädling 

 

 Produkter i arbete (PIA) – De produkter som befinner sig i tillverkningen, 

antingen i produktion eller i lagringspunkter mellan processtegen.  

 

 Färdigvarulager – Slutprodukter som ska levereras till kund. 

Lager är ett sätt att motverka osäkerhet, dels inom produktionen men även från 

kund och leverantör. Det gör även att kundens krav på kort ledtid kan uppnås, 

utan lager skulle allting endast produceras efter lagd kundorder. Lager medför 

stora kostnader att bedriva, dels i form av lokalhyra men även hanteringskost-

nader (Björklund, 2012). 
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Vid utformning av lager måste hänsyn tas till vissa saker: (Mattsson & Jonsson, 

2016) 

 Vilken layout som ger bäst effektivitet och flöde 

Detta baseras på hur frekvensen varierar mellan artiklar, vilka lagringsmil-

jökrav som finns på artiklarna samt hur hanteringen ska gå till. 

 

 Vart artiklarna ska placeras i lagret 

Artiklar som väger mer placeras ofta på golvet och eftersom hanteringsti-

den ökar för artiklar som står högre upp så prioriteras de högfrekventa till 

att vara så nära golvet som möjligt. Att placera artiklar ihop kan vara för-

delaktigt ur hanteringssynpunkt, här kan utgångspunkten exempelvis vara 

att placera liknande artiklar ihop eller att placera de ihop med andra artiklar 

från samma order. Det är även viktigt att bestämma om artiklarna ska ha 

fasta eller flytande lagerplatser. Fasta lagerplatser innebär att alla artiklar 

har en förbestämd plats, detta minskar hanteringen men kräver ofta en 

större lagringsyta.  

 

 Vilket förvaringssystem som ska användas 

Den fysiska utrustning som krävs för att lagerhålla artiklar. Några exempel 

på förvaringssystem är djup- och fristapling, automatlagring, paternoster-

verk och ställagelagring. Här är det viktigt att kunna balansera det bästa sät-

tet för lagerutnyttjning med minst lagerhantering. En fristaplingsprincip ger 

bäst lagerutnyttjande men kräver mycket hantering, ett automatlager kan 

vara mycket lönsamma i längden men kräver väldigt speciella lagerlokaler 

och innebär en dyr investering.  

 

För hantering av ett mindre antal artiklar som utnyttjas ofta är det vanligt 

förekommande med rullfackslager som på engelska kallas flow racks. Rull-

fackslager erbjuder en kompakt lagring som utnyttjar ett FIFO (First-In-

First-Out) genom att materialet rullar från inlager till uttag (Pewe, 1993).  

Leverantörsstyrda lager 

Eftersom det skapats större förståelse över hur ett nära samarbete med leveran-

törerna är viktigt för framgångsrika verksamheter är det vanligt att risker och 

vinster delas med alla aktörer i försörjningskedjan. Detta gör även att det skap-

as gemensamma mål och arbetet sker i samma riktning. Ur detta har en samar-

betsform växt fram där leverantören hanterar kundens lager, detta kallas leve-

rantörsstyrda lager (LSL) och kommer från engelskans vendor management in-

ventory (VMI). Vid ett sådant samarbete flyttas gränsen för leverantörsansvaret 

av material nedströms i lagret hos kunden enligt figur 4 och figur 5. För att 
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detta ska fungera krävs även att kunden delar med sig av all information angå-

ende försäljning (Lumsden, 2012).  

 

 

Figur 4. Traditionell gräns för leverantörsansvar (Lumsden, 2012). 

 

 

Figur 5. Gräns för leverantörsansvar vid LSL (Lumsden, 2012). 

 

Några fördelar för leverantören: 

 Möjlighet att anpassa produktionen efter kunders behov 

 Basera sina lager efter verklig data 

 Reducera lagerhållningskostnader 

 Skapa bestående kundrelationer 
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Några fördelar för kunden: 

 Reducera administrativa kostnader 

 Minska lagerutrymme 

 Reducera transportkostnader 

 Höjd leveransservice 

Nackdelarna med lagerstyrda lager är att kunden inte längre har ansvar och 

kontroll över lagret. Saknas det ett starkt samarbete kan det istället bli en be-

gränsning snarare än en förbättring. Kunden måste även vara medveten om 

ökade risker i leveransservice (Lumsden, 2012).  

3.1.4. Materialhantering 

Materialhantering omfattar all intern hantering och förflyttning av material 

inom en verksamhet från godsmottagning till godsavsändning (Institutet för 

transportforskning, 2002). Ofta förknippas materialhantering starkt med la-

gerhantering.  

Material kan hanteras på flera olika sätt. Det absolut vanligaste är bemannade 

truckar men sedan finns även linjebundet system där material förflyttas anting-

en med hjälp av gravitation genom lutande conveyorband eller med hjälp av 

tekniska lösningar såsom rullbanor, hängande transportsystem eller självgående 

truckar. Sedan finns även traverssystem där material förflyttas med hjälp av en 

kran i en rörlig brygga i taket. Detta är en bra lösning vid hantering av tyngre 

laster som dock har en begränsad flexibilitet. 

När material ska tas ut från lager krävs det någon form av plockorder som ger 

information om vilket material som ska hämtas, var det är placerat och vart det 

ska levereras. Det finns tre principer för uttagning av material för materialtill-

försel: (Mattsson & Jonsson, 2016) 

 Satsning 

En utplockning av allt ingående material som skall till en specifik produkt-

ionsprocess som sedan levereras som en sats. På så sätt plockas endast det 

som ska tillverkas.  

 

 Batchning 

Vid batchning plockas material precis som i satsning men som ska räcka en 

viss tid och därför i större mängd. 

 

 Kontinuerlig försörjning 

Små behållare för en större mängd olika material flyttas fram till en lag-

ringspunkt framför produktionsprocessen. De små behållarna fylls sedan på 

när de förbrukats. 
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3.2. Kata  

I boken The Toyota Way beskriver Liker (2009) hur företag tror sig vara Lean 

men likväl inte får några resultat. Felet företagen gör är att direkt kopiera Toyo-

tas system istället för att inse syftet av systemet och hur människan är den vik-

tigaste komponenten. Toyotas produktionssystem är inte ett facit. Det är en fi-

losofi om hur ständiga förbättringar och respekt för individen är förutsättning-

arna för att skapa en lärande organisation där organisationen tillsammans väl-

komnar förändringar som hjälp för att driva vår verksamhet framåt (Liker, 

2009). En hjälp i att skapa ett sådant beteende är att tillämpa Toyotas Katame-

todik som är ett praktiskt tillvägagångsätt hur man ska leda och utveckla sin 

personal på ett sätt där deras fulla potential utnyttjas. Inom Kata betonas inte 

lösningen som det primära utan tankesättet bakom och hur repetition av detta 

beteende skapar ett mönster i att enkelt kunna bemästra morgondagens utma-

ningar. Kata brukar delas upp i förbättringskata och coachingkata, där själva 

grunden handlar om att kunna tillämpa ett verktyg som kallas PDCA-cykeln 

(Rother, 2013).    

3.2.1. Förbättringskata  

Förbättringskatan kan beskrivas som en process där ett optimalt tillstånd vill 

uppnås men vägen dit är lång och går igenom oexploaterad terräng. Det opti-

mala tillståndet är en vision som verksamheten vill uppnå i framtiden, det är en 

riktningsgivare som hela tiden ska visa vägen. Den ska fungera som ett hjälp-

medel i verksamhetens utveckling i att tänka och agera gemensamt och långsik-

tigt. Förbättringskatan visualiseras i figur 6 och utgår från att en verksamhet har 

koll på sin vision, utmaning, nuvarande tillstånd och nästa måltillstånd. En vis-

ion är något som bara bestäms en gång och är därefter grunden i alla förbätt-

ringskator. Nästa steg i förbättringskatan är att skapa utmaningar som ligger i 

visionens riktning men är mer konkreta och möjliga att uppnå. När utmaningar-

na är skapade krävs någon form av utgångspunkt. Denna utgångspunkt är en 

beskrivning av processens nuvarande tillstånd och görs bäst via en nulägesana-

lys. När förståelse för nuläget har skapats, sätts ett framtida måltillstånd upp 

som också ligger i samma riktning som utmaningen och visionen. Måltillstån-

det ska beskriva hur processen ska fungera för att man ska kunna lösa utma-

ningen. När måltillståndet är definierat börjar själva processen i att komma från 

nuläget till måltillståndet (Rother, 2013).  

 

Figur 6. Förbättringskata i korthet (Rother, 2013). 
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1. Ta ut riktning, en långsiktig vision med verksamheten, görs en gång.    

2. Ta fram en konkret utmaning som är möjlig att uppnå. 

3. Vad är nuvarande tillstånd, vart befinner sig verksamheten idag?  

4. Definiera nästa måltillstånd.  

5. Hinder/problem som måste bemästras för att kunna nå till nästa måltill-

stånd.  

Vägen till ett framtida måltillstånd är ingen enkel resa, den innehåller en mängd 

olika hinder i form av problem som måste arbetas igenom steg för steg, se figur 

7. Alla vägval som görs kommer inte alltid vara positiva eller i rätt riktning 

men är nödvändiga för att lyckas ta sig till nästa måltillstånd (Rother, 2013). 

 

 

Figur 7. Vägen till ett måltillstånd är en gråzon (Rother, 2013). 

Några hjälpmedel för arbete med kata är måltillståndsblankett, se bilaga 1, och 

hinderlista, se bilaga 2 (Bjurström, 2016). 

3.2.2. PDCA-cykeln   

För att varje steg i processen till ett kommande måltillstånd också ska bli en 

värdefull lärdom använder sig Kata av ett verktyg som kallas PDCA-cykeln el-

ler förbättringscykeln. Det är en praktisk modell som gör det enkelt att inhämta 

kunskap för att uppnå ett framtida måltillstånd. Den gör det enkelt att komma 

igenom gråzoner med hinder och problem samtidigt som den symboliserar en 

lärande process. Det är också viktigt att ta små steg och ofta istället för stora 

och få gällande PDCA-cyklar. Små och fler steg gör det enkelt att urskilja och 

förstå hur varje experiment påverkar processen samtidigt som man snabbare ser 

det som hindrar framtida måltillstånd. För stora och för få steg gör det svårt att 

förstå vad som egentligen gjorde skillnad samtidigt som det inte skapar någon 

vana och tillit för hur man arbetar med en PDCA-cykel. 
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PDCA-cykeln består av fyra steg:  

1. Plan. Här beskrivs vad som ska göras och en hypotes på vad som kommer 

hända.  

2. Do. Här genomförs experimentet, görs i liten skala och ska observeras nog-

grant.    

3. Check. Här jämförs det faktiska resultatet med den tidigare hypotesen.  

4. Act. Här görs ett agerande, standardisera det som fungerar eller genomför 

en ny PDCA-cykel.   

Den traditionella PDCA-cykeln består vanligtvis bara av dessa fyra steg men 

inom Toyotas filosofi lades ytterligare ett begrepp till i mitten av cirkeln som 

kallas "Gå och Se", se figur 8. Toyota anser detta vara det viktigaste och måste 

därför ha en central betydelse i verktyget (Rother, 2013).  

 

Figur 8. Toyotas PDCA-cykel (Rother, 2013). 

Ett komplement vid arbete med PDCA-cykeln är PDCA-Uppföljnings-

blanketten, se bilaga 3 (Bjurström, 2016). 

3.2.3. Coachingkata 

För att få ut en individs fulla potential krävs vägledning. Det är omöjligt som 

person att utvärdera sig själv och på ett objektivt sätt se vad man måste ut-

veckla och träna på för att bli bättre. Det behövs någon form av person med er-

farenhet som kan stötta och vägleda individen i utvecklingen. Detta kallas 

coaching och är väl förekommande inom alla former av personlig utveckling. 

Inom Kata använder man sig också av coaching men här ligger fokus på att 

guida personen i användandet av förbättringskatan. Det man vill är att en dialog 

ska föras fram och tillbaka mellan coachen och individen när ett aktuellt expe-

riment bestäms, genomförs och utvärderas. I dialogen är coachens uppgift inte 

att leda individen till den rätta lösningen utan istället lära individen att själv 

lista ut saker och ting. Det är individen som ska jobba med problemen medan 

det är coachens uppgift att säkerhetsställa att individen håller sig inom ramarna 

för rutinerna gällande förbättringskatan. Coachingkatan handlar om att utveckla 

människor i att tänka kreativt och på så sätt hitta egna lösningar till nya pro-

blem (Rother, 2013).   
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3.3. Lean 

3.3.1. Lean produktion 

Lean produktion kommer ursprungligen från Toyota och deras tillverkningsfi-

losofi i form av deras produktionssystem som kalls Toyota Produktion System 

(TPS). Själva konceptet med Toyotas produktionssystem är väl dokumenterat 

och flera böcker har skrivits, men där benämns det istället som ”Lean produkt-

ion”. Idén var att skapa ett mer slagkraftigt ord med ett enkelt budskap att skapa 

en mer resurssnål produktion (Liker, 2004). Principen med Lean produktion 

bygger på att lyckas göra mer, men med mindre medel så som; mindre tid, 

mindre utrymme, mindre arbetskraft, mindre maskiner och mindre material, 

men fortsättningsvis också ge kunden vad den vill ha (Dennis, 2016).  

En del i Lean produktion handlar om att reducera alla former av slöseri ef-

tersom detta inte är värdeskapande för kund. Slöseri eller på Japanska Muda är 

motsatsen till värde, kan beskrivas som alla aktiviteter kunden inte är villig att 

betala för. Inom Lean produktion handlar det därför om att identifieras och eli-

mineras alla former av slöseri Man brukar sammanfatta slöseri i åtta olika kate-

gorier (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 Överproduktion – Producera inte mer än vad som verkligen behövs. Det 

handlar om att skapa ett sug genom fabriken där produkter bara produceras 

när de efterfrågas. Att göra för mycket, för tidigt eller för snabbt skapar 

ingen fördel, det skapar istället väntan och det är inget kunden är villig att 

betala för. 

 Väntan – Inträffar när personal måste vänta på att arbetsmoment ska bli 

klara, material ska levereras. Vilket leder fördröjning av arbetsuppgift och 

skapar inget värde för kund.    

 Onödiga transporter – Förekommer när produkter och material måste 

transporteras för att nästa process ska kunna påbörjas. Är aldrig värdeskap-

ande och beror ofta på dålig planering av layouten i produktion. 

 Inkorrekta processer – Är när processer inte uppfyller ställda krav vilket 

leder till justeringar. Dessa justeringar är slöseri.    

 Onödiga lager – Stora lager med råmaterial och delar som väntar på att an-

vändas är bara onödigt för det skapar inget värde. Ett stort lager döljer ofta 

problem i form av dålig leveranssäkerhet och instabila processer.  Det är 

först när lagret minskar som problem kommer fram. 

 Onödig rörelse – Att varje onödig rörelse en människa behöver göra för att 

utföra sitt arbete är ett slöseri. Ses också som ergonomiskt viktigt då onö-

diga rörelser inom ett arbetsmoment kan ge personer förslitningsskador.          

 Defekter – Handlar om att ständigt behöva reparera och omarbeta produkter 

som inte uppfyller kvalitén. Innehåller också alla former av kontroller som 

görs vilket är slöseri i både tid och arbete.   
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 Outnyttjad kreativitet – Innebär att inte utnyttja och lyssna på sina medarbe-

tare fullt ut gällande förbättringar och utveckling. Att inte engagera sin per-

sonal inom förbättringsarbete är ett stort slöseri.  

Ett verktyg som används för att enklare identifiera och eliminera slöserier är 

5S. Det ska göra det enklare för individen att upptäcka fel, defekter och skador 

inom processen. 5S kan delas in i följande steg: Sortera, Strukturera, Städa, 

Standardisera och Skapa vana (Bergman & Klefsjö, 2012). 5S verktyget ska 

leda till att personalen visuellt och enkelt ska kunna reagera på en avvikelse 

som därefter snabbt kan korrigeras (Pascal, 2016). 

En annan del inom Lean produktion är att fokusera på att åstadkomma en högre 

flödeseffektivitet istället för en hög resurseffektivitet. Resurseffektivitet beskri-

ver hur väl en resurs utnyttjas under en viss tid och har historiskt sett varit 

mycket vanligt inom alla områden. Ett tankesätt som fortfarande förekommer är 

att så länge resurserna utnyttjas till hundra procent erhålls en god lönsamhet. 

Inom Lean produktion utnyttjas istället flödeseffektivitet där fokus läggs på 

varje individuell enhet och hur värdet på denna erhålls på en så kort tid som 

möjligt. Eftersom den värdeskapande tiden är det kunden är villig att betala och 

allt annat ska ses som slöseri finns därför en tydlig fördel att prioritera flödesef-

fektivitet istället för resurseffektivitet (Bergman & Klefsjö, 2012).  

En förutsättning för att se till att verksamheten arbetar på ett flödeseffektivt sätt 

och att processerna utnyttjas till sin fulla potential är att standardisera arbetet. 

Standardiserat arbetssätt är vad vi i nuläget anser vara det mest effektiva, enkl-

aste och säkraste sättet att genomföra ett arbete på. Det är ett verktyg som an-

vänds för att utveckla, bekräfta och förbättra våra arbetsmetoder (Dennis, 

2016). Det finns flera fördelar med ett standardiserat arbetssätt. Utöver de eko-

nomiska effekterna så ökar även kvalitén, möjligheten till förbättringar samt 

människors säkerhet och hälsa (Olhager, 2013). En standard ska vara enkel, 

tydlig och visuell. Att införa standard på en arbetsplats skapar därför dels en vi-

suell bild över vad det önskade tillståndet är och uppenbarar avvikelser i form 

av variationer direkt. De flesta processer omfattar människa, maskin, metod och 

material. Standarder skapar förutsättningar för att eliminera urskiljbar variation 

och erhålla stabila processer (Dennis, 2016).  

Det standardiserade arbetssättet motsvarar en del i den visuella styrningen som 

är kännetecknande för- och en stor del av Lean produktion. Visuell styrning 

handlar om att allt ska vara synligt och tydligt. Bicheno & Holweg (2016) 

nämner att det är viktigt med en visuell arbetsplats inom produktionen, men att 

även dokument, layouter av verksamheter och hur information presenteras bör 

vara visuella och tydliga. Huvudfrågan som den visuella styrningen måste be-

svara är: Vad behöver jag veta för att utföra mitt arbete?  

  



 

 

27 

Karlsson & Utbult 

Detta delas sedan in i sex stycken delfrågor: 

 Visuellt var? (Vart ska saker vara placerade, uppmärkta platser, struktu-

rerade tavlor) 

 Visuellt hur? (Standardiserat arbete, arbetsinnehåll inkl. bilder) 

 Visuellt när? (När vissa saker ska utföras) 

 Visuellt vad? (Vad som ska göras, storlek, funktioner, problem som ska 

lösas) 

 Visuellt vem? (Vem som har ansvar för vad) 

 Visuellt hur mycket? (Hur mycket som ska produceras, kan-

ban/supermarket) 

Om en arbetsplats besvarar dessa frågor kan mycket slöseri reduceras såsom tid 

det tar att leta och förstå, pappersarbete, kvalitets- och kommunikationsbrister 

(Bicheno & Holweg, 2016). 

Olika personer tolkar Lean produktion på olika sätt. En vanlig feltolkning som 

ofta gjorts av västlänningar gällande Lean produktion är att för stort fokus läggs 

på verktygen istället för att förstå syftet och helheten. (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det glöms också bort att det är människan som är den centrala figuren i 

själva systemet och utan den sker ingen utveckling (Liker, 2004).  

3.3.2. Vanliga begrepp förknippade med Lean 

Just-in-time 

Just-in-time, (JIT) kan på svenska översättas som att producera rätt detalj i rätt 

tid och rätt kvantitet, allt annat är slöseri. Det Just-in-time medför är att få pro-

dukter är i arbete och onödiga lager inte bildas samtidigt som problem snabbare 

kommer upp till ytan. Detta uppnås med hjälp av ett sug i produktionen där de-

taljer bara tillverkas när behovet uppkommer. Det är ingen tillverkningsplan 

som styr arbetsstationen utan stations materialbrist. En signal skickas från stat-

ionen om att denna detalj behövs (Olhager, 2013).  

Takttid  

Takttid definierar tiden som varje arbetscykel får tillbringa på varje detalj för 

att kunna uppfylla kundens önskemål, den beskrivs ofta som ett företagets 

hjärtslag. Det är kundens efterfrågan som bestämmer hastigheten på takttiden 

och är ett sätt att kunna tillfredsställa kunden. Syfte med takttid är att lyckas 

konstruera ett kontinuerligt flöde genom hela processen. Takttiden gör det möj-

ligt att bestämma hastigheten på produktionen och på så sätt även räkna ut hur 

mycket produktions som är möjlig (Olhager, 2013).   
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Dragande och tryckande system  

Ett tryckande system betyder att komponenterna trycks genom processen. Till-

verkningsordern delas upp på varje på arbetsstation och störningar samt variat-

ioner förebyggs med hjälp av buffertlager mellan processerna. I ett dragande 

system styrs flödet istället av att tillverkningsordern ges till det sista steget i 

förädlingsprocessen inom verksamheten. Därefter tas de komponenter som be-

hövs från föregående steg i processen. På detta sätt styrs flödet av kundordern 

och inte en separat tillverkningsorder för varje arbetsstation (Bellgran & 

Säfsten, 2005).  

Kanban 

Kanban är en form av styrningssystem som hjälper till att uppnå suget i pro-

duktionen som är avgörande vid införandet av Just-in-time. Kanban kan beskri-

vas som en beställning där signaler skickas uppströms i processen för att signa-

lera behovet av nya detaljer eller nytt material. Vanliga symboler för denna sig-

nal är kort eller tomma transportlådor (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Poka-yoke 

Poka-yoke betyder felsäkring och är en metod som bygger på att utforma lös-

ningar så att fel inte möjliggörs. De är ofta enkla lösningar där problem byggs 

in för att helt ta bort möjligheten att fel begås så att kvaliteten upprätthålls (Ol-

hager, 2013). 

3.4. Processkartläggning 

Innan ett förbättringsarbete ska påbörjas är det viktigt att förstå nuläget av pro-

cessen. Fakta om nuläget är den bas förbättringsarbetet ska utgå ifrån (Berman 

& Klefsjö, 2012).  Definieras inte nuläget utförligt, utan fokus direkt läggs på 

lösningar, finns stor risk att tappa förståelse i vad som görs och varför (Bellgran 

& Säfsten, 2005). Ett hjälpmedel i att bättre förstå nuläget är användning av 

processkartläggning. Metoden går ut på noga dokumentera aktiviteter inom 

processen och grafiskt rita upp hur hela flödet fungerar. Genom att arbeta med 

enkla bilder och tydliga gränssnitt skapar detta en bättre förståelse hur systemet 

fungerar samtidigt som problem och hinder tydliggörs (Olhager, 2013).   

3.4.1. Spagettidiagram 

Ett spagettidiagram är ett enkelt verktyg för att visualisera en fabriks layout. 

Principen är att det fysiska flödet av en produkt markeras på en ritning av fa-

brikslayouten och därefter märks även de olika lagerpunkterna upp. Det är även 

viktigt att rita upp omarbetningar och kontrollpunkter. Genom att tydligt kunna 

se hur nuläget ser ut kan även slöserier i form av transport och rörelse fångas 

upp och reduceras (Bicheno & Holweg, 2016).  
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3.5. Affärssystem 

Ett affärssystem, som på engelska kallas Enterprice Resource Planning (ERP), 

definieras enligt Magnusson & Olsson (2008) som ”ett standardiserat verksam-

hetsövergripande systemstöd”. Det övergripande syftet med ett affärssystem är 

att effektivt utnyttja IT för att effektivisera verksamheten. Detta uppnås genom 

att uppfylla två saker. Det första är att förbättra beslutskvalitén. Med hjälp av 

ett affärssystem finns möjlighet att samla mycket information med god kvalitet 

på ett enkelt sätt. Det är information med god kvalitet som är grunden till beslut 

med hög kvalitet. I ett affärssystem har även alla intressenter tillgång till 

samma information istället för att det är uppdelat. Det andra sättet som affärs-

system kan bidra till ökad effektivitet är att effektivisera processer. Vid infö-

rande av affärssystem krävs det oftast att verksamheten anpassar sig efter 

systemstödet och även om den inte gör det så krävs det att man tar reda på hur 

verksamheten ser ut i nuläget. Med andra ord så synliggörs verksamhetens bris-

ter i processerna vilket sätter igång förbättringsarbetet. 

Det finns både för- och nackdelar med affärssystem och de varierar från fall till 

fall. De vanligaste fördelarna är att kortad ledtid, effektivisering av processerna, 

bättre kontroll, sänkta driftskostnader och ökad datakvalitet. De vanligaste 

nackdelarna är att det medför höga risker, det blir svårare att behålla konkur-

renskraft när alla inom branschen arbetar på samma sätt, verksamheten blir mer 

leverantörsberoende och valet av affärssystem blir en låsningseffekt för andra 

leverantörer i framtiden.  
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3.6. Identifieringssystem  

Identifieringssystem är ett sätt att automatiskt via datafångst identifiera och vi-

darebefordra information angående objekt till ett datorsystem utan manuell in-

matning. Fördelarna är många så som snabbhet, korrekthet, och att manuell re-

gistrering tas bort och frigör arbetskraft. Identifieringssystem finns i många 

olika utföranden och komplexitet (Jonsson & Mattsson 2016). Nackdelarna 

med identifieringssystem är att de kräver bra systemstöd för de ska kunna fun-

gera (Institutet för transportforskning 2002). 

3.6.1. Streckkoder  

Ett streckkodsystem är ett automatiskt sätt att identifiera objekt och består van-

ligtvis av streckkoder och streckkodsavläsare. För att objektet ska kunna identi-

fieras klistras en streckkod på själva objektet som består av en serie lodräta lin-

jer med varierande bredd och längd. Dessa streckkoder innehåller information 

som gör de enkelt att identifiera, avräkna och spåra objektet. Streckkoder är ett 

bra hjälpmedel för att snabbt registrera orderbekräftelser, godsmottagning, le-

verantörsfaktorer samt in och uttag ur lager (Jonsson & Mattsson 2016).  

3.6.2. RFID  

RFID (Radio Frequency Identification) är ett automatiskt identifieringssystem 

som använda radiovågor för identifiering av objekt. Detta system bygger på 

samma principer som med streckkoder och läsare men använder istället ett 

mikrochip. Fördelarna med ett RFID-system är exempelvis att; mikrochipet 

som används kan hantera en stor mängd data, radiovågor kräver inte fri sikt 

mellan avläsare och objekt som mikrochipet sitter på samt tidsåtgången är liten 

vilket gör att avläsning av många objekt sker omedelbart. Eftersom fördelarna 

med RFID är många och priserna på mikrochip sänks förväntas användandet av 

RFID i framtiden öka kraftigt (Jonsson & Mattsson 2016).    
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4. Empiri 

Följande kapitel inleds med en kort beskrivning av företaget. Vidare besk-

rivs företagets vision & utmaning, nuläge samt framtida måltillstånd i enlig-

het med katametodiken.  

4.1. Företagspresentation  

Inwido Vetlanda som examensarbetet kommer utföras på ingår i Inwido-

koncernen som är en av Europas största leverantörer av fönster och dörrar till 

bostäder och andra större anläggningar. Inwido arbetar både mot renoveringar 

och nyproduktion och eftersom hus gärna skiljer sig i både storlek och utseende 

består produktionen nästan uteslutande av måttbeställda varor. Inwido har un-

der de senaste åren börjat arbeta mer och mer med Lean produktion för att ut-

veckla produktionen. De har bland annat slagit samman produktionsenheter 

men också skapat en bättre leverantörssamverkan. 

Inwido Vetlanda består av två produktionsanläggningar V1 och V2 och det är 

den sistnämnda V2 detta examensarbete kommer omfatta. På V2 i Vetlanda har 

det under den senaste tiden gjorts större investeringar inom produktionen för att 

höja produktiviteten. Tidigare produktion som var mer styrd efter att arbeta i 

stora partier har förändrats och utvecklats för att i dag arbeta mer i form av ett 

taktat enstycksflöde. Utvecklingen har skett i enlighet med Lean-By-Inwido 

och tanken är att produkter i dag ska flödas naturligt från dörr till dörr i fabri-

ken. Det taktade flödet är även ett sätt att tillfredsställa kundernas behov.   

 

4.2. Kata 

Målet med examensarbetet ska uppnås genom att arbeta enligt kata. Detta be-

stämdes i samråd med handledaren ifrån skolan och godkändes även av handle-

daren ifrån Inwido. Alltså var det nödvändigt att ta reda på hur de arbetar idag 

och i vilken riktning de ville arbeta. Arbetet inleds med att ta reda på koncer-

nens vision och vilken utmaning som examensarbetet ska ta sig an. Därefter 

genomfördes en nulägesanalys för att sedan specificera ett måltillstånd att ar-

beta mot. 

4.2.1. Vision & Utmaning 

Inwidokoncernerns vision är: 

”Att, genom fokus på konsumenternas behov, vara den ledande förebilden i 

Europa inom fönster och dörrar med tillbehör” 

Det är en övergripande vision som de måste arbeta med kontinuerligt för att 

uppnå. För att detta ska vara möjligt krävs det att de ständigt utvecklas. Detta är 
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en av anledningarna till att de har börjat arbeta med Lean, slagit ihop produkt-

ionsenheter och börjat blanda in leverantörer i tillverkningsprocesserna samt 

investerat i nya anläggningstillgångar.  

Inwido har utmaningar på flera olika plan eftersom de har fabriker på flera 

olika platser. För att lyckas med visionen att vara den ledande förebilden inom 

Europa krävs det att alla områden arbetar på ett så optimalt sätt som möjligt, 

alltså måste dessa arbetssätt ständigt utmanas och utvecklas. Utmaningen för 

internlogistiken är att börja arbeta på ett standardiserat sätt efter en definierad 

och införd standard.  

4.2.2. Nuläge 

Examensarbetet ska endast beröra internlogistiken i fabriken och hanteringen 

av ventiler från materiallager till förbrukningspunkt. Trots detta krävs det en 

förståelse för hur helheten fungerar. För att skapa en förståelse för hur verk-

samheten på fabriken i Vetlanda (V2) fungerar i dagsläget så genomfördes en 

processkartläggning. Kartläggningen genomfördes i form av rundvandringar i 

fabriken samt ostrukturerade intervjuer med bland annat produktionsledaren på 

V2, Lean manager, lagerpersonal och inköpsavdelningen. Alla observationer 

och intervjuer antecknades av båda forskarna och sammanställdes efterhand. 

Vid denna kartläggning lades stor vikt på informationsflöde och materialflöde 

för allt material, men främst för ventilartiklar. Av denna anledning genomför-

des inga tidsmätningar för de värdeskapande processerna. De mätningar som 

genomfördes under arbetets gång är direkt kopplade till hanteringen av ventiler 

och de experiment som genomfördes för att skapa standarden. Eftersom det vä-

sentliga i detta arbete var att strukturera för ett standardiserat arbetssätt så var 

det intressanta att ta reda på hur människor arbetar och tänker idag. 

Processkartläggningen över informationsflödet visualiseras i figur 9 nedan. När 

en kund har ett behov av fönster skapas en offert i Inwidos offertsystem. I of-

fertsystemet sammanställs utformningen av alla fönster efter kundens önske-

mål, bland annat vilket glas, färg, och material. Här inkluderas även eventuella 

tillbehör såsom handtag och ventiler. När sedan offerten är godkänd av kund 

skapas en order som går in i affärssystemet Movex.  

I samband med att ordern skapas gör även affärssystemet en avräkning mot la-

gersaldot och säkerhetsnivån för ventiler. Om beställningen leder till att lager-

saldot går under säkerhetsnivån så skickas automatiskt en signal till inköpsav-

delningen om ett beställningsbehov, därefter skickar inköp en beställning till 

leverantör. De säkerhetslager som finns för varje ventilartikel är ungefärligt 

uppskattade. Ibland sker även beställningar till leverantören manuellt på grund 

av brister i lagret. När sedan beställningen av ventiler kommer in till V2 görs en 

kvittens till affärssystemet där lagersaldot ökas. En produktionsplanerare be-

stämmer sedan vid vilken tid och på vilken monteringslina fönstren ska tillver-

kas på.  
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Figur 9. Processkartläggning över information- och materialflöde. 

Företaget arbetar efter följande prioritering: SHM (Säkerhet, hälsa, miljö), kva-

litet, leverans och kostnad. Denna prioritering ska genomsyra hela organisat-

ionen och innebär exempelvis att leverans till kund är viktigt så länge det inte 

påverkar kvalitén på produkterna och människors säkerhet, hälsa och miljö.  

Lagerpersonalen arbetar precis som övriga fabriken enligt 2-skift, antingen all-

tid dag- eller kvällstid. På dagen arbetar tre lagerarbetare och på kvällen två. De 

arbetar med lagerläggning av alla tillbehör för fönstren. Företaget har nyligen 

infört ett kanbansystem i fabriken V2 som hanterar majoriteten av allt material. 

Materialet levereras enligt en mjölkrunda vid tre fasta tider per skift i blålådor 

som cirkulerar inom fabriken. Blålådor är en form av lastbärare som Inwido 

använder sig av. Vid monteringslinorna ligger materialet i blålådor på 

flowracks som fungerar som ett supermarket. Flowracks är den interna termen 

inom Inwido för rullfackslager och är en form av förvaringssystem. En del 

material hanteras enligt ett 2-bingessystem där en tom låda placeras på toppen 

av flowracksen och signalerar ett materialbehov. Under rundan hämtar lager-

personalen in de tomma blålådorna och fyller på med eventuellt fyllda lådor.  

Eftersom det är ett relativt nytt system så är det inte helt optimerat, frekvensen 

på mjölkrundan samt mängden material i blålådor är endast uppskattade med 

syftet att monteringslinorna aldrig ska uppleva materialbrist. I dagsläget saknas 

det en definierad standard som lagerpersonalen följer. 
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Tanken är att flowracksen som står vid monteringslinorna ska vara lättillgäng-

liga för lagerpersonalen och att de tydligt ska kunna se eventuella tomma blålå-

dor samt vart varje blålåda ska placeras. I dag förekommer det dock många av-

vikelser där fysiska hinder placeras framför flowracksen samt att andra saker än 

blålådor placeras i flowracksen, se figur 10. Bakgrunden till att föremål ställs i 

och framför flowracksen är platsbrist men också att instruktioner vart de ska 

ställas saknas. Företaget har för ca ett år sedan infört daglig styrning med syftet 

att visualisera hur olika processer ligger till samt att lyfta eventuella avvikelser 

till ytan. Lagerpersonalen saknar dock i dagsläget en egen daglig styrning vilket 

hämmar att informationen om avvikelser når fram. Detta är något som företaget 

arbetar med, men än så länge löser ändå lagerpersonalen det genom att kringgå 

problemen. 

Figur 10. Fysiska hinder i och framför flowracksen. 

För att skapa en förståelse för hur ventilerna rör sig genom fabriken användes 

verktyget spagettidiagram. Dessa rörelser sammanfattades i fabrikslayouten för 

V2 enligt figur 11 nedan. Det är slutmonteringslinorna L21 och L24 som mon-

terar ventiler på respektive fönster. Förmonteringen levererar fönster till både 

L21 och L24, L24 slutmonterar majoriteten av de fönster som tillverkas medan 

L21 sköter slutmontering på mer komplexa fönster som tar längre tid. Anled-

ningen till detta är att förmonteringen och L24 arbetar enligt ett taktat flöde 

som helst inte ska påverkas av mer komplexa produkter. Skulle dock något 

hända på L24 i form av att glas går sönder, defekter uppmärksammas på båge 

och karm eller att komponenter saknas, förs dessa fönster över till L23 som är 

en slutmonteringslina för avvikande produkter. Varje avdelning i företaget har 

en teamledare. 
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Figur 11. Fabrikslayout V2. 

Efter slutmonteringen är färdig palleteras det färdiga fönstret och placeras i fär-

digvarulagret. När hela ordern är färdig så levereras den ut till kund. Till skill-

nad från majoriteten av materialet som hanteras och levereras av lagerpersona-

len direkt till monteringslinorna enligt en mjölkrunda, så hämtar monterings-

personalen de ventiler de är i behov av direkt från lagret.  Den här speciella 

materialhanteringen av ventilartiklarna skapar en del bekymmer för främst la-

gerpersonal men även inköpsavdelningen. Den personal som hämtar ventiler 

saknar ibland kunskap om företagets lagerhantering, uthämtning sker utan att 

avräknas i saldot vilket i sin tur leder till ett osäkert lagersaldo. Denna osäker-

het kan leda till att en bristsituation av material uppstår, flera beställningar 

läggs och när sedan materialet levereras kommer alldeles för mycket. Ibland 

kan det även leda till stopp i produktionen om materialet inte kommer i tid. För 

att förhindra att detta ska ske har företaget i oktober 2016 höjt säkerhetslagret 

för många ventilartiklar, i vissa fall med upp till 150 %. Det finns även proble-

matik med att avräkningar startar men inte avslutas och avräkningar som inte 

avslutas tenderar att inte synas vilket gör att nya avräkningar görs av lagerper-

sonalen. Detta gör att det blir problem i affärssystemet vilket försvårar inköps-

avdelningens arbete. Mycket kommunikation mellan lagerpersonal och inköps-

avdelningen har skapats bara för att kontrollera och stämma av lagernivåerna. 

Monteringspersonal hämtar också ofta ut mer ventiler än vad de behöver vilket 

gör att kartonger läggs i och runt flowracksen, se figur 12, vilket blockerar an-

nat material och skapar oordning, material kan även bli bortglömt. 
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Figur 12. Kartonger med ventiler i flowracksen. 

I fabriken V2 finns det 24 olika artiklar som är förknippade med ventilerna och 

som köps in av fyra olika leverantörer. Leverantörerna som Inwido använder 

sig av erbjuder hög leveranssäkerhet och är ofta mycket flexibla när problem 

uppstår. Det finns sex modeller där olika modeller finns i olika längder, i dags-

läget hanteras längderna 20, 39, 40, 50, 55, 60 och 79 cm. Längderna 40, 50 

och 55 används oftare än andra och 20 % av ventilerna motsvarar ca 80 % av 

försäljningen. Vissa modeller består av flera olika ingående delar. Till varje 

ventilförpackning tillkommer även en påse med exakt antal skruv som ska an-

vändas. Ventiler & ventiltillbehör levereras från de olika leverantörerna direkt 

in till lastzonen på V2 där logistikpersonalen sedan tar över. Ventilerna levere-

ras in till lagret till en hylla som lagerpersonalen har organiserat för att enbart 

innehålla ventilartiklar, materialet placeras sedan på omärkta lagerplatser. Ef-

tersom lagerplatserna inte var uppmärkta så markerar lagerpersonalen kartong-

erna själva för att enklare få en snabb överblick. Uppmärkningen som gjordes 

är bara för dem själva och ifall vetskap krävs angående artikelnummer och full-

ständigt namn måste en separat lista hämtas.  

4.2.3. Måltillstånd & Hinderlista 

För att visualisera ett framtida måltillstånd används en måltillståndsblankett, se 

figur 13, som beskriver nuläget och hur processerna ska fungera om två måna-

der när projektet är genomfört. Blanketten beskriver även vilka mätetal som 

önskas uppnå. Det huvudsakliga målet med projektet var att införa en standard 

och att människor ska arbeta utifrån den. Måltillståndet är framtaget utifrån de 

problem som finns inom företaget och ventilhanteringen i dagsläget.  
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Figur 13. Måltillståndsblankett. 

I samråd med handledaren från företaget bestämdes att det som eftersträvas är 

att leverera rätt sak i rätt tid och rätt kvantitet. Detta gjorde att ett mål blev att 

organisera för orderstyrd försörjning av ventilartiklarna. Lagerpersonalen ansåg 

även att många av de brister som uppstår i dagsläget beror på att det är en 

mängd olika personer som är inblandade i hanteringen av ventilartiklar. Ett 

måltillstånd blev då att all plockning och leverans av ventilartiklar ska hanteras 

av lagerpersonal. Detta går hand i hand med det tredje måltillståndet att minska 

mängden arbete som är icke-värdeskapande för monteringspersonalen. Från in-

tervjun med företagets inköpsavdelning uppmärksammades ett antal problem 

som ventilhanteringen skapade. Utifrån det mötet bestämdes ett måltillstånd att 

all rapportering/avräkning ska ske korrekt och skapas och avslutas av samma 

person. Vid de besök som gjordes på fabriken uppmärksammades att det sak-

nades uppmärkning på bland annat ventilartiklarna, utöver att det tar längre tid 

att lokalisera vilka ventiler som finns så finns även en större tendens att det blir 

oordning i lagret. Det sista måltillståndet blev att alla lagerplatser ska vara 

uppmärkta. 
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Efter att måltillståndet var bestämt togs en hinderlista fram. Hinderlistan be-

skriver vilka hinder som står i vägen för att gå från nuläge till måltillstånd. Den 

innehåller både hinder som är synliga idag och hinder som eventuellt kan dyka 

upp på vägen, se figur 14. Dessa hinder ligger till grund för de experiment som 

ska utföras i projektet. Varje hinder utvärderas efter svårighetsgrad och vilken 

effekt som genereras enligt en prioriteringsruta, se bilaga 2. 

 

 
Figur 14. Hinderlista.  
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5. Analys av Empiri   

I följande kapitel reflekteras, tolkas och analyseras studiens empiri genom 

jämförande med de utvalda teorierna.   

5.1. Vision & utmaning    

”Att, genom fokus på konsumenternas behov, vara den ledande förebilden i 

Europa inom fönster och dörrar med tillbehör”   

Avsikten med Inwidos vision är att den ska vara långsiktig och övergripande 

samt något som ständigt ska arbetas mot. Att arbeta mot en långsiktig vision 

inom en verksamhet kan kopplas till den filosofi som ligger bakom Toyo-

tas katametodik (Rother, 2013). En vision ska bestämmas en gång och är ett 

hjälpmedel i att tänka och agera gemensamt samtidigt som det ska fungera 

som en riktningsgivare för hela verksamheten.  

Inwido arbetar även med flera utmaningar på olika nivåer. Utmaningarna är 

enligt Rother (2013) ett sätt att arbeta mot företagets mer långsiktiga vision, 

förutsättningarna är att till skillnad från visionen är utmaningarna konkreta 

och möjliga att uppnå.  

5.2. Nuläge    

Inwidos produktion på V2 styrs i dag efter ett taktat enstycksflöde. Enligt Ol-

hager (2013) är en takt ett sätt att tillfredsställa kundernas behov och se till att 

kunden får rätt sak i rätt tid (se 3.3.2 Vanliga begrepp förknippade med Lean). 

Att arbeta efter ett taktat enstycksflöde ger förutsättning för att skapa 

ett kontinuerligt flöde genom fabriken. Bergman & Klefsjö (2012) menar även 

att Lean produktion handlar om att åstadkomma hög flödeseffektivitet istället 

för hög resurseffektivitet (se 3.3.1 Lean produktion). Flödeseffektivi-

tet prioriterar den individuella enheten och hur värdet på den erhålls på kort-

ast möjliga tid. Det är den värdeskapande processen kunden är villig att betala 

för, allt annat är slöseri och ska därför elimineras. Med andra ord skapar ett tak-

tat enstycksflöde förutsättningar för att synliggöra brister i de enskilda proces-

serna och en möjlighet att optimera dessa. 

För att få en bra förståelse för hur ventilerna hanteras i systemet lades stor vikt 

på att förstå processen i form av information och materialflöde. Berman & 

Klefsjö (2012) menar att arbeta med en processkartläggning och noga förstå nu-

läget ger en bra bas för ett förbättringsarbete. Ett nuläge är också den utgångs-

punkt förbättringskatan utgår ifrån (Rother, 2013). Processkartläggningen som 

gjordes beskriver hur beställningar sker och hur information och styrningar 

görs via affärssystemet. 
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Inom det fysiska flödet på materialhanteringen på V2 har nyligen 

ett kanbansystem införts för att signalera monteringslinornas behov av material. 

Att arbeta efter kanban som är ett styrningssystem förklarar Bergman & Klefsjö 

(2012) som ett verktyg som kan hjälpa till att uppnå suget inom en produktion 

som i sin tur är avgörande vid införandet av Just-in-time (se 3.3.2 Vanliga be-

grepp förknippade med Lean).  

Inwido har valt flowracks som sitt förvaringssystem vid anslutning till monte-

ringslinorna detta på grund av att de vill ha materialet så nära monteringen som 

möjligt utan att ta upp allt för mycket plats. Detta är helt i enlighet med Pewe 

(1993) som beskriver flowracks som ett bra val vid hantering av en mindre 

mängd artiklar (se 3.1.3 Lagerhantering). I flowracksen använder företaget sig 

utav en form av 2-bingessystem med blålådor i ett FIFO-flöde. Det är även nå-

got som Pewe (1993) menar att flowracksen skapar goda förutsättningar för.  

För att sedan få ut materialet till förbrukningspunkterna på V2 använ-

des materialtåg som körs via mjölkrundor i en kontinuerlig försörjning. Björk-

lund (2012) menar att med distributionssystem som mjölkrundor läggs fokus på 

att samleverera leveranser av material för att minska onödiga rörelser (se 

3.1.2.3 Distribution). Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är onödiga transporter 

inom Lean en utav de åtta slöserierna och är inget kunden är villig att betala 

för. 

Inom produktion och lagerhantering på V2 upplevs det idag finnas många bris-

ter gällande arbetsinstruktioner och styrningar om hur arbetet ska genomfö-

ras. Att arbeta efter rutiner och styrningar kan kopplas med Olha-

gers (2013) beskrivning av standardiserat arbetssätt. Olhager menar att det 

standardiserade arbetssättet är det säkraste, enklaste och mest effektiva sätt att 

arbeta på i nuläget (se 3.3.1 Lean produktion). Standardiserat arbetssätt ger för-

delar inom en mängd områden så som höjd ekonomisk effekt, ökad kvalité, 

ökade möjligheter till förbättringar men främst förbättrad säkerhet och hälsa för 

människor. Dennis (2016) beskriver att genom införandet av en standard skapas 

en förståelse över hur arbetet ska fungera och på så sätt visualiseras avvikelser 

och variationer direkt. En förutsättning för en flödesorienterad produktion inom 

Lean är eliminering av dessa variationer och att processerna uppnår stabilitet. 

För att lyfta avvikelserna till ytan arbetar stora delar av fabriken med daglig 

styrning för alla processer utom materiallagret. Inom Lean produktion beto-

nas vikten av att göra allt synligt och tydligt (Bicheno & Holweg, 2016). En vi-

suell styrning gör det enkelt för alla att förstå vad som händer inom 

sitt arbetsområde och vilken information som är nödvändig för att kunna bed-

riva de förbestämda arbetsuppgifterna. Visualitet i form av daglig styr-

ning medför även att problemen kommer upp till ytan direkt de inträffar. 

När det gäller ventilartiklar finns också många brister som även här upplevs 

bero på bristande styrningar och instruktioner och den främsta anledningen är 

att personal som hämtar ventiler saknar vetskap om hur viktigt det är att infor-

mera om att uttag har gjorts. Att information kopplat 
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till affärssystemet inte blir korrekt och data om lagersaldo blir fel går i mot det 

som Magnusson & Olsson (2008) beskriver som nödvändigt för att systemet 

ska kunna ge bra beslutsunderlag. 

I dag kan uthämtning av ventilartiklar ske utan att avräkning görs och ibland 

kan ventilartiklar som har avräknats komma tillbaks till materiallagret. Detta 

skapar en osäkerhet mellan vad som ligger i lagerhyllan och vad lagersaldot sä-

ger. Ibland leder det till en bristsituation som skapar stopp i produktionen. Ef-

tersom företaget inte vill att detta sker har säkerhetslagret höjts markant för 

många produkter. Detta kan kopplas direkt till bullwhipeffekten som Mattson & 

Jonsson (2016) beskriver (se 3.1.2.4 Bullwhipeffekten). De menar att 

bullwhipeffekten kan uppstå när kommunikationen är bristfällig och istället för 

att gå till botten av problemet så skapas temporära lösningar. I Inwidos fall le-

der det till att mängden material på lagret har ökats markant. Bergman & 

Klefsjö (2012) betonar vikten med att inte ha onödiga lager och hur detta är ett 

stort slöseri (se 3.3.1 Lean produktion). För stora och onödiga lager skapar 

inget värde för kund och de är också ett sätt att dölja problem i form av dålig 

leveranssäkerhet och instabila processer.  

De kartonger som läggs i och runt flowracksen i samband med ventiler ses 

också som ett stort problem. Denna oordning skapar mycket merarbete, Berg-

man & Klefsjö (2012) nämner att ett enkelt sätt att undvika detta är att arbeta 

med 5S (se 3.3.2 Lean produktion). 5S medför att all personal reagerar och kor-

rigerar de avvikelser och fel som uppstår i och omkring arbetsplatsen. Utöver 

merarbetet påverkas även säkerheten och miljö som kan förbättras genom infö-

randet av 5S och standarder.    

5.3. Måltillstånd & hinderlista    

Måltillstånden skapades för att visualisera hur företaget ska arbeta för att lyckas 

med utmaningen. Detta är en del i det Rother (2013) beskriver som Katameto-

diken. Inom Kata betonas inte lösningen utan tankesättet bakom och 

hur repetition av detta mönster ger förutsättningar för 

att bemästra morgondagens utmaningar. Utmaningen för detta projekt var att 

försöka eftersträva leverans av rätt sak i rätt tid och rätt kvantitet gäl-

lande ventiler. Rätt sak i rätt tid kan kopplas till Olhagers (2013) teorier om 

Just-in-time principen (se 3.3.2 Vanliga begrepp förknippade med Lean). Ge-

nom att arbeta med Just-in-time kan en mängd slöserier elimineras genom att få 

produkter är i arbete och att onödiga lager inte bildas, samtidigt som problem 

snabbare kommer upp till ytan. Alla måltillstånden som togs fram baserades på 

hur nuläget såg ut samt på de problem som människor inom organisationen 

upplever. Liker (2009) beskriver att de viktigaste förutsättningarna för att skapa 

en lärande organisation som välkomnar förändringar och vill driva verksamhet-

en framåt är respekt för individen (se 3.2 Kata).  

Hinderlistan togs fram för att beskriva de hinder som måste arbetas igenom för 

att förflytta organisationen till måltillståndet. Enligt Rother (2013) arbetas pro-

blemen igenom stegvis. Trots att effekterna inte alltid blir positiva så är de 
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nödvändiga för att nå måltillstånden. Detta arbetades igenom med hjälp av 

PDCA-cykeln. Rother (2013) beskriver att arbete enligt PDCA-cykeln gör det 

enkelt att ta sig igenom gråzoner samtidigt som det är en lärarande process. 
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6. Experiment  

Följande kapitel innehåller de experiment som genomförts i studien. Kapitlet 

beskriver bakgrunden till experimenten, hur de genomfördes samt resultat och 

analys för varje experiment. 

Alla experiment genomförs enligt principerna för PDCA. Först skapas en hypo-

tes som testas i form av ett experiment, sedan analyseras resultatet. Utifrån 

detta görs ett agerande, antingen blev resultatet positivt och implementeras al-

ternativt vidareutvecklas, eller så blev resultatet negativt och nästa experiment 

påbörjas. Som hjälpmedel för att genomföra experimenten används en PDCA-

uppföljningsblankett, se bilaga 3. Det är ett enkelt och visuellt verktyg för att 

genomföra experiment och ta till sig lärdomar ifrån dem. I blanketten samman-

fattas vilket experiment som ska genomföras, vilka hinder från hinderlistan som 

förväntas påverkas och vad som förväntas hända. Sedan sammanfattas även ex-

perimentets resultat och vilka nya lärdomar som experimentet genererade.  

Experimentet med att märka upp lagerplatserna för ventilhanteringen sågs som 

ett nödvändigt första steg för att underlätta arbetet med den orderstyrda materi-

alförsörjningen. Eftersom det sista experimentet omfattar en större förändring 

så delas det in i flera delexperiment. 

Experimenten genomfördes enbart på L24 som är en utav fabrikens två slut-

monteringslinor. 
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6.1. Experiment: Uppmärka lagerplatser 

Det första experimentet utgick ifrån att det saknades uppmärkning av lagerplat-

ser, lagerpersonalen har organiserat ventilartiklar så att de ligger samlade i 

samma lagerhylla men platserna var inte uppmärkta ännu, se figur 15.  

Figur 15. Lagerplats för ventilartiklar innan uppmärkning. 

Vid samtal med en annan anställd på lagret visade det sig att det går bra att hitta 

artiklar i lagret i dagsläget men att det i början gick åt mycket tid att leta efter 

rätt artikel. Det var även vissa artiklar som de anställda trodde skulle ligga på 

lagret som det tillslut visade sig inte gjorde. Personalen ansåg att uppmärkning 

skulle förenkla deras arbete på många sätt eftersom de får en enklare överblick 

över situationen. 

För att ta reda på hur det fungerar idag så genomfördes en tidsmätning över hur 

lång tid det tar att lokalisera olika ventilartiklar. Tidsmätningen genomfördes 

med en person som tidigare inte har arbetat i lagret. Personen blev tilldelad en 

lista på 10 stycken slumpmässigt utvalda olika ventilartiklar oavsett om de låg i 

det fysiska lagret eller inte. Listan innehöll namnet på artikeln samt artikelnum-

ret och en plats för avcheckning. Tidtagningen började när personen blev tillde-

lad listan och gjordes med hjälp av en Samsung A5. När alla 10 artiklarna hade 

lyfts ur respektive kartong stoppades tidtagningen. Det tog personen 6 minuter 

och 56 sekunder att lokalisera artiklarna utan uppmärkta lagerplatser.  

Första delen av experimentet är att märka upp lagerplatserna med etikettlister 

som innehåller modell, artikelnummer och en pil som visar vart materialet står. 

Det förväntade resultatet var att översikten skulle bli bättre, att tiden det tar att 

leta ska minska från ca 7 minuter med 50 % ner till 3,5 minuter, att invente-

ringen av lagersaldo ska förenklas och att personalen ska slippa märka upp 

varje enskild låda med märkpenna. Resultatet syns i figur 16.  
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Figur 16. Lagerplats för ventilartiklar efter uppmärkning. 

När alla artiklar var uppmärkta genomfördes mätningar på samma sätt som ti-

digare med samma person. Resultatet blev att det tog 2 minuter och 57 sekun-

der att leta upp alla ventilartiklar vilket är en tidsminskning på ca 58 %. Det 

som utmärkte sig mest under tidsmätningen var att det gick mycket fortare att 

se vilka produkter som inte fanns i lagret. Uppmärkningen medförde även att 

personalen fick en tydlig överblick över lagret och att de får en känsla av att det 

är mer ordning och reda. Allting sammanfattades efter hand i PDCA-

uppföljningsblanketten, se figur 17. 

Figur 17. PDCA-uppföljningsblankett för uppmärkta lagerplatser. 

Det visade sig dock att inventeringstiden fortfarande tog ungefär lika lång tid. 

På grund av att monteringspersonalen påbörjar flera kartonger åt gången så be-

höver lagerpersonalen ändå öppna varje kartong och kontrollera antalet. Ef-
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tersom kartongerna saknar en tydlig uppmärkning och är väldigt liknande 

varandra i utformning så krävs fortfarande en manuell uppmärkning av varje 

enskild kartong för att förhindra fel. Något som upptäcktes var att det förekom 

lagerhållning för material som i vanliga fall inte ska användas på fabrik V2. 

Nästa steg i experimentet skulle vara att ordna någon form av avskiljare för de 

olika artiklarna, det skulle medföra en ökad tydlighet över lagret. Ett beslut fat-

tades dock att inte göra några större förändringar i lagret. Detta på grund av att 

fabriken fortfarande befinner sig i en utvecklingsprocess och vill behålla möj-

ligheten att omorganisera lagret på nytt. Det var även på grund av flexibiliteten 

som uppmärkningen skedde med etikettlister i plast som sattes upp med en 

magnetremsa. Därför avslutades experimentet.  
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6.2. Experiment: Eliminera fysiska hinder 

Det andra experimentet baserades på de fysiska hinder som lagerpersonalen 

upplever vid materialförsörjning till monteringslinorna. Figur 18 visar tydligt 

att det står annat material och utrustning framför flowracksen, det ligger även 

andra saker än blålådor i flowracksen. 

Figur 18. Fysiska hinder i och framför flowracksen. 

När det står saker i vägen för lagerpersonalen så klassas det som en avvikelse 

från hur verksamheten ska fungera. I början av införandet av det nya material-

försörjningssystemet så antecknade lagerpersonalen avvikelser allt eftersom de 

inträffar. Detta avtog dock när de upptäckte att deras avvikelser inte gav något 

märkbart resultat på verksamheten. De personer som diskussion fördes med an-

ser att det hade varit positivt att bli av med de fysiska hindren. Den största an-

ledningen är att säkerhet, hälsa och miljö påverkas negativt, men det försvårar 

även möjligheten att arbeta på ett standardiserat sätt.  I de rundvandringar som 

gjorts i fabriken är det tydligt att liknande former av avvikelser uppstår vid flera 

olika processer. 

Första tanken var att märka upp utrymmet bakom flowracksen med en tejp samt 

en blankett som inkluderade information om att inget material ska vara placerat 

inom det upptejpade området. Syftet var att det skulle bli en fysisk påminnelse 

för personalen som arbetar i monteringen. När detta diskuterades med teamle-

dare på monteringslinan berättade de att ett projekt var på gång som förhopp-

ningsvis skulle förhindra dessa avvikelser.  
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Monteringspersonalen ville bygga nya arbetsbänkar som de kan ha i anslutning 

till monteringslinorna och som rymmer mer material. Detta gör att de kan för-

vara det material som de för tillfället arbetar med på arbetsbänken och inte har 

behov av att ha flowracksen så nära monteringen. Genom att flytta bak 

flowracksen till truckgången så finns det ingen möjlighet att längre placera 

material på baksidan av dem.  

Denna lösning ansågs vara en bättre lösning som går ett steg längre, därför 

överlämnades det arbetet till företaget.  
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6.3. Experiment: Orderstyrd materialförsörjning 

Det tredje experimentet går ut på att byta hanteringssätt när det gäller internför-

sörjningen av ventilartiklar. I dagsläget finns det inga bestämda rutiner för 

denna hantering utan det hämtas en obestämd mängd vid behov, detta skapar i 

sin tur massa problem. Eftersom det saknas rutiner för denna form av hantering, 

saknas det även data om hur ofta det uppstår materialbrist. Ofta hämtas material 

till linan utan att produktionen behöver påverkas. Både produktionsledaren och 

övriga anställda återger dock att det händer att produktionen ibland måste stop-

pas. För det tredje experimentet skapades därför en mätning över hur frekvent 

uthämtningen av ventilartiklar sker. Monteringspersonalen på L24 tilldelades 

en blankett, se bilaga 4, där de skrev in vilken tidpunkt de hämtade material. 

Detta genomfördes under två veckor. Brister i ifyllandet av blanketterna resul-

terade i att uppskattningar var tvungna att göras med hjälp av teamledare och 

företagets Lean manager. Resultatet blev att ventilartiklar hämtas från material-

lager ca en gång per skift. För att ta reda på hur lång tid det tar att hämta ventil-

artiklar mättes tiden det tog för en person att gå från L24 till lagerpunkten för 

ventiler och sedan gå tillbaka. Tiden det tog var 2 minuter och 41 sekunder. Ef-

tersom denna tid inte inkluderar aktiviteter vid lagerpunkten och monteringsli-

nan uppskattades en tid på ca 3 minuter. Detta motsvarar ca 27 minuter per 

vecka som i vissa fall även inkluderar utebliven produktionstid. Detta gäller 

enbart för ventilartiklarna. 

Utöver den uteblivna produktionstiden så finns det en mängd olika problem 

som personalen upplever. Monteringspersonalen anser att ventilerna tar upp 

onödigt mycket plats och att det skapar oordning vid deras arbetsstation. La-

gerpersonalen anser att de inte har den kontroll över lagret som de skulle vilja 

ha. Bland annat så uppkommer det mycket spring i lagret, det blir oordning på 

lagerhyllorna och det blir svårt att hålla koll på lagersaldot. Trots att alla perso-

ner hade olika idéer på hur problemet bör lösas så var de överens om att det går 

att förbättra.  

Det första och mest naturliga steget blev att se över ifall det fanns möjlighet att 

hantera ventilerna på samma sätt som övrigt material. Problemet var att det 

fanns många artiklar kopplade till ventilerna och de tar upp mycket plats. Det är 

även en stor variation på behovet av ventiler, det kan gå lång tid innan en viss 

ventilmodell används. Företaget hade även försökt ha en lagringspunkt i anslut-

ning till monteringen men det visade sig att det tog upp för mycket plats som i 

dagsläget inte fanns. Därför blev målet med experimentet att införa någon form 

av orderstyrd försörjning av ventiler, där monteringen får rätt sak i rätt tid. För 

att det skulle vara möjligt att genomföra detta experiment krävdes mycket ar-

bete från olika avdelningar. 
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6.3.1. Experiment del 1: Sammanfattad information 

Det första som var avgörande var att lagerpersonalen skulle få information över 

hur produktionen är planerad och vilka ventiler som skulle till vilken monte-

ringslina. En förutsättning för att det inte skulle bli för mycket merarbete för 

lagerpersonalen var även att informationen skulle sammanfattas på ett tydligt 

sätt. Detta diskuterades fram med en planerare på fabriken som förklarade att 

eftersom produktionen är orderstyrd så sker all tillverkning enligt en planering.  

All personal arbetar enligt ett orderutlägg som visar varje ingående komponent 

för varje fönster som ska tillverkas. I detta orderutlägg finns även information 

om eventuella ventiler på fönstren. Att gå igenom all produktion för en dag in-

nebär dock mycket tid i arbete för lagerpersonalen och kan även leda till att 

misstag enklare begås. För att underlätta lagerpersonalens arbete fanns möjlig-

heten att manuellt ta fram informationen och att det vid mån av tid även går att 

automatiskt sammanfatta detta materialbehov. Det visade sig även att liknande 

projekt har genomförts för andra typer av material.  

Tanken var att med hjälp av satsnumret sammanfatta informationen från företa-

gets affärssystem till ett Exceldokument. En exempelmall enligt bilaga 5 togs 

fram som innehöll satsnummer, fabrik, monteringslina, datum, vecka och skift. 

Den innehöll även information om vilka artiklar som krävdes för varje enskild 

order och artiklarnas kvantitet. Allt sammanfattades i en PDCA-

uppföljningsblankett, enligt figur 19 nedan. 

Figur 19. PDCA-uppföljningsblankett för sammanfattad information 1. 
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Exempelmallen presenterades för den berörda personalen som tyckte att det var 

fördelaktigt med en sammanfattning men att orderlistan som var framtagen 

hade en del brister. Bland annat tittar produktionen först och främst på tur-

nummer, inte ordernummer. Tydligheten skulle även ökas genom att inkludera 

namnen på artiklarna. Utefter dessa önskemål justerades orderlistan. För att la-

gerpersonalen även ska veta vart ventilartiklarna ska levereras läggs flowrack-

sens namn till. Den nya exempelmallen presenterades för samma personal igen 

som blir nöjda med resultatet, se bilaga 6. Allting sammanfattades återigen i 

PDCA-uppföljningsmallen enligt figur 20. 

Figur 20. PDCA-uppföljningsblankett för sammanfattad information 2. 
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6.3.2. Experiment del 2: Lastbärare 

Nästa steg var att ta reda på hur ventilartiklarna ska levereras till monteringsli-

nan, därför gick det andra experimentet ut på att ta fram ett alternativ för lastbä-

rare. Tanken är att ventilhanteringen ska underlätta för lagerpersonal och mon-

teringspersonal samt inte ta upp för mycket plats vid monteringen.  

Det första alternativet var en lösning där alla ventilartiklar satsades för varje 

fönster i en ”holk”, se bilaga 7. Lastbäraren skulle stå vid monteringslinan och 

kombineras med en arbetsbänk. När den blev tom skulle man rulla arbetsbän-

ken till buffertplatsen, lämna den tomma och hämta den fyllda holken. Den 

tomma holken hämtas sedan av lagerpersonal som även sköter påfyllningen. Ef-

tersom ventilerna satsades och placerades i anslutning till monteringslinan 

skulle det innebära väldigt lite hantering för monteringspersonalen. Nackdelar-

na är att lagerpersonalen kommer få mycket extraarbete, projektet kommer ta 

en längre tid att genomföra då den kräver mycket ombyggnationer och beställ-

ning av material. Holken skulle även ta upp arbetsyta som i dagsläget inte finns 

vid monteringen. Detta förslag presenterades för monteringspersonal och lager-

personal som främst påpekade den ökande mängden arbete som lagerpersona-

len skulle behöva lägga ner. Att lastbäraren kommer hamna på en specifik höjd 

innebär även att ergonomin kommer påverkas negativt för viss personal. Dis-

kussioner fördes även med en produktionsberedare på företaget som förklarar 

att alla konstruktioner har begränsningar på hur höga de får vara ur säkerhets-

synpunkt. Allting sammanfattades i PDCA-uppföljningsblanketten enligt figur 

21 nedan. 

Figur 21. PDCA-uppföljningsblankett för första lastbäraren. 

På grund av nackdelarna för detta alternativ utvecklades även ett annat förslag 

på en lösning. Förslaget var att inkludera ventilartiklarna i den nuvarande 
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mjölkrundan och att hantera de i blålådor i de befintliga flowracksen, se bilaga 

8. Skillnaden mellan hanteringen av ventilartiklar och övrigt material var att 

ventilerna packas i blålådor efter turnummer enligt den planerade produktionen. 

Blålådorna placeras sedan i ett FIFO-flöde i flowracksen vilket gör att monte-

ringen kan få rätt sak i rätt tid. Detta alternativ möjliggör utnyttjandet av redan 

befintlig utrustning och arbetssätt samt tar även inte upp någon extra golvyta. 

Nackdelarna är att det inte hanterar den stora variationen av ventilbehov på ett 

bra sätt samt att hanteringen innebär att personal behöver lyfta blålådor från 

materialtåget till flowracksen. Även detta förslag presenterades för den berörda 

personalen som trodde att lösningen var möjlig att genomföra men att även den 

lösningen skulle medföra extra arbete för lagerpersonalen. Detta sammanfatta-

des på nytt i PDCA-uppföljningsblanketten enligt figur 22. 

Figur 22. PDCA-uppföljningsblankett för andra lastbäraren. 

All personal gav många olika för- och nackdelar vilket var till stort hjälp under 

utvecklandet av de båda förslagen men framförallt det senare. Det andra försla-

get kommer fortfarande medföra att lagerpersonalen kommer behöva lägga ex-

tra tid på att packa om ventilartiklarna från kartonger till blålådor. Fördelarna är 

dock att många av de problem som upplevs i dagsläget förhoppningsvis kom-

mer att försvinna genom att överlåta lagerhållningen till lagerpersonalen.  De 

båda förslagen presenterades för handledaren på företaget och ett beslut togs att 

det andra förslaget kommer testas i praktiken.  
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6.3.3. Experiment del 3: Införande av orderstyrd materialförsörjning 

För att kunna införa förslaget krävdes blålådor med uppmärkning, organisera 

för plats i flowracksen samt se till att personalen får information om hur utfö-

randet kommer se ut. Det krävdes även någon form av hanteringssätt gällande 

skruven för montering av ventilerna.  

Blålådor 

Dimensionerna för blålådorna baserades på ventilernas utformning och hur stort 

behovet var på ventiler. Ventilerna förkommer i längder från ca 40 cm ända 

upp till 80 cm. De ventiler som användes mest frekvent var 40, 50 och 55 cm. 

En lång blålåda på minst 80 cm hade dock varit otymplig att hantera för både 

lagerpersonal och monteringspersonal och en för kort blålåda skulle bli svår-

hanterlig med de längre ventilerna. Detta ledde till beslutet att blålådan ska vara 

av längden 60 cm. För att sedan ta reda på hur bred blålådan ska vara analyse-

rades det utbud som fanns för lådor som är 60 cm långa. Det fanns två blålådor 

som var rimliga att se över, en med bredden 11,5 cm och en med bredden 23 

cm. Båda blålådorna syns i figur 23. 

 
Figur 23. Blålådor av två olika dimensioner [mm]. 

Eftersom det var en fördel att utnyttja de flowracksen som redan finns vid mon-

teringslinan och inte göra en allt för stor ombyggnation så begränsades utrym-

met för blålådorna till flowracksens dimensioner. Djupet på flowracksen var 94 

cm vilket innebar att det rymdes 8st blålådor med bredden 11,5 cm och 4st med 

bredden 23 cm. Den mindre blålådan är att föredra vid ordrar med liten kvanti-

tet ventiler men eftersom det är vanligare med större mängd valdes den större 

blålådan. 

Ventiler som är längre än 60 cm kommer vara tvungna att ligga lutande mot 

kanten på blålådorna vilket gör att de kommer ta mycket plats i höjdled. Därför 

valdes en blålåda med en lägre framkant enligt figur 24. 
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Figur 24. Vald blålåda för ventilartiklarna. 

En uppskattning gjordes sedan på hur bra det nya ventilhanteringssystemet kla-

rar av de variationer som finns. För att ta reda på hur stort behovet av ventiler 

var vid extremfall fördes en diskussion med teamledaren på L24 som uppskat-

tade att det max kom ca 200st ventiler på ett skift men att det är väldigt sällan 

det händer. Systemet skulle klara av ca 200 ventiler över ett skift, däremot kan 

det uppstå problem när det kommer många ventiler i följd. Detta diskuterades 

med handledaren på företaget och ett beslut fattades att systemet ska utvecklas 

för att fungera i ”normala” förhållanden.    

Skruv 

Varje ventil har behov av skruv för montering på fönstret, dessa skruvar är spe-

ciella beroende på typ av ventil. Precis som nämndes under nuläget i empirin så 

har dessa skruvar inget eget artikelnummer utan packas tillsammans med venti-

lerna. Varje kartong innehåller exakt antal skruv som krävs för varje ventil. 

Den första tanken var att behålla detta tankesätt vid leverans av ventiler till 

monteringslinan och på så sätt inte skicka ut mer än vad som behövdes. Detta 

gör dock systemet väldigt känsligt, det räcker att någon tappar en skruv så 

skulle det fallera. En förutsättning för att det nya hanteringssättet ska fungera 

var istället att skruven levereras ut precis som majoriteten av allt material i fa-

briken enligt ett 2-bingessystem. 

Det enda krav som ställdes på blålådan för skruven var att den inte skulle vara 

för liten. Blålådan som valdes för detta ändamål fanns redan i fabriken och 

hade dimensionerna 17 cm lång, 10,5 cm bred och 9,5 cm hög som syns i figur 

25 nedan.  

 

Figur 25. Vald blålåda för skruven [mm]. 
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Flowracksen 

För att skapa plats för blålådorna krävdes justeringar i flowracksen som står i 

anslutning till monteringen L24. Flowracksen som företaget har erbjuder hög 

flexibilitet för ombyggnationer. För att minska onödig rörelse av att hämta ven-

tiler, organiseras den flowracken som står närmast den station där ventilen 

skruvas på fönsterkarmen. Figur 26 visar hur det såg ut innan justeringarna. 

 
Figur 26. Flowracks innan justering. 

Efter att rullbanor för blålådorna med ventilartiklar är på plats upptäcktes även 

möjligheter till att få plats med tre lådor för skruv vid sidan. Det är tre olika 

sorters skruv som monteringspersonalen påstår används oftast. Blålådorna för 

ventilartiklarna placerades i en arbetshöjd som medförde bättre arbetsmiljö ef-

tersom de vid vissa fall används mer frekvent. I samband med arbetet omorga-

niserades även vissa andra lådor efter monteringspersonalens behov och resul-

tatet kan ses i figur 27 nedan.  
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Figur 27. Flowracks efter justeringar. 

Uppmärkning 

För att undvika missförstånd och problem krävdes det även tydlig uppmärkning 

på blålådorna. Etiketten som togs fram baseras på etiketter som i nuläget redan 

används på andra blålådor i systemet. Varje etikett ska innehålla modellnamn, 

artikelnummer, vilken lina samt antal artiklar. Då blålådan för ventilartiklarna 

inte kommer innehålla ett specifikt artikelnummer eller en specifik mängd ute-

lämnades dessa rutor. Istället lämnades en ruta tom för att lämna plats åt order-

numret. Tanken är att allt eftersom lagerpersonalen fyller på blålådan med ett 

nytt ordernummer så ska det gamla suddas ut och det nya fyllas i. Ifall ordern 

innehöll fler artiklar än vad som fick plats i en blålåda kan det även finnas be-

hov av att packa i flera. Av denna anledning skapades en ruta för att fylla i vil-

ken blålåda av den totala mängden blålådor som var i bruk. Ett exempel på eti-

ketten syns i figur 28. 

 
Figur 28. Exempel på etikett för blålådan med ventilartiklar 

Uppmärkningen på blålådorna med skruv löstes provisoriskt genom att enbart 

märka upp med en text som förklarade vilken ventil skruven hörde till. Utöver 

blålådorna så märktes även baksidan av flowracksen upp för att förenkla lager-

personalens arbete. 
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Information 

När alla praktiska bitar var på plats samlades personal från materiallagret, pro-

duktionsledare, företagets Lean manager och teamledare för både dag- och 

kvällsskift på L24 samt en medarbetare från monteringen. Där presenterades 

allt material och en arbetsbeskrivning på hur arbetet ska gå till. En viktig del i 

arbetet är att eftersom ventilerna är orderanpassade så ska ventilerna följa med 

fönstret ifall det faller ur planeringen, rutiner för detta fanns redan uppsatta för 

annat material i fabriken. En förutsättning för att den orderstyrda materialför-

sörjningen ska fungera är att alla inblandade får information i god tid. Om det 

är ett ökat behov av ventiler så måste lagerpersonalen få vetskap om det så att 

de kan planera arbetet utefter det. Detsamma gäller om produktionsplaneringen 

förändras och en order planeras om. För att monteringen ska få in de nya venti-

lerna i god tid krävs snabb kontakt med lagerpersonalen. Även detta presente-

rades för personalen. Responsen var positiv och alla var med på att testa detta 

arbetssätt. De tyckte dock att etiketten för ventilartiklarna kunde förtydligas yt-

terligare genom att använda turnummer och satsnummer istället för ordernum-

mer. Denna ändring genomfördes och resultatet blev enligt figur 29. 

 
Figur 29. Ändrad etikett för blålåda med ventilartiklar. 

För att behålla flexibiliteten i hanteringssystemet möjliggjordes det att vid be-

hov placera flera turnummer i samma blålåda. Istället för att enbart visa vilken 

monteringslina blålådan tillhörde lades flowracksens namn till i övre högra 

hörnet. 

Experimentet utförs 

Tillsammans med en planerare på företaget bestäms ett skift för experimentet 

där behovet av ventiler varken är för lite eller för mycket. Detta sammanfattan-

des i orderlistan enligt figur 30 med en ventilmodell som innehåller två artiklar. 

Behovet för skiftet var 44 stycken ventiler alltså 88 stycken artiklar.  
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Figur 30. Sammanfattad orderlista. 

Detta packades ner i blålådor enligt den sammanfattade listan, etiketten märktes 

upp med det aktuella satsnumret och turnumret och blålådan placerades sedan 

på materialtåget. En låda fylldes med skruven tillhörande ventilerna och place-

rades på materialtåget. Tåget levererade sedan blålådorna och placerade de i 

flowracksen enligt figur 31.  

 
Figur 31. Fyllda blålådor i flowracksen. 

Några dagar senare användes materialet och monteringspersonalen skrev ner 

hur de tyckte att det fungerade. Allting sammanfattas i PDCA-

uppföljningsblanketten enligt figur 32. 
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Fi-

gur 32. PDCA-Uppföljningsblankett för införandet av orderstyrd material-

försörjning. 

Intrycket var att instruktionerna var enkla att förstå och uppmärkningen som 

arbetats fram tydligt visade var allt material skulle vara placerat och vad blålå-

dorna innehöll. Den packning som skulle utföras av lagerpersonalen visade sig 

ta längre tid än beräknat, här lades även stort fokus på att se till att antalet var 

korrekt för att brister inte skulle uppstå vid monteringslinan.  

Utvärderingen från monteringspersonalen gav att deras arbete blev mer flexi-

belt och enklare genom att deras arbetsuppgifter minskades. De undrade dock 

hur lagerpersonalen skulle påverkas av de nya arbetsmomenten. Något som vi 

lärde oss var även att detta hanteringssätt blev en form av poka-yoke. Monte-

ringspersonalen trodde först att packningen var fel och att enbart ventil A – del 

1 skulle användas men upptäckte senare att det ska vara båda delarna. 

Standard 

Den orderstyrda materialförsörjningen för ventilartiklar visade sig vara någon-

ting som företaget vill gå vidare med och fortsätta utveckla. Arbetsbeskrivning 

för hur arbetet ska gå till sammanfattades som en standard, se bilaga 9, som se-

dan presenterades för handledaren på företaget. Denna standard är inte helt 

komplett utan någonting som företaget behöver arbeta med. För att göra stan-

darden enkel och tydlig inkluderas bilder samt beskrivning av arbetet, eftersom 

företaget även lägger stor vikt på att säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet i det de 

gör inkluderas även detta vid behov.  
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6.4. Sammanfattat resultat av experimenten 

Resultatet av uppmärkning av lagerplatser var att den tiden det tog att leta 

efter artiklar minskades med 58 % från 7 minuter ner till 3 minuter. Det 

gjorde även lagret generellt mer visuellt och skapade ordning och reda.  

Resultatet av införandet av orderstyd materialförsörjning var att icke-

värdeskapande arbete gällande hantering av ventilartiklar eliminerades. För 

L24 innebar det en minskning av icke-värdeskapande arbete med ca 30 mi-

nuter i veckan. Genom att arbeta på detta sätt behöver monteringspersonalen 

inte längre hämta material ur materiallagret vilket även medförde:  

 Ordning och reda på lagret 

 Korrekt lagersaldo 

 Ordning och reda i och runt flowracksen 

 Minskat onödigt spring i materiallagret 

Detta hanteringssätt gällande ventilartiklar presenterades i en standard, se bi-

laga 9. 
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7. Diskussion & slutsats 

Följande kapitel inleds med en diskussion av studiens resultat samt de meto-

der som använts. Utifrån resultatet besvaras därefter studiens undersök-

ningsfråga i form av en slutsats.  

7.1. Valet av ventiler 

Examensarbetet riktade in sig ganska tidigt på ventilartiklar. Anledningen till 

detta var att flertalet avdelningar ansåg att den hanteringen som finns i dag 

skapar mycket problem på flera områden. De ventiler som används i dag är 

inga standardkomponenter utan enbart ett tillval vilket gör att behovet i pro-

duktionen kan variera. Ena veckan kan det finnas behov av 200 ventiler per 

skift medan andra veckan behövs det inga ventiler alls. Det finns i dag även ett 

brett utbud när det gäller ventiler och varje ventil innehåller i sin tur flera kom-

ponenter.  Något som även var intressant med dessa komponenter var att de inte 

levererades ut till monteringen av lagerpersonalen utan hämtas separat av mon-

teringspersonalen själva. 

7.2. Empiri 

Arbetet inleddes med att ta reda på nuläget, vilket skapade en omfattande för-

ståelse för hela processen innan experimenten börjades. Mycket tid lades på det 

här första steget, vilket berodde på att företaget inte har någon samlad informat-

ion angående hur ventilartiklarna hanteras idag. Varje enskild person inom fö-

retaget hade olika uppfattning om hur hanteringen gick till och vilka problem 

det skapade. Det var på grund av detta som vi valde att arbeta med ostrukture-

rade intervjuer för att samla så mycket information som möjligt och skapa en 

egen uppfattning om problemen. Genom att arbeta med ostrukturerade inter-

vjuer skapades även förutsättningar för flexibilitet gällande möten med perso-

ner. Hade intervjuerna istället varit strukturerade skulle mer planering krävts 

och det skulle eventuellt funnits risk att validiteteten sänktes. Genom att an-

teckningar vid observationer och intervjuer genomfördes enskilt och sedan 

sammanställdes, minskades risken att missuppfatta informationen. 

Att förstå nuläget tog längre tid än planerat. En förhoppning var att mer tid 

skulle läggas på experimenten och det praktiska genomförandet. Anledningen 

till detta var att vi ansåg det viktigare med förståelse för grundorsaken till pro-

blemen innan förändringar genomfördes. Till exempel ansågs problemet till en 

början ligga hos leverantörerna och att de hade en bristande leveranspålitlighet. 

Det var först efter mötet med inköpsavdelningen som det visade sig att leveran-

törerna inte var orsaken till problemet utan i själva verket många gånger har 

anpassat sig efter företagets bristsituationer.  
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Under arbetets gång har medarbetarna fått vara delaktiga i förbättringsarbetet, 

detta gäller dels planering och genomförande samt uppföljning. Det beror på att 

företaget redan idag försöker skapa ett klimat där ständiga förbättringar ingår i 

det dagliga arbetet. I dagsläget följer deras förbättringsarbete PDCA-cykeln och 

är i utvecklingsstadiet. Ett beslut togs därför att undvika ett införande av nya 

teoretiska termer och metoder för detta arbete, därav har all ifyllning av blan-

ketter gjorts på egen hand i samråd med handledare på företaget.  

7.3. Experiment 

Inför det första experimentet togs ett gemensamt beslut med handledare på fö-

retaget att fokus endast ska ligga på L24 istället för både L21 och L24 som tan-

ken var från början. Detta på grund av att L21 idag inte arbetar med blålådor 

och flowracks på samma sätt som på L24. En annan orsak var att inbladning av 

L21 hade gjort mätningarna och experimenten för stora och inom kata och 

PDCA är detta inte rätt sätt att arbeta på. Angreppssättet blev därför istället att 

enbart fokusera på L24 och blir utfallet positivt ska detta enkelt kunna applice-

ras på även L21. 

7.3.1. Experiment: Uppmärka lagerplatser 

Vid införandet av uppmärkta lagerplatser genomfördes en tidsmätning för en 

person som saknade tidigare erfarenhet av lagret på V2. Anledningen till detta 

är att vid standardiserat arbete ska allt visualiseras och beskrivas på ett så enkelt 

sätt som möjligt och genomföras av vem som helst. Det är även ett sätt för före-

taget att uppnå en högre flexibilitet bland personalen. Resultatet av tidsmät-

ningen visade att det tog ca 7 minuter att leta efter produkter utan lagerupp-

märkning och ca 3 minuter med uppmärkning. Här måste hänsyn tas till att om 

tidsmätningen hade genomförts på en person som arbetar i lagret i dag skulle 

resultatet med stor sannolikhet sett annorlunda ut på grund av tidigare erfaren-

heter. 

Genom att tidsmätningen genomfördes på samma sätt och med samma person, 

innan och efter experimentet, ökades reliabiliteten av resultatet. Det finns dock 

en risk att personen vid andra tidsmätningen kom ihåg placeringen för vissa 

ventilartiklar vilket kan ha påverkat resultatet. Alternativet var att genomföra 

mätningen på två olika personer, en före och en efter, då fanns istället en risk 

att resultatet skulle påverkas av personernas förutsättningar.  

Resultatet ordning och reda medför att lagerpersonalen har bättre förutsättning-

ar för att erbjuda god leveranspålitlighet och leveranssäkerhet i form av leve-

rans av rätt sak i rätt tid. Den minskade tiden det tar att leta efter produkter kor-

tar ner ledtiden och skapar högre flexibilitet samt gör det enklare att anpassa sig 

till förändringar i kundefterfrågan.  
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Genom att märka upp lagerplatserna med etikettlister på magnetremsa behåller 

företaget möjligheten till flexibilitet om lagret i framtiden kommer förändras. 

Hade möjligheten funnits till att utveckla experimentet ytterligare skulle ett ar-

bete med fasta lagerplatser och tydliga avskiljare mellan artiklar varit aktuellt. 

Något som upptäcktes under experimentet var att lagret innehåller många ven-

tilartiklar som vanligtvis inte används på V2, det fanns även goda möjligheter 

att minska behovet av yta som ventilerna tar upp i dagsläget. Om arbetet skulle 

fokuserat mer på enbart lagerhållningen hade ett 5S-arbete varit fördelaktigt att 

genomföra. 

7.3.2. Experiment: Eliminera fysiska hinder  

När det gäller det andra experimentet som handlade om att eliminera de fysiska 

hindren i och runt flowracksen som försvårar lagerpersonalens arbete hade 

monteringspersonalen redan funderat på en lösning. Deras lösning var att flytta 

bak flowracksen från monteringslinan och således frigöra ytan de behöver samt 

att de förenklar lagerpersonalens påfyllning. Denna lösning ansågs vara bättre 

än den med tejp som vi hade funderat på samtidigt som den var utformad av 

monteringspersonalen själva. Det är viktigt att lyssna på medarbetare och den 

personal som arbetar med uppgifterna dagligen. Att inte ta hänsyn till ett redan 

påbörjat projekt visar inte respekt för individen därför ansågs det vara viktigt 

att monteringspersonalen själva fick fortsätta driva detta. 

7.3.3. Experiment: Orderstyrd materialförsörjning 

Inför införandet av orderstyrd materialförsörjning mättes antal uthämtningar 

som monteringspersonalen gjorde. Blanketten för första veckan var bristfälligt 

ifylld, den visade uthämtningar på måndagen och tisdagen men inget under öv-

riga veckan. Blanketten för den andra veckan fanns inte kvar hos monterings-

personalen och gav därför ingen information. I samråd med handledaren på fö-

retaget och teamledare vid monteringen genomfördes en uppskattning av hur 

ofta uthämtning sker. Det här måste tas hänsyn till vid tolkning av resultaten. 

Detta visade sig även vara en utmaning eftersom det är stor variation på beho-

vet av ventiler. 

Vid framtagningen av blanketten lades störst fokus på att den skulle vara så 

tydlig och enkel som möjligt för att minska risken för misstolkningar. Blanket-

terna delades ut till monteringspersonalen som även fick information om vad 

som skulle göras. Om blanketterna istället skulle placerats vid materiallagret i 

anslutning till ventilartiklarna kanske de hade innehållit mer data och gett en 

verklig bild av frekvensen. Det skulle dock funnits en risk att monteringsperso-

nal från L21 skrev på listan och således påverkade resultatet. Oavsett om in-

samlad data skulle vara korrekt för de två veckorna som mättes baseras den en-

bart på de två veckorna och som nämnts tidigare är variationen väldigt stor. För 

att få ett mer trovärdigt resultat skulle mätningen skett under en mycket längre 

tid. 
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Den tid som monteringspersonalen lägger på att hämta ventilartiklar är något 

som inte tillför värde, med andra ord är det ett icke-värdeskapande arbete i en 

värdeskapande process. De uppskattade 27 minuterna motsvarar enbart den ti-

den som L24 lägger på hämtning av ventilartiklar. L21 och L23 arbetar på 

samma sätt. Syftet med det nya hanteringssättet är att flytta det icke-

värdeskapande arbetet så långt bort från den värdeskapande processen som 

möjligt. Det handlade även om att rätt personal ska arbeta med rätt saker. Mon-

teringspersonalen saknar den kunskap lagerpersonalen har om lagerhållning 

vilket medför många problem och irritationsmoment. Genom att överlåta arbe-

tet till lagerpersonalen fanns en förhoppning att bli av med många av proble-

men.  

Framtagningen av orderlistan var problematisk och därmed består det förslag 

som i slutändan användes vid experimentet av många brister. Variationen på 

behovet av ventiler gör det svårt att i förväg veta hur listan ska se ut för att fun-

gera på bästa sätt. För att undvika att arbetssättet återgår till hur det fungerade 

förut måste antalet ventiler i blålådorna stämma till 100 %, vilket betyder att 

det krävs mycket från lagerpersonalen.  

Något som förväntas hända är att det vid stort behov av ventilartiklar kommer 

krävas en hög frekvens av leverans. För att det inte ska uppstå problem så sågs 

många alternativ över där antalet blålådor i systemet kunde öka. En begräns-

ning som skapades var dock att det inte skulle finnas fler blålådor i systemet än 

vad som fick plats i flowracksen. Med fler blålådor i systemet finns en risk att 

den satta standarden inte efterföljs. Flowracksen hade kunnat byggas ut för att 

öka kapaciteten men det hade påverkat både ytan som flowracken tar upp samt 

säkerheten för personalen omkring den. Sedan hade även två våningar i 

flowracksen kunnat ha utnyttjas men problemet är dock att då skulle FIFO-

flödet försvinna och risken att fel begås ökas markant.  

Resultatet av det tredje experimentet var positivt för just den dagen vi genom-

förde det på. Det är dock svårt att avgöra hur systemet kommer fungera under 

en längre tid vid varierande behov av ventiler. Hade det funnits möjlighet hade 

experimentet genomförts under flera dagar. När det var aktuellt att genomföra 

experimentet var det många dagar då behovet av ventiler var litet. Om experi-

mentet utfördes på en sådan dag hade resultatet inte påvisat bristerna i hante-

ringssättet. Därför valdes en dag ca två veckor fram när behovet var större. När 

dagen då experimentet skulle genomföras på närmade sig visade det sig dock 

att den planerade produktionen låg två dagar efter och att planeringen ändrades 

flertalet gånger vilket gjorde att mycket tid gick åt till att följa dessa ändringar i 

planeringen. 

Det visade sig vid införandet av orderstyrd materialförsörjning att det nya han-

teringssättet fungerade som en form av poka-yoke vilket inte var något som var 

förväntat sedan tidigare. Monteringspersonalen fick en tydlig signal om vilka 

ventilartiklar som fönstret skulle innehålla vilket ledde till att de undvek att 

göra fel. För just detta experiment var det positivt eftersom rätt ventilartiklar 
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var packade i blålådorna. Detta skulle dock även kunna vara en nackdel. Om 

monteringspersonalen skulle förlita sig på enbart det som finns i blålådorna och 

lagerpersonalen någon gång skulle packa fel skapas en ökad risk för felmonte-

ring.  

En anledning till införandet av ett nytt hanteringssätt för ventilartiklarna var att 

få kontroll över lagersaldot. Genom att det fysiska lagret stämmer överrens med 

lagersaldot i affärssystemet minskar risken att det uppstår bristsituationer av 

ventiler. Således slipper inköpsavdelningen spendera tid och resurser för att 

lösa dessa brister. En stabil lagerhållning skapar även förutsättningar för att 

sänka säkerhetslagret och arbeta mot Just-in-time. 

En del av resultatet var även att det tog längre tid än planerat att packa blålå-

dorna. Här måste hänsyn tas till att det var ett nytt arbetsmoment som kommer 

ta längre tid under uppstartsfasen innan en vana har skapats. En rimlig slutsats 

som kan dras är att den tid det tar att utföra detta arbete i framtiden kommer er-

sätta den tid och arbete som det osäkra lagersaldot skapar idag. Det kommer 

dessutom leda till att inköpsavdelningens arbete kommer underlättas.  

Att utgå från ett nuläge och arbeta sig mot ett framtida måltillstånd genom att ta 

sig förbi hinder med hjälp av experiment har visat sig ge ett positivt resultat i 

form av en lösning som företaget vill satsa på. Genom att även lyfta de tankar 

och idéer som medarbetare inom företaget har, utnyttjas den kompetens som 

redan finns inom företaget. Det skapar dessutom en känsla av delaktighet och 

respekt för individen. Eftersom standarden är baserad på genomförda experi-

ment finns underlag för att den även kommer fungera i praktiken. Hade en 

standard istället införts utan att först ta reda på de brister och problem som 

finns idag, finns dessutom en risk att dessa inte kommer upp till ytan. Proble-

men skulle enligt standarden vara normala och inte lägre ses som en avvikelse 

för personalen. 

Den standarden som utformades för internförsörjning av ventilkomponenter är 

långt ifrån komplett. Standarden omfattar ett nytt hanteringssätt som tidigare 

inte funnits för ventilartiklar och innebär att leveransen sker av rätt personal. 

Den innehåller förutsättningar för lagerpersonalen att kunna leverera rätt sak i 

rätt tid, med den mängd som monteringen är i behov av. Den medför även att 

personalen får tillgång till nödvändig information i god tid och således kan pla-

nera och utföra sitt arbete på det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet. 

Genom standardiserat arbete utmanas kontinuerligt det aktuella arbetssättet vil-

ket leder till en säkrare arbetsplats. Detta är något positivt för företag och dess 

medarbetare men även samhället i stort när den minskade arbetsbelastningen 

medför färre sjukskrivningar och en trygg och hållbar arbetsmiljö. Detta är en-

bart ett förslag på hur standarden kan se ut och syftet är att personalen som ar-

betar utifrån standarden dagligen även ska utveckla den. Det väsentliga vid ar-

bete med kata är inte enbart resultatet utan även hur man arbetar för att ta sig 

dit. Liknande tankesätt har även funnits i detta projekt då förhoppningar finns 
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att arbetet kan fungera som ett pilotprojekt för hur företaget kan arbeta med 

komponenter med liknande förutsättningar. 

7.3.4. Alternativa förslag 

o Holk - Vid val av lastbärare hade det ur hanteringssynpunkt varit mest för-

delaktigt att använda sig av ”holk”-lösningen. Hade det funnits mer plats 

vid monteringslinorna skulle den idén troligen utvecklats. Den holken som 

presenterades i detta arbete hade dock flera brister ur säkerhets- och ar-

betsmiljösynpunkt vilket gjorde att den uteslöts tidigt i processen. Detta 

skulle kunna vara något som företaget arbetar vidare med i framtiden. 

o Outsourcing - Ett alternativ till en lösning hade varit att se över möjligheten 

att leverantören sköter satsningen av ventiler och levererar enligt Just-in-

time, på så sätt kan det icke-värdeskapande arbetet outsourcas. En sådan 

lösning finns redan idag för andra komponenter, problemet är att det finns 

flera leverantörer av ventilartiklar vilket hade lett till ett för stort projekt i 

dagsläget. Projektet låg även utanför syftet med examensarbetet som var att 

effektivisera internlogistiken.   

o Lösning för standardventiler – Genom att införa en lagerpunkt för de van-

ligaste ventilerna i närmre anslutning till monteringen och på så sätt minska 

behovet av att gå och hämta ventiler. Problemet med detta alternativ är att 

man enbart löser delar av problemet. Så fort det finns behov av en annan 

ventil än de som ligger vid lagerpunkten kommer monteringspersonal gå 

och hämta ur materiallagret igen vilket i sin tur leder till att de problem som 

finns i dag kommer finnas kvar. 
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7.4. Slutsats 

Undersökningsfrågan som presenterades i början på rapporten var:  

Hur kan den interna leveransservicen hos ett tillverkande företag förbättras 

samtidigt som logistikkostnaderna sänks? 

I fallstudien har experiment genomförts för att utforma ett nytt hanteringssätt 

vilket har visat sig ge god effekt på ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 

flexibilitet och information. Därmed kommer det vara möjligt att erhålla en 

förhöjd total leveransservice utan att påverka logistikkostnaderna negativt. Väl-

jer företaget att arbeta utefter de lösningar som presenterats och samtidigt fort-

sätta vidareutveckla dem, finns goda möjligheter att på sikt även sänka lo-

gistikkostnaderna i form av minskat säkerhetslager och minskat icke-

värdeskapande arbete. På så vis kan undersökningsfrågan besvaras. 

Fallstudien har visat på att den interna leveransservicen går att höja samtidigt 

som logistikkostnaderna sänks. Många företag i Sverige i dag gör stora investe-

ringar för att behålla sin plats på marknaden, främst med syftet att öka produk-

tiviten och således öka sin konkurrenskraft mot andra länder. Ofta görs dessa 

stora investeringar inom de värdeskapande processerna medan de stödjande 

processerna glöms bort vilket på sikt leder till att den värdeskapande processen 

blir lidande. Resultatet i fallstudien visar att det genom ständiga förbättringar 

går att genomföra effektiviseringsarbeten utan att göra några större investering-

ar. Om svenska företag väljer att först fokusera på små förbättringar inom alla 

dess processer istället för att enbart göra stora investeringar kan lönsamheten 

ökas. Således gynnas det svenska samhället då företag kan behålla sina verk-

samheter inom landet. 
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8. Rekommendationer 

Följande kapitel innehåller rekommendationer till företaget. 

 Ständiga förbättringar – Under arbetets gång har medarbetarna visat 

stort engagemang och en vilja att förbättra sin arbetsplats. Därför bör 

Inwido fortsätta sitt arbete med ständiga förbättringar och utnyttja den 

kreativitet och de idéer som medarbetarna besitter. På så sätt kan 

Inwido arbeta mot visionen för att fortsätta vara ledande inom fönster- 

och dörrtillverkning i Europa. För att möjliggöra detta krävs det även 

att medarbetarna får förutsättningar i form av tid och resurser för denna 

typ av arbete. 

 Daglig styrning – En förutsättning för ett arbete med ständiga förbätt-

ringar är även att avvikelser och idéer snabbt visualiseras. I dagsläget 

arbetar de med daglig styrning på vissa processer inom Inwido. Detta 

bör dock införas för alla processer inom organisationen så snart som 

möjligt, däribland lagret på V2. Genom att arbeta med daglig styrning 

redan vid lagret skapas en tydlig överblick över hur läget ser ut och 

problemen lyfts till ytan innan de når de värdeskapande processerna. 

 Mäta leveranssäkerhet – Ett sätt att enkelt visualisera nuläget är med 

hjälp av nyckeltal. En mätning av leveranssäkerhet saknas för tillfället 

och är något som Inwido bör införa. Genom att mäta rätt saker har 

medarbetarna hela tiden ett mål att arbeta mot och har en möjlighet att 

få reda på när det går bra. Det medför även att medarbetarna tydligt kan 

se brister i processen och vidta nödvändiga åtgärder för att stabilisera 

den. Mätningar är även något som krävs som utgångspunkt för förbätt-

ringsarbete.  

 Se över utbudet av ventiler – Utbudet av ventiler hos Inwido är i dag re-

lativt brett. Samtidigt skapades en uppfattning om att vissa ventiler an-

vänds mycket sällan men att dessa fortfarande lagerhålls. En rekom-

mendation till Inwido är därför att se över möjligheten att minska detta 

utbud. Det skulle i så fall medföra ett minskat behov av lagerplatser 

samtidigt som all hantering rörande ventilartiklar förenklas, dels den fy-

siska hanteringen men även hanteringen i företagets affärssystem. 

 RFID/Scanner – Många av de problem som har behandlas under detta 

examensarbete beror på att det saknas standard för hur lagerhållningen 

ska fungera. På grund av att Inwidos lagerhållning sker manuellt har det 

inte funnits ett klart behov av standardiserat arbetssätt. Inwido bör fun-

dera på om det finns möjlighet att istället införa någon form av automa-

tiskt identifieringssystem såsom RFID eller scanner. På så sätt kan 

många brister som uppstår på grund av den mänskliga faktorn reduceras 

och det skulle minska mängden manuellt arbete som sker idag. 
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