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Abstract 
Title: The development of an internal materials supply system – a case study at Hörle 

Automatic 

Author: Philip Karlsson & Marcus Rex 

Tutor: Hana Hulthén 

Examiner: Helena Forslund 

Background: Over the past decades, industrial logistics has gained an increasingly 

important role in giving companies a competitive edge in the global market. To achieve 

increased efficiency in the logistics function, the configuration of an internal materials 

supply system may have a significant impact on minimizing non-value added activities. 

There are several principles for internal materials supply system, how these are applied 

have a great impact on it’s industrial environment. The choice between different systems 

is characterized by an complexity where manufacturing industries change back and forth 

several times. 

 

Purpose: The purpose of this study is to propose a framework for the development of 

internal materials supply systems in the welding process within metalworking. 

 

Methodology: This is a case study at Hörle Automatic. The study approach has been to 

identify non-value adding activities in the case company's internal materials supply 

system to the welding process. And after that develop their current system to minimize 

identified activities.  Based on this, a framework has been designed to highlight the factors 

to be taken into account when developing an internal materials supply system. Empirical 

material has been collected through interviews, observations, focus groups and archival 

material. To enable identification of nonvalue-adding activities, a process mapping has 

been established. Furthermore, tests have been carried out regarding internal materials 

supply processes to strengthen the author's proposal. 

 

Result/Discussion: The result of the study is a framework including eleven factors that 

companies should take into account when developing an internal materials supply system. 

The framework involves factors regarding, production variation, item specification, 

layout, suppliers, and communication. 

 

Conclusion: A total of 18 non-value adding activities was identified regarding Hörle 

Automatic's internal materials supply system in their welding process. The development 

of the internal materials supply system as proposed eliminates some of the identified 

nonvalue-adding activities performed by welding operators. The remaining activities are 

reduced through a new layout and that usage of more cost-effective personnel. 

 

Keywords: Logistics, Internal materials supply system, Material supply, Nonvalue-

adding activities, Kitting, Batching, Continuous supply, Manufacturing, Metal 

processing, Welding process 
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Sammanfattning 
Titel: Utveckling av internt materialförsörjningssystem – en fallstudie på Hörle 

Automatic 

Författare: Philip Karlsson & Marcus Rex 

Handledare: Hana Hulthén  

Examinator: Helena Forslund 

Bakgrund: Under de senaste decennierna har industriell logistik fått en allt viktigare roll 

för att ge företag konkurrensfördelar på den globala marknaden. För att uppnå ökad 

effektivitet i logistikfunktionen kan konfigurationen av ett internt materialförsörjnings-

system ha en betydande inverkan på minimering av icke värdeadderande aktiviteter. Det 

finns flera principer för intern materialförsörjning, hur dessa appliceras har en signifikant 

påverkan i en industriell miljö. Valet mellan olika system kännetecknas av en 

överhängande komplexitet där tillverkningsindustrier byter fram och tillbaka flera gånger.   

 

Syfte: Syftet med studien är att föreslå ett ramverk för utveckling av interna 

materialförsörjningssystem gällande svetsprocess inom metallbearbetning. 

 

Genomförande: Studien är genomförd som en enfallsstudie på Hörle Automatic. Där 

studiens tillvägagångsätt har varit att identifiera icke värdeadderade aktiviteter i 

fallföretagets interna materialförsörjningssystem till svetsprocessen. För att därefter 

utveckla deras nuvarande system för att minimera identifierade aktiviteter. Utifrån detta 

har ett ramverk konstruerats som belyser faktor som ska tas i beaktning vid utveckling av 

ett internt materialförsörjningssystem. Empiriskt material har samlats in genom 

intervjuer, observationer, fokusgrupper och arkivmaterial. För att möjliggöra identifiering 

av icke värdeadderande aktiviteter har en processkartläggning upprättats. Fortsättningsvis 

har det genomförts tester gällande förslag på arbetssätt som utvecklats.  

 

Resultat/Diskussion: Ett ramverk har konstruerats som belyser elva olika faktorer som 

ska tas i beaktning vid utveckling av ett internt materialförsörjningsystem. Det är faktorer 

relaterade till produktionsvariation, detaljspecifikation, layout, leverantörer och 

kommunikation.  

 

Slutsats: Det har identifierats totalt 18 icke värdeadderande aktiviteter gällande Hörle 

Automatics interna materialförsörjningssystem till svetsprocessen. Utvecklingen av det 

interna materialförsörjningssystemet enligt förslag eliminerar en del icke värdeadderande 

aktiviteterna som identifierats. Resterande aktiviteter minskas genom utvecklingen av en 

materialförsörjningsprocess som möjliggör en ny layout och att mer kostnadseffektiv 

personal utför de icke värdeadderande aktiviteterna. 

 

Nyckelord: Logistik, Internt materialförsörjningssystem, Materialförsörjning, Icke 

värdeadderande aktiviteter, Kittning, Batchning, Kontinuerlig försörjning, 

Tillverkningsindustri, Metallbearbetning, Svetsprocess  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet avhandlas en företagsbeskrivning av fallföretaget Hörle 

Automatic, en företagsbakgrund och en problembakgrund. Vidare mynnar en 

problemdiskussion ut i två frågeställningar och ett syfte som studien avser att besvara.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Hörle Automatic grundades 1986 med affärsidén att kapa stålrör. Verksamheten har 

utökats till handel och bearbetning av rör och metall och hade en omsättning på 211 

MSEK under 2016. Företaget erbjuder sina kunder skärande bearbetning, smide- och 

gjutgods, rör och svetsning. De vanligaste kunderna finns inom bil-, truck- och 

motortillverkning. Huvudkontoret är placerat i Hörle utanför Värnamo där merparten av 

produktionen sker. Utöver detta utökade de verksamheten med en produktionsanläggning 

i Ningbo, Kina år 2009.  Antalet anställda är drygt 150, varav 100 är i Hörle och resterande 

50 i Kina. Hörle Automatic är ISO-certifierade enligt ISO 90012, ISO 14001 och 

TS16949 (Hörle u.å.; Beredning, 2017-01-25; Produktionsansvarig, 2017-01-23). 

 

1.2 Företagsbakgrund 

Hörle Automatic har under de senaste åren vuxit kraftigt vilket har resulterat i ökade 

produktionsvolymer. Ledningsgruppen har av denna anledning valt att inleda ett 

omfattande rationaliseringsprojekt inom deras interna logistik, för att förbättra 

effektiviteten och därigenom förbli konkurrenskraftiga. Rationaliseringsprojektet består 

av flera förändringar. Företaget ska genomföra investeringar i automatiserade truckar och 

en paketeringsmaskin. Hörle Automatic ska också genomföra ett stort förändringsarbete 

gällande material från Kina, där mycket av det arbete som genomförs i Hörle ska förflyttas 

till Kina och utföras innan materialet transporteras till Sverige. Vidare ska det utvecklas 

ett nytt arbetssätt för den interna materialförsörjningen till svetsprocessen (VD, 

Produktionsansvarig, Beredning, Svetsansvarig och Lageransvarig, 2017-01-16). 

Författarna till denna studie har fått i uppdrag att utveckla den interna 

materialförsörjningen till svetsprocessen. 

 
1.2.1 Internt materialförsörjningssystem 

Hörle Automatics svetsprocess består av totalt sju svetsar, fyra är robotceller och tre 

manuella. De producerar för tillfället cirka 300 artiklar som har sin grund i över 300 olika 

detaljer. Varje artikel består av två till elva detaljer i varierande storlek och vikt. Vidare 

varierar även den ekonomiska order kvantiteten (EOK), vilket är den optimala 
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tillverkningskvantiteten för varje artikel (arkivmaterial; Svetsansvarig, 2017-02-07). I 

nuläget upplever företaget att effektiviteten i processen påverkas negativt på grund av att 

svetsoperatörer är sysselsatta med aktiviteter gällande den interna materialförsörjning 

(Produktionsansvarig, 2017-01-16). Svetsoperatörer hämtar själva det material de 

behöver för varje produktionsorder i svetsprocessens lager (SV-lager). Det uppstår ett 

antal olika störningar när svetsoperatörer hämtar material, det kan till exempel vara 

material som står i vägen eller att material är lagerfört på fel pallplats. Fortsättningsvis 

har de ökande produktionsvolymerna och säsongsvariationen resulterat i att pallställagen 

i SV-lagret inte räcker till, vilket leder till att material tillfälligt placeras framför 

pallställagen. Detta kräver i sin tur senare lagerläggning eller omförflyttning för att 

komma åt detaljer. Ökningen av antalet pallar påverkar också svetsprocessen genom att 

det blir trångt och att svetsoperatörerna behöver flyttar omkring på pallar för att få plats 

(Observation, 2017-02-07). 

 

För att försöka få bukt på dessa störningar menar VD (2017-01-16) att det under en tid 

har diskuterats om utveckling av deras interna materialförsörjningssystem skulle kunna 

vara ett sätt för att minimera dessa störningar och antalet pallar. Det måste genomföras 

en förändring gällande materialförsörjning då deras nuvarande placering av SV-lagret 

kommer att påverkas av det överliggande rationaliseringsprojektet. Detta eftersom ytan 

där lagret är placerat kan behövas till andra framtida maskininvesteringar. Enligt 

(produktionsansvarig) är förflyttning av SV-lagret till Kina-avdelningen en möjlig 

lösning. Detta skulle medföra att arbetssättet där svetsoperatörer hämtar detaljer själva 

skulle bli mer tidskrävande eftersom avståndet till svetsprocessen kommer att bli 

betydligt längre, vilket illustreras tydligt i nedanstående figur 1.  
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Figur 1 - Layout över Hörle Automatics lager, SV-lager och svetsprocess 
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1.3 Problembakgrund 

Gunasekaran och Choy (2012) diskuterar att industriell logistik har fått en allt viktigare 

roll i att ge företag konkurrensfördelar på den globala marknaden. Vidare menar 

Storhagen (2011) och Gunasekaran och Choy (2012) att konkurrensfördelarna som kan 

vinnas med mer effektiva materialflöden blir en allt mer avgörande faktor i 

logistikarbetet. Logistik i produktion kan ses som förmågan att förflytta och förvara 

material för att kunna använda det på rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket gör att 

logistikfunktionen har blivit en allt viktigare beståndsdel i produktionen (Agapiou et al., 

1998). Vidare diskuterar Storhagen (2011) och Hines och Rich (1997) att en viktig del av 

logistikfunktionen är att hela tiden vara medveten om resursutnyttjande och att ständigt 

ifrågasätta vad som är onödigt. Alla aktiviteter som inte adderar värde för slutkunden är 

onödiga och är följaktligen en icke värdeadderande aktivitet (Dennis, 2015). 

 

Fortsättningsvis har konkurrensen på den globala marknaden satt press på tillverkande 

företag att förbättra sina produktionssystem för att därigenom förbättra sin effektivitet 

genom att minimera icke värdeadderande aktiviteter (Neumann, Kihlberg, Medbo, 

Mathiassen & Winkel, 2002). Logistikens syfte är att förbättra effektiviteten (Jonsson & 

Mattsson, 2016) och en förbättrad effektivitet resulterar i en lägre produktkostnad vilket 

leder till förstärkt konkurrenskraft, kostnadsreduktion och ökad vinstmarginal (Jin, Leem 

& Lee, 2016; Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

För att uppnå ökad effektivitet i logistikfunktionen kan konfigurationen av ett internt 

materialförsörjningssystem ha en betydande effekt på resultatet i den mottagande 

produktionsenheten (Hanson & Finnsgård, 2014). För materialförsörjning till tillverkning 

kan man enligt Jonsson och Mattsson (2016) särskilja metoderna batchning, kontinuerlig 

försörjning och kittning. Vid batchning transporteras ett urval av artikelnummer till 

arbetsstationen, medan kontinuerlig försörjning innebär att alla artikelnummer finns 

tillgängliga vid arbetsstation (Johansson & Johansson, 2006). Vid dessa två metoder finns 

varje detalj i separata lastbärare, detta skiljer sig mot kittning som innebär att detaljerna 

som behövs för en specifik produktions- eller monteringsorder konsolideras i en 

lastbärare. Detaljerna levereras på så sätt i försorterade kitt till den interna kunden. 

Metoden används för att uppnå en högre effektivitet inom ett produktionsområde genom 

att minimera icke värdeadderande aktivitet som utförs av operatören. Den tid som 

spenderas för att hämta material utgör ofta en betydande del av den icke värdeadderande 
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tiden som spenderas av operatören och borde kontinuerligt vara så låg som möjligt för att 

hög effektivitet ska kunna uppnås (Hanson & Medbo, 2012). 

 

Huruvida kittning eller kontinuerlig försörjning används i en industriell miljö kan det ha 

en signifikant påverkan på både montering och den interna materialförsörjningen. Båda 

systemen är associerade med ett antal för- och nackdelar. Sammantaget kännetecknas 

valet mellan olika interna materialförsörjningssystem av en överhängande komplexitet. 

Det är svårt att skapa rekommendationer gällande vilket system som ska appliceras (Hua 

& Johnson, 2010). Bragg (2004) diskuterar att vid användandet av ett 

materialförsörjningssystem ska lagerpersonalen utföra förberedelser och transport åt 

produktionsenheten för att minimera enhetens icke värdeadderande aktiviteter. För att 

kunna uppnå en hög effektivitet menar Lumsden (2012) att såväl lager som 

produktionsverksamheten ska arbeta samspelt på ett strukturerat sätt som passar 

verksamheten. 

 

1.4 Problemdiskussion 

Ledningen på Hörle Automatic upplever att effektiviteten i svetsprocessen är lägre än 

önskvärt. Företaget härleder detta till att deras svetsoperatörer är sysselsatta med 

aktiviteter gällande den interna materialförsörjning som att hämta och leta efter material. 

I nuläget vet de inte hur mycket tid som läggs på dessa och andra aktiviteter som inte 

tillför slutkunden något direkt värde (VD, Produktionsansvarig, Beredning, 

Svetsansvarig, 2017-01-16). Hanson och Medbo (2012) lyfter fram att hämtning av 

detaljer ofta utgör en betydande del av icke värdeadderande aktiviteterna inom produktion 

och menar att detta måste minimeras för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt. 

Vidare menar Lacerda, Xambre och Alvelos (2016) att försämrad effektivitet och kvalitet 

samt förlängda ledtider och ökat antal pallplatser är konsekvenser av icke värdeadderande 

aktiviteter inom produktionsindustrin. 

 

Hörle Automatic har för tillfället fyra svetsceller i drift som kostar 1300 kronor i timmen 

per cell. De upplever att det finns en stor möjlighet för kostnadsbesparing om 

svetsoperatörers effektivitet kan förbättras (Produktionsansvarig, 2017-01-23). Klotz, 

Horman och Bechtel (2008) menar att det är problematiskt att förbättra en process utan 

att ha en förståelse för de olika aktiviteterna och deras tidsåtgång. Enligt Rybicka, Tiwari, 

Del Campo och Howarth (2015) möjliggör processkartläggning förståelsen för hur en 
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process ser ut i nuläget och fungerar som ett utgångsläge för att förbättra processer. 

Processkartläggning anses även som ett lämpligt verktyg för att hitta aktiviteter inom en 

process som inte är värdeadderande. Detta stödjer även Björklund (2012) när hon säger 

att genomförandet av en processkartläggning är ett viktigt första steg för att förbättra sina 

flöden. För att Hörle Automatic ska kunna uppnå sin målsättning gällande en ökad 

effektivitet är genomförandet av en processkartläggning avgörande för att kunna 

identifiera hur mycket tid som går åt till icke värdeadderande aktiviteter gällande den 

interna materialförsörjningen. Denna diskussion mynnar ut i följande forskningsfråga; 

 

Vilka icke värdeadderande aktiviteter kan identifieras inom Hörle Automatics interna 

materialförsörjningssystem till svetsprocessen?  

 

Det finns enligt Johansson och Johansson (2006) tre primära principer för interna 

materialförsörjningssystem; kontinuerlig försörjning, batchning och kittning. Hua och 

Johnson (2010) menar att varje metod har sina för- och nackdelar samt förespråkare och 

motståndare. Under de senaste decennierna har många tillverknings- och 

monteringsföretag upplevt en explosion gällande antal artikelvarianter (Gajjar & 

Thakkar, 2014). Denna explosion har haft en stor påverkan på den interna 

materialförsörjningen eftersom ett stort antal olika variationer kan göra användandet av 

kontinuerlig försörjning svårt. Detta grundar sig i brist av lagringsplats vid arbetsstationer 

och kan därutöver leda till hög kapitalbindning (Johansson & Johansson, 2006). Detta 

fenomen överensstämmer med vad Hörle Automatic upplever inom deras kontinuerliga 

försörjning till svetsprocessen. Företaget producerar i nuläget många olika artiklar med 

sin grund i många olika detaljer i varierande vikt och storlek (Svetsansvarig, 2017-02-

07). 

 

Hanson och Medbo (2012) menar att vid operatörsberoende produktion likt Hörle 

Automatics svetsprocess ska den värdeadderande delen av svetsoperatörers arbete vara 

maximerad. Det drivs en diskussion på Hörle Automatic om kittning och sampackning 

av hela produktionsordrar skulle kunna förbättra den överliggande effektiviteten. Detta 

genom att minimera icke värdeadderande aktiviteter som i nuläget genomförs av 

svetsoperatörer gällande olika materialförsörjningsmoment (Produktionsansvarig, 2017-

01-16). Detta styrker Hanson och Medbo (2012) som diskuterar att kittning alternativt 



  
 

  7 

batchning är ett effektivt sätt att reducera tiden som operatörer spenderar på att hämta och 

lokalisera material. 

 

Limére, Landeghem och Goetschalckx (2015) anser att kittning är bäst lämpat för till 

exempel elektronikindustrin som huvudsakligen hanterar små och lättviktiga detaljer. 

Dock menar Caputo, Pelagagge och Salini (2015) att det finns företag med stora detaljer 

som har applicerat kittning effektivt. Detta är något som överensstämmer med Hua och 

Johanson (2010) som diskuterar att det finns en brist på kunskap om vilka avvägningar 

som måste göras vid valet av ett internt materialförsörjningssystem. 

 

Många tillverkningsindustrier byter mellan kittning och kontinuerlig försörjning flertalet 

gånger utan att vara säkra på vilket system som passar deras verksamhet bäst. Det har 

genomförts lite forskning inom vilket internt materialförsörjningssystem som passar bäst 

i specifika industrier och produktionsmiljöer. Valet av system kan påverkas beroende på 

produktionsvolymer, variation och storlek (Hua & Johnson, 2010). Kilic och Durmusoglu 

(2015) poängterar att det krävs mer forsknings kring vilka faktorer som påverkar valet 

och utvecklingen av ett internt materialförsörjningssystem. 

 

Hörle Automatic vill utveckla ett internt materialförsörjningssystem anpassat till deras 

svetsprocess (Produktionsansvarig, 2017-01-16). Dock menar Produktionsansvarig 

(2017-01-16) att de inte vet riktigt hur detta ska genomföras, vilket Caputo, Pelagagge 

och Salini (2015) styrker med att många tillverkningsindustrier visar en brist på kunskap 

gällande när och var olika interna materialförsörjningssystem ska appliceras. Limére, 

Landeghem och Goetschalckx (2015) menar fortsättningsvis att det även finns brist på 

information som belyser i mer detalj hur en intern materialförsörjningsprocess ska vara 

utformad. Detta leder ut i följande forskningsfråga; 

 

Hur kan Hörle Automatics interna materialförsörjningsystem till svetsprocessen 

utvecklas för att minimera identifierade icke värdeadderande aktiviteter? 

 

1.5 Forskningsfrågor 

1. Vilka icke värdeadderande aktiviteter kan identifieras inom Hörle Automatics interna 

materialförsörjningssystem till svetsprocessen?  
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2. Hur kan Hörle Automatics interna materialförsörjningsystem till svetsprocessen 

utvecklas för att minimera identifierade icke värdeadderande aktiviteter? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att föreslå ett ramverk för utveckling av interna 

materialförsörjningsystem gällande svetsprocess inom metallbearbetning. 
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2. Metod 
Följande kapitel avser att berätta vilka tillvägagångssätt som författarna av denna studie 

haft under arbetets gång. Kapitlet inleds med en presentation av vilken forskningsdesign 

som använts, hur datainsamlingen har gått till, hur data har analyserats, 

kvalitetskriterier och hur källkritik har tillämpats. Vidare presenteras hur forskarna 

anpassat sig efter etiska ställningstagande och kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Forskningsdesign 

I en mycket grundläggande bemärkelse står en utformning eller design för en logisk 

sekvens som kopplar samman empiriska data med undersökningens forskningsfrågor och 

i sista hand även med dess slutsatser (Yin, 2007). 

 

”En forskningsdesign är en plan som vägleder forskaren i de processer som innebär 

insamling, analys och tolkning av data. Det är en logisk modell för belägg eller bevis som 

gör det möjligt för forskaren att dra slutsatser om kausala relationer mellan de variabler 

som studeras.” (Yin, 2007:39) 

 

Det huvudsakliga syftet med en forskningsdesign är att forskarna ska slippa hamna i den 

situation där empirin eller beläggen inte har med de ursprungliga forskningsfrågorna att 

göra (Yin, 2007). Det finns olika varianter på forskningsdesign, experimentell design, 

komparativa undersökningar, longitudinella undersökningar, surveystudier och 

fallstudier (Bryman & Bell, 2013). En fallstudie är en forskningsdesign som studerar ett 

fall i form av en individ, grupp eller organisation för att besvara specifika 

forskningsfrågor (Gillham, 2000). Denna studie är en fallstudie eftersom forskarna har 

genomfört en djupgående studie på Hörle Automatic vilket Yin (2007) styrker med att en 

fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext. En fallstudie kan genomföras både som en- eller flerfallstudie (Yin, 

2007). Denna studie är en enfallsstudie, eftersom uppdragsbeskrivningen från Hörle 

Automatic inte involverar några externa parter. Yin (2007) diskuterar att behovet för en 

fallstudie belyses ofta av en efterfrågan om ökad förståelse för en viss komplexitet. I 

denna studie kommer denna efterfrågan från Hörle Automatic som vill få en bättre 

förståelse över hur icke värdeadderande aktiviteter kan minimeras i deras svetsprocess 

(Produktionsansvarig, 2017-01-16). Detta diskuterar även Patel och Davidson (2011) som 
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menar att menar att fallstudier ofta kommer till användning vid undersökning av 

förändringar och processer. 

2.2 Datainsamling 

Enligt Yin (2007) finns det ingen datakälla som är bättre än någon annan, utan de 

kompletterar och gör varandra fullständiga. Därav vill man använda sig av så många 

datakällor som möjligt vid insamling av data i en fallstudie. 

 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en viktig del för information vid fallstudier, av den orsaken att fallstudier 

oftast fokuseras kring människor. Författarna av studien har likt Yin (2007) ställt vänligt 

inställda frågor och frågor som inte är hotande för att uppnå målet med intervjun, utan att 

påverka respondentens svar eller samarbetsvilja. Vilket enligt Yin (2007) leder till en 

öppen karaktär och kan således ställa frågor om fakta och personens åsikter kring det. I 

en del situationer kan man fråga intervjurespondenten att uttrycka dennes egna 

uppfattning och idéer för att kunna använda det som utgångspunkt vid vidare intervju. 

Författarna har under studiens gång fått stor hjälp av respondenternas olika uppfattningar 

och deras åsikter om hur de tycker att olika situationer ska se ut och utformats. Det är 

däremot viktigt att vara försiktig och inte blir alltför beroende av en viss informant, vilket 

kan motverkas genom att använda sig av andra informationskällor för att styrka dess 

påstående (Yin, 2007). Författarna har styrkt mycket av informationen från intervjuerna 

med hjälp av intervjuer med andra respondenter, observationer, fokusgrupper och 

arkivmaterial. 

 

Bryman och Bell (2013) presenterar tre former av intervjuer; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Författarna har uteslutande använt sig av 

ostrukturerade intervjuer. Likt Bryman och Bell (2013) menar kan ostrukturerade 

intervjuer liknas vid ett vanligt samtal. Författarna har gått igenom teman mer än specifika 

frågor och intervjupersoner har därefter fått svara fritt. Under studien gång har författarna 

haft hjälp av intervjuer för att samla information rörande båda forskningsfrågorna och de 

intervjuerna som genomförts presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 - Ostrukturerade intervjuer 

 
2.2.2 Observationer 

I vårt vardagliga liv är observationen det bästa tillvägagångssättet för att samla 

information, men det är även en vetenskaplig metod. Den främsta anledningen till att 

använda sig av observation är i samband med explorativ undersökning, vilket innebär att 

den lärdomen som erhålls från observationen lägger grunden för vidare forskning med 

andra insamlingsmetoder. Observation används även för att komplettera information från 

andra insamlingsmetoder.  Det som är fördelaktigt med observation är att möjligheten att 

studera det som händer och hur människor beter sig i ett naturligt sammanhang i den 

stunden det inträffar. Vilket leder till att forskare inte är beroende av hur de intervjuade 

minns eller uppfattar en situation. Med observation blir forskare heller inte beroende av 

individens vilja till att lämna ut information, de utvalda intervju respondenterna har inte 

alltid en önskan eller för den delen tid för intervjuer. Till skillnad från de flesta andra 
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tekniker så kräver observation mindre form av samarbete och aktiviteter från de utvalda 

individerna (Patel & Davidson, 2011). 

 

För att öka tillförlitligheten är det enligt Yin (2007) bra om forskare använder sig av fler 

än en observatör om nu resurserna tillåter detta. Däremot är observationsmetoden kostsam 

och tidskrävande, men är problemställningen av en sådan natur att observation är den 

bästa tekniken för att samla information så bör den övervägas (Patel & Davidson, 2011). 

Yin (2007) säger att det även kan genomföras deltagande observationer. Vilket skapar en 

möjlighet att få en “insider blick” istället för att få en utvändig och objektiv syn på 

situationen. Yin (2007) menar att ett sådant perspektiv är ytterst värdefullt för att skapa 

en korrekt bild av situation. Deltagande observation får däremot kritik för att forskaren 

kan ta för stor plats jämfört med de som observeras. Det blir även svårare för forskaren 

att fungera som en utomstående observatör och risken finns att forskaren försvarar en 

handling, en person eller sympatiserar med dem som ska observeras. Fördelarna och 

nackdelarna måste tas i beaktning och om deltagande observationer är det mest lämpliga 

angreppssättet (Yin, 2007). 

 

För att kunna identifiera vilka icke värdeadderande aktiviteter som utförs av 

svetsoperatörer gällande intern materialförsörjning har författarna använt sig av en 

processkartläggning. Det tillvägagångssättet som författarna har haft är att de har först 

utfört en deltagande observation (2017-01-24) och förberett detaljer ankommande från 

Kina för svetsprocessen. Därefter har författarna vid tre tillfällen utfört observationer och 

tagit tid på svetsprocessen. Vid första tillfället utfördes en generell observation (2017-02-

07) för att identifiera icke värdeadderande aktiviteter samtidigt som en mer ingående 

observation utfördes på en av svetsoperatören där alla aktiviteter noterades och klockades. 

Vid nästkommande två observationer (2017-02-13, 2017-02-28) klockades enbart de 

aktiviteter som vid tidigare observation blivit identifierade som icke värdeadderande. Den 

deltagande observationen och observationerna som utfördes (2017-02-07) och (2017-02-

13) utfördes av båda författarna för att enligt Yin (2007) öka tillförlitligheten. Den sista 

observationen (2017-02-28) utfördes enskilt för enligt vad Patel och Davidson (2011) 

säger är observation tidskrävande. 

 

Det har också genomförts två deltagande observation vid utförandet av den andra 

forskningsfrågan. Författarna har tillsammans med den som ska vara ansvarig för den 



  
 

  13 

interna materialförsörjningen genomfört ett test av kittning/batchning (2017-03-14). 

Detta för att tillsammans med lagerpersonal komma fram till ett effektivt sätt att 

genomföra den interna materialförsörjningen. Författarna har fortsättningsvis utfört ett 

mer detaljerat test av kittning/batching (2017-04-28) utan personal från Hörle Automatic 

gällande två av de mest tidskrävande artiklarna (Svetsansvarig, 2017-02-24). Detta har 

genomfört för att undersöka huruvida utvecklingen av ett system för intern 

materialförsörjning är genomförbart och vad det skulle innebär för företaget. 

 

Det har fortsättningsvis genomförts tre observationer (2017-03-28, 2017-04-05 & 2017-

04-11) gällande lagerföringen av detaljer för att kartlägga hur mycket plats respektive 

detalj behöver. Observation som datainsamling har valts framför arkivmaterial på grund 

av att Hörle Automatics lagersystem inte visar pallens volym samtidigt som det dåligt 

speglat hur många pallar som finns i lagret. Det har också utförts en observation (2017-

04-18) över Kina-avdelningen, vilken har legat till grund för de förändringar som föreslås 

i den andra forskningsfrågan. Författarna har vid alla utförda observationer haft i 

beaktande det som Patel och Davidson (2011) samt Yin (2007) framhäver som 

betydelsefullt att ta hänsyn till vid observation och deltagande observation. I tabell 2 

nedan illustreras information om genomförda observationer.  

 

 

Tabell 2 - Observationer 
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2.2.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupp är en intervjuteknik som är en form av gruppintervju där oftast minst fyra 

personer är delaktiga i intervjun. Anledningarna till att använda sig av fokusgrupper är 

för att metoden fördjupar sig på ett specifikt ämnesområde. Den som använder sig av 

fokusgrupper som intervjumetod är även intresserad varför människor tycker som de gör 

och hur människorna i gruppen diskutera en fråga och reagera på varandra åsikter. Det 

skapar en miljö där det finns utrymme för deltagarna att argumentera och ifrågasätter 

varandras åsikter. I företag kan fokusgrupper betraktas som en teknik för personer att lyfta 

fram eventuella problem och tillsammans i gruppen arbetar fram en lösning. 

Fokusgrupper möjliggör för deltagarna att lyfta fram de frågor, punkter och åsikter som 

de anser vara viktiga vilket framförallt är betydelsefullt i kvalitativa undersökningar 

eftersom en viktig del av kvalitativa undersökningar är de uppfattningarna som personer 

har (Bryman & Bell, 2013). 

 

Författarna har vid besvarandet av den andra forskningsfrågan diskuterat interna 

materialförsörjningssystem tillsammans med svetsoperatörer i en fokusgrupp (2017-03-

28). Några av de frågor som har diskuterats är vart detaljer, emballage och färdiga pallar 

i anslutning till svetprocessen möjligtvis kan placeras. Det har också diskuterats hur den 

interna materialförsörjning kan genomföras och vilka lastbärare som är att föredra vid 

olika vikter och volymer för svetsoperatörer. Dessa frågor har diskuterats eftersom 

svetsoperatörer har en större erfarenhet av svetsprocessen. I fokusgruppen deltog 

författarna, svetsansvarig och sex svetsoperatörer. Det har även möjliggjort för författarna 

att likt vad Bryman och Bell (2013) anser har diskussioner och lösningar som tidigare 

inte reflekteras kring lyfts till ytan och därav funnits i åtanke när förbättringsarbetet 

genomförts. Användandet av fokusgrupp har möjliggjort för författarna att inkludera och 

göra svetsoperatörer delaktiga i förbättringsarbetet.  Detta eftersom för att kunna utveckla 

en långsiktig hållbar lösning behöver relevant personals åsikter få höras. 

 

Det har även genomförts en fokusgrupp (2017-04-11) med produktionsansvarig, 

lageransvarig och ansvarig för produktionsutveckling där layouten över nuvarande Kina-

avdelningen har diskuterats. Författarna har lyft sina idéer om var lagerföring av detaljer 

skall placeras. Frågor kring rationaliseringsprojektet och placering av framtida 

investeringar som packningsmaskin och automatiserade truckar vilket påverkar 

situationen har även diskuterats. I tabell 3 nedan illustreras genomförda fokusgrupper.  
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Tabell 3 - Fokusgrupper 

2.2.4 Arkivmaterial 

Författare måste ta hänsyn till hur pass tillförlitligt arkivmaterialet är och under vilka 

omständigheter som materialet skapades. Trots att materialet kan uppvisa en stark 

kvantitativ natur, ska forskare inte automatiskt anta att siffrorna är korrekta eller riktiga. 

Arkiven har skapats av en speciell anledning, mot en speciell målgrupp och det ska skapas 

en klar bild som det är möjlighet när forskare tyder och granska hur användbart och riktigt 

materialet är (Yin, 2007). 

 

Författarna har under studiens gång tagit del av arkivmaterial i form av en karta över 

Hörle Automatics lagerlayout (Figur 1). Kartan på layouten har varit av stor relevans när 

författarna har lämnat förslag på en ny lagerlayout för svetsprocessen och Kina-

avdelningen i den andra forskningsfrågan. Den har också använts för att skapa förståelse 

över hur svetsprocessen går till och följaktligen varit till stor hjälp i den första 

forskningsfrågan. Arkivmaterial i form av artikeldata gällande vad som produceras och 

hur lång tid det har tagit att producera en enhet i respektive svetscell, denna data bifogas 

ej och har anonymiserats eftersom det är känslig information.  

2.2.5 Sökord och databaser 

Vid insamlingen av teori i form av vetenskapliga artiklar till denna studie har det sökts 

på nedan presenterade nyckelord (Tabell 4). Nyckelorden som har använts har både stått 

separat, men även vid många tillfällen kombineras med andra nyckelord. Detta för att 

lättare sortera fram till lämplig information. De databaser som framförallt använts vid 

teoriinsamlingen är BPS (Business Source Premier) och Google scholar.  
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Tabell 4 - Sökord 

2.3 Analysmodell och dataanalys 

Enligt Yin (2007) är analysen av fallstudiens empiriska data en av de svåraste delarna vid 

genomförandet av en fallstudie. Många gånger samlas data in utan att forskare har någon 

aning om hur insamlad data ska analyseras, vilket leder till att forskare lätt stöter på 

svårigheter under analyseringen. Därav behöves en tydlig analytisk strategi. Författarna 

har vid insamlandet av empiriska data utgått från den teori som ansetts vara nödvändig 

för att besvara forskningsfrågorna. Nedan presenteras studiens analysmodell (Figur 2), i 

första forskningsfrågan har teori kopplats med empiri vilket har skapat analysen som har 

svarat på den första forskningsfrågan. För att svara på den andra forskningsfrågan har ny 

teori presenterats tillsammans ny empiri och analysen från tidigare forskningsfråga. 

Vidare har teori om icke värdeadderande aktiviteter vilket presenterades i första 

forskningsfrågan använts för att besvara den andra forskningsfrågan. Analysen från den 

andra forskningsfrågan har sedan lagt grunden för resultatet, vilket svarar på studiens 

syfte. Vilket sedan summeras i slutsatsen. 
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Figur 2 - Analysmodell 

2.3.1 Dataanalys: Identifiera icke värdeadderande aktivitet gällande 
svetsprocessen 

Strategin för att analysera studiens första forskningsfråga bygger på att övergripande 

skapa förståelse för svetsprocessen på Hörle Automatic. Detta har gjort med intervjuer 

och observationer och med hjälp av processkartläggningen har författarna identifierat 

aktiviteter som inte är värdeadderande och ställt dessa mot relevant teori. Vidare har 

författarna tagit tider för att identifiera hur stor del av en arbetsdag som spenderas på icke 

värdeadderande aktiviteter och därigenom vilka aktiviteter som har störst påverkan. På 

grund av stora tidsvariationer från arbetsdag till arbetsdag har även författarna upprättat 
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en känslighetsanalys för att skapa ett tidsintervall som bör vara inom ramen för en normal 

arbetsdag.  

 

2.3.2 Dataanalys: Utveckla den interna materialförsörjningen till svetsprocessen 

Vid besvarandet av den andra forskningsfrågan har författarna använts sig av analysen 

från den första forskningsfrågan. Med hjälp av intervjuer, observation och fokusgrupper 

har även empiriska data samlats och ställts mot relevant teori om interna 

materialförsörjningsystem. Vidare har det även genomförts tester av interna 

materialförsörjningssystem. Detta har lett till att författarna har kunnat skapa förslag till 

hur man kan utveckla den interna materialförsörjningssystem gällande Hörle Automatics 

svetsprocess. För att på så sätt minimera de icke värdeadderande aktiviteterna som har 

identifierats i den första forskningsfrågan. Detta skapar även grunden för resultatet, som 

avser att svara på studiens syfte vilket är att föreslå ett ramverk för utveckling av interna 

materialförsörjning gällande en svetsprocess inom metallbearbetning. 

2.4 Kvalitetskriterier 

Eftersom en forskningsdesign antas representera en logisk uppsättning påståenden, kan 

kvaliteten på en given forskningsdesign bedömas utifrån vissa logiska kriterier. Vid 

användandet av fallstudie finns det fyra vanliga kriterier, (1) begreppsvaliditet, (2) intern 

validitet, (3) extern validitet och (4) reliabilitet (Yin, 2007). 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Yin (2007) påpekar att fallstudier ofta underlåter att formulera mått som är tillräckligt 

operationella och att subjektiva bedömningar ligger till grund för insamling av data.  För 

att kunna uppfylla de krav som begreppsvaliditeten innebär, måste en forskare säkerställa 

att följande två steg genomförs; 

1. ”Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras och koppla dessa till 

undersökningens ursprungliga målsättning. 

2.   Visa att de valda måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika slag av 

förändring som har valts ut” (Yin, 2007:56) 

 

För att möjliggöra ökad begreppsvaliditet i en fallstudie finns det tre olika taktiska 

tillvägagångssätt, (1) att använda flera empiriska källor för att få en samstämmig och 

sammanlöpande undersökningsform (2) formulera en beviskedja som är av betydelse 

under datainsamlingsfasen och (3) att låta nyckelinformanter kontrollera 
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forskningsrapporten (Yin, 2007).  För att säkerställa begreppsvaliditeten i studien har 

författarna använt sig av flera empiriska källor, som har legat till grund för skapandet av 

en beläggskedja. Vidare har nyckelinformanter på Hörle Automatic granskat studien 

innan publicering. 

2.4.2 Intern validitet 

Intern validitet kan definieras som förmågan hos en enskild forskare eller 

forskningsgrupp att hävda att observerade korrelationer är kausala (Roe & Just, 2009). 

Intern validitet är endast av intresse vid förklarande och kausala undersökningar och är 

därför inte applicerbart på explorativa eller deskriptiva studier. Alltså när en forskare 

försöker fastställa om händelse X resulterar i händelse Y. Om forskare felaktigt drar 

slutsatsen att det finns en kausal relation mellan X och Y utan att inse att en tredje faktor 

Z kan har framkallat Y, har forskningsdesignen inte utformats med hänsyn på hotet mot 

den interna validiteten (Yin, 2007). Informationsmaterial har samlats in genom 

arkivmaterial, intervjuer, observationer och fokusgrupper med anställda på Hörle 

Automatic för att säkerställa att det funnits belägg för de slutsatser som dragits. För att 

vidare garantera den interna validiteten har författarna hämtat teori från flera källor. 

2.4.3 Extern validitet 

Extern validitet råder om undersökningens resultat kan överföras från studiepopulationen 

till en annan, alltså om studien kan generaliseras och appliceras på andra områden (Peters, 

Langbein & Roberts, 2016). För att uppfylla extern validitet i en fallstudie är det viktigt 

att forskare generaliserar sina resultat till teorier snarare än till andra fallstudier (Yin, 

2007). Författarna är uppnått extern validitet genom att de är medvetna om att resultatet 

från studien inte kan generaliseras till alla företag utan måste generaliseras mot befintliga 

teorier. Detta för att möta kritikerna som menar att generalisering av resultatet är ett 

hinder för fallstudier eftersom ett individuellt fall är svårt att generalisera till andra 

områden (Yin, 2007). 

2.4.4 Reliabilitet 

Målet med reliabilitet är att säkerställa huruvida en annan forskare kan följa samma 

tillvägagångsätt som en tidigare forskare genomfört och komma fram till samma resultat 

och slutsatser. En förutsättning för att uppnå reliabilitet i en fallstudie är att dokumentera 

tillvägagångssättet noggrant. Utan dokumentation är upprepningen av forskningen 
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omöjlig (Yin, 2007). För att studien ska uppfylla kravet om reliabilitet har författarna 

noga beskrivit sitt tillvägagångssätt och de metoder som har applicerats i studien. 

2.5 Källkritik 

Källa definieras enligt Thurén (2013:4) som “ursprunget till vår kunskap”. Men hur vet 

man att den information som forskaren kommer över är sanningsenlig? Källkritik är till 

för att ta reda på vad som är sant (Thurén, 2013). Det finns fyra kriterier till källkritik 

gällande källkritik;  

2.5.1 Äkthet 

Äkthet innebär att källan är äkta och är vad den utger sig för att vara, det vill säga att 

källan inte är en förfalskning (Thurén, 2013). Författarna har använt sig av flera källor 

och i den grad det har varit möjligt använt sig av vetenskapliga artiklar, för att styrka 

äktheten i studien. 

2.5.2 Tidsamband 

Det är viktigt att ta hänsyn till vilken tidpunkt källan är från speglat till när händelsen 

inträffade, ju längre tidpunkt desto större skäl till tvivel. En källa är mer tillförlitlig ju mer 

nutid den är, vilket blir extra viktigt när det gäller mer detaljerad information. Det beror 

framförallt på glömska, efter en månad minns det bara en liten del jämfört med vad som 

återberättas precis (Thurén, 2013). Studiens författare har valt att använda sig av samtida 

källor i hög utsträckning och ansträngt sig för att styrka de äldre källor som använts. 

2.5.3 Oberoende 

En berättelse kan gå i flera led och källan ska stå för sig själv och inte vara referat från en 

annan källa, det vill säga att den är oberoende och inte har traderats. Källkritik delas in i 

primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är de källor som kommer direkt från 

ursprunget, vid sekundärkällor har det återberättas, det har traderats. Desto mer en källa 

återberättas desto mindre tillförlitlig blir den. Primärkällor är följaktligen mer tillförlitliga 

än en sekundärkälla (Thurén, 2013). Författarna av denna studie har största utsträckning 

använt sig av primärkällor för att styrka tillförlitligheten i studien. 

2.5.4 Tendensfrihet 

En källa kan vara partisk och av någon anledning vilja ge en felaktig, missvisande eller 

falsk bild av verkligheten. Det kan till exempel vara på grund av någons politiska, 

ekonomiska eller personliga intressen. Det finns ingen källa som är fullständigt 
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tillförlitlig, oavsett dess tendens att forskare bör tro på den rakt av. Det är svårt att se 

skillnad på källans tillförlitlighet och ens egna sympati för källan (Thurén, 2013). 

Författarna av denna studie har inte tagit för givet att källorna är partiska. Trots att många 

av de källor som använts har ansetts som tillförlitliga, har information som har mottagits 

i den mån det har varit möjligt styrkts med andra källor. 

2.6 Forskningsetiska ställningstagande 

Frågor kring det etiska i forsknings handlar framförallt om; 

-          ”Hur ska man behandla de individer som studeras? 

-          Finns det aktiviteter som man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de 

personer som studeras?” (Bryman & Bell, 2013:136). 

Samhällets medlemmar har ett krav på skydd mot otillåtlig insyn och får heller inte 

exponeras för kräkningar, förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada. Dessa krav är dock 

inte absoluta utan forskare måste inför varje vetenskaplig forskning väga värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot de negativa konsekvenser och möjliga risker som 

forskningen kan innebära för de berörda organisationer/undersökningsdeltagare 

(Vetenskapsrådet u.å.). Nedan följer de principer som Bryman och Bell (2013) anser vara 

huvudområden när det kommer till etiska ställningstagande. Skada för deltagandes del: 

Den forskning som skadar eller lämnar men på deltagarna anses för de flesta som 

oacceptabelt. Det kan röra sig om: sämre självkänsla, att forskare hindrar en persons 

utveckling, stress, fysisk skada eller att personen tvingas utföra uppgifter som anses 

klandervärdiga. 

 

Vad deltagarna säger och vem som har sagt vad ska behandlas konfidentiellt. Det är 

viktigt att de personer som är en del av studiens uppgifter behandlas med maximal 

konfidentialitet och deltagares uppgifter ska förvaras så utomstående inte kommer åt dem. 

Om organisationer eller personer efterfråga att vara anonyma så ska det garanteras, vilket 

innebär att forskare vid utgivningen ska se till så organisationer eller personer inte kan 

urskiljas. Samtyckeskravet: Alla personer som undersöks ska vara informerade om att det 

är frivilligt att delta och har möjligheten att avbryta om de önskar. Om en person delta i 

forskningen ska den bli fullt informerade om hur processen fortgått och om någon form 

av inspelning samt vilken observationsteknik appliceras. Intrång i privatlivet: Målet för 

forskningen ger inte forskaren rätten till att förneka en persons värderingar eller att göra 

intrång i deras privatliv. Forskare rekommenderas att behandla varje person på ett 
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individuellt och sensitivt sätt och ger den en möjlighet till att avstå från studien. Falska 

förespeglingar: Forskare ska inte föra undersökningspersonerna bakom ljuset genom att 

ge vilseledande eller falska uppgifter till de personer som är en del av undersökningen. 

Anser forskaren att om respondenternas vetande kan påverka och skapa skevhet i 

respondenternas beteende, kan de informeras i efter genomförd observationen. 

Respondenten får då möjlighet att i efterhand godkänna den informationen som forskaren 

har fått fram (Bryman & Bell, 2013). 

 

Författarna till denna studien har tagit hänsyn till alla de fyra principerna som forskare 

bör tar hänsyn till vid forskningsetiska ställningstagande enligt Bryman och Bell (2013). 

Denna studie har publicerats som en offentlig handling, på grund av detta har Hörle 

Automatic fått granska och godkänna studien innan den publicerades för att säkerställa 

att det inte fanns någon information som kan vara skadlig för deras verksamhet eller 

enskilda personer inom verksamheten. 

2.7 Metodsammanfattning 
 

 
Tabell 5 - Metodsammanfattning  
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3. Vilka icke värdeadderande aktiviteter kan identifieras 
inom Hörle Automatics interna materialförsörjningssystem 
till svetsprocessen?  
I Följande kapitel presenteras först teori följt av empiri, vilket är grunden för analysen 

som avser att besvara vilka icke värdeadderande aktiviteter som kan identifieras inom 

Hörle Automatics interna materialförsörjningssystem till svetsprocessen. Analysen från 

den första forskningsfrågan mynnar sedan ut i den andra forskningsfrågan. 

Tillvägagångssättet illustreras nedan i figur 3. 

 

 
Figur 3 - Analysmodell över forskningsfråga 1 

 

3.1 Teori 

I följande avsnitt presenteras de teorier som har använts för att besvara studiens första 

forskningsfråga. Delkapitlet inledes med teori om processkartläggning följt av icke 

värdeadderande aktiviteter och klassificering och känslighetsanalys. 

 

3.1.1 Processkartläggning 

En process utgörs av en följd av logiskt sammanhängande aktiviteter som upprepas gång 

på gång och har en tydlig början och slut. Den transformerar input till output (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Rentzhog (1998:30) definierar en process som följande, 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 

kund.” 
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Målet med en process är att med så liten resursåtgång som möjligt skapa värde som 

tillfredsställer kunden (Jonsson & Mattsson, 2016). En process beskriver för medarbetare 

vad de ska göra, när det ska göras och i vilken turordning (Dennis, 2015). Ett företag kan 

beskrivas som ett nätverk av processer där output från en process blir input i en annan 

(Jonsson, 2008). 

 

Ett av det bästa sättet för ett företag att förmedla en specifik process uppbyggnad, 

utseende och syfte är genom att beskriva processen med hjälp av kartor. För att kunna 

visualisera och underlätta kontroll av en process kan en processkartläggning genomföras 

(Ljungberg & Larsson 2012). Ett vanligt använt verktyg inom processkartläggning är 

funktionsflödesanalys vilket är ett hjälpmedel för att analysera och kartlägga processer. 

Funktionsflödesanalys illustrerar vilka aktiviteter som utförs, i vilken ordning och vem 

som genomför dem. Det är speciellt användbart när man vill få en uppfattning om hur 

många individer och funktioner som är inblandade i en process och vad som görs av olika 

individer respektive avdelningar. Med hjälp av schemat, illustrerat i figur 4 skapas en god 

överblick över hur komplex en specifik process är. Det är framförallt var- och vem-

frågorna som på ett effektivt sätt kan hanteras med hjälp av verktyget. Det utgör 

därigenom ett värdefullt underlag när processer ska effektiviseras genom att omfördela 

och eller kombinera aktiviteter mellan olika individer (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

 
Figur 4 - Illustration över hur en processkartläggning kan se ut, egen illustration från Jonsson och Mattsson, 2016 

 

För att påbörja en kartläggning måste det identifieras vilka avdelningar som är 

involverade i processen och lista dem för att sedan dra vertikala linjer för varje. Därefter 

börjar kartläggningen med att följa processen från att transformera input genom alla 
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mellanliggande aktiviteter tills slutligt önskade output är producerad. Kartan illustrerar 

hur alla funktioner är involverade i processen. Verktyget låter företaget se alla kritiska 

gränssnitt, tid för att slutföra olika aktiviteter och att identifiera problem (Rummler & 

Brache, 1995). Kartläggningen kan fortsättningsvis resultera i att processer eller vissa 

delar av en process som företaget inte tidigare var medveten om synliggörs. Utöver att 

visualisera processen och dess möjliga förbättringar kan kartläggningen vara användbar 

för att hjälpa de som arbetar aktivt i processen att få en helhetsbild. När det genomförs en 

processkartläggning är det viktigt att vara medveten om att själva kartläggningen inte 

resulterar i några processförbättringar. Verktyget är enbart ett första steg i arbetet med 

förbättring av processer, men den är viktig eftersom kartorna som upprättas underlättar 

mätning och analys av processer (Ljungberg & Larsson, 2012). Olika symboler appliceras 

för att visualisera de olika aktiviteterna i en processkarta (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Enligt Paradiso och Cruickshank (2007) behöver dessa symboler förutbestämmas. I figur 

5 nedan illustreras symboler.  

 

 
Figur 5 - Figurer vid processkartläggning, egen illustration från Paradiso och Cruickshank (2007); Jonsson och 

Mattsson (2016) 

Utöver funktionsflödesschema kan man applicera ett processanalysschema för att 

dokumentera och kartlägga vilka aktiviteter som genomförs i en utvald process och i 

vilken turordning (Jonsson, 2008). Jonsson och Mattsson (2016) menar att 

processanalysschemat är ett mycket användbart verktyg när det kommer till att skapa en 
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grund för att underlätta granskning och analys av en specifik process. Där alla 

identifierade aktiviteter kan registreras och mätas utifrån parametrar som är av intresse 

för en specifik studie, exempelvis kan tidsförbrukningen som varje aktivitet kräver mätas 

(Jonsson, 2008). De identifierade aktiviteterna i processen antecknas i den ordningsföljd 

som de inträffar och vilka effekter som aktiviteten ger upphov till. Därefter mäter man 

tidsåtgången för varje aktivitet. Denna tidsåtgång kan referera till arbetstid förbrukad i 

aktiviteten eller genomloppstiden från start till slut av aktiviteten, inkluderat väntetid eller 

andra icke värdeskapande aktiviteter (Jonsson, 2008). När aktiviteterna är kartlagda i den 

specifika processen ska de genomgå en kritisk granskning och analys. Detta görs 

lämpligast genom ett systematiskt ifrågasättande där man för varje aktivitet frågar 

följande, vad, var, när, vem och hur. Det övergripande syftet med att ställa dessa frågor 

för varje aktivitet är för att försöka eliminera, kombinera, ändra eller förenkla 

aktiviteterna i processen som ska effektiviseras (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

3.1.2 Icke värdeadderande aktiviteter 

Alla aktiviteter som inte adderar något värde till slutprodukten eller tjänsten som levereras 

till en intern eller extern kund är en icke värdeadderande aktivitet, enkelt förklarat är det 

alla aktiviteter som en kund inte är villiga att betala för (Dennis, 2015). Alla former av 

icke värdeadderande aktiviteter introducerar onödig osäkerhet i materialflödet och 

onödiga kostnader (Lumsden, 2012). Därför menar Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher och Alsterman (2009) att alla medarbetare bör fokusera på att reducera, och helst 

eliminera, det som inte tillför något värde. Storhagen (2011) lyfter fram sju typer av icke 

värdeadderande aktiviteter; 

 

• Överproduktion – Det är produkter som har någon aktuell efterfrågan (Storhagen, 

2011). Detta påverkar kvalitet och produktivitet negativt. Vidare leder 

överproduktion till förlängd ledtid och lagringstid (Hines & Rich, 1997). 

• Väntetid – Detta uppstår när en anställd väntar på material eller när de står och 

väntar på att en maskin (Dennis, 2015). 

• Onödiga transporter – Detta inkluderar alla förflyttningar som sker på grund av 

orationell layout, onödig hantering eller när det uppstår dubbelarbete (Storhagen, 

2011). All interntransport ska minimeras till största grad eftersom det inte betalas 

av kunden. Fortsättningsvis ökar transporter och dubbelarbete risken för att skada 

produkter (Hines & Rich, 1997; Lacerda, Xambre & Alvelos, 2014). 
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• Onödiga lager – Det är lager som indikerar onödigt avbrott i flödet. Detta leder 

till längre ledtider, förhindrar snabb identifikation av problem samt ökar antalet 

lagringsplatser (Hines & Rich, 1997). 

• Onödiga rörelser – Detta involverar ergonomin i produktionen där anställda 

behöver sträcka, böja eller plocka upp material. Dessa moment resulterar i 

förslitning på anställda och kommer troligen leda till försämrad produktivitet och 

kvalitet (Hines & Rich, 1997). Detta inkluderar alla rörelser en arbetare genomför 

som inte är värdeadderande (Lacerda, Xambre & Alvelos, 2014). 

• Dåligt anpassade bearbetningssteg – Detta uppstår när för komplexa lösningar 

appliceras på simpla procedurer. Vanligtvis kan det vara användandet av en stor 

icke flexibel maskin istället för flera mindre flexibla maskiner. Denna komplexitet 

avskräcker vanligtvis ägare samtidigt som det motiverar anställda att 

överproducera för att täcka upp investeringen (Hines & Rich, 1997). 

• Kvalitetsbrister – Defekta produkter är tidskrävande och kostar pengar 

(Storhagen, 2011). Defekter ska ses som en möjlighet till att förbättra sin process 

istället för något negativt. Kvalitetsbrister är ofta relaterade till brist på 

standardiserade procedurer och kvalitetskontrollsystem (Lacerda, Xambre & 

Alvelos, 2014). 

 

Alla typer av icke värdeadderande aktiviteter är beroende av varandra och varje aktivitet 

har en påverkan på en annan samtidigt som den är påverkad av andra icke värdeadderande 

aktiviteter (Rawabdeh, 2005). Detta samband illustreras i figur 6 nedan.  
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Figur 6 - Hur icke värdeadderande aktiviteter är sammankopplade, Egen illustration från Rawabdeh (2005). 

 
3.1.3 Klassificering och Känslighetsanalys 

“Det som mäts blir gjort” är enligt Ljungberg och Larsson (2012:237) ett myntat uttryck. 

Men riktigt så enkelt är det inte, det gäller att mäta rätt saker och på rätt sätt. Mätningens 

syfte är att skapa ett underlag till en åtgärd eller en handling, vilket ska leda till att 

företaget kommer närmare ett angivet mål. Mätning ger bland annat beredskap för 

handling, möjliggör jämförelse, identifiera problem och är en nödvändighet för att 

ständigt förbättras (Ljungberg & Larsson, 2012). Sammanfattningsvis innebär det hur 

insamlat material behandlas och bearbetas till användbar information. Detta kan ske i 

form av beräkningar eller strukturering av data, där det till exempel kan indelas i specifika 

klasser. Det är viktigt att mäta och presenterar mätningen så den skapar begriplighet och 

intresse (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Känslighetsanalys är en metod för att bedöma känsligheten av en modell för förändringar 

i ingående data. Om det är små förändringar i ingående data kan det leda till relativt stora 

förändringar i modellens utgående data. Förändringarna kan vara sådana som är 

förväntade att ske i framtiden, potentiella förändringar som kan inträffa eller bara antagna 
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förändringar som ses som en del av planeringen. Många forskare anser att mätning av 

känslighet är användbart som en ytterligare verklighetscheck av rimligheten hos en 

modell. Känslighetsanalyser skapas vanligen för att förstå hur resultatet och slutsatsen 

från en uträkning eller bedömning beror på ingående data. En annan anledning är att 

kunna fokusera på framtida empiriska data. Ansträngningarna för förbättringar kan utökas 

för att förbättra estimat av ingående data som leder till den största förbättringen i 

uppskattad utgående data (Ferson & Tucker, 2006). 

I praktiken får forskare och ingenjörer ofta frågor som; 

• Hur väl representerar modellen den fysiska situationen som uppstår i 

verkligheten? 

• Vilket förtroende kan man ha på att det siffermässiga resultatet som är framtaget 

av modellen stämmer? 

• Hur långt kan det kalkylerade resultatet bli estimerat? 

• Hur kan förutsägbara och/eller estimerade gränser utökas och/eller förbättras? 

Frågor som dessa är lätta att formulera, men är svåra att svara på i ett kvantitativt och 

matematiskt sätt, lösning på detta är att använda sig av känslighetsanalys (Cacuci, 2003). 

 

 

3.2 Empiri 

Nedan följer den empiri som har samlats in med hjälp av observationer och 

ostrukturerade intervjuer av Hörle Automatics svetsprocesser. Avsnittet mynnar sedan ut 

i en processkartläggning.   

 

3.2.1 Processkartläggning av den interna materialförsörjningen i svetsprocessen 
Svetsprocessen på Hörle Automatic består av sju svetsstationer, fyra robotceller och tre 

manuella. Antalet aktiva svetsoperatörer varierar, men under normala omständigheter är 

fyra svetsoperatörer sysselsatta på dagskiftet och tre på nattskiftet. Det är vanligtvis sju 

svetsoperatörer sysselsatta varje dag, detta kan dock variera på grund av tillfällig ökad 

efterfrågan eller att någon blir sjuk (Svetsansvarig, 2017-02-07). Processen för att ställa 

in en svetscell beskrivs i följande texter tar ungefär en till en och halv timme 

(Svetsoperatör 2, 2017-02-28). 

 

Processen startar med att Hörle Automatic mottager en order. Denna planeras sedan av 

Svetsansvarig, som prioriterar produktionsorder beroende på leveranstid och när detaljer 

finns tillgängligt i lager. Därefter skapas en produktionsorder, som beskriver vilket datum 
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och i vilken maskin som ordern ska produceras i (Svetsansvarig, 2017-02-07). Denna 

information får svetsoperatörerna genom en delad dator som är placerad i svetsprocessen. 

(Observation, 2017-02-07). Med hjälp av datorn skriver svetsoperatörer ut 

produktionsordern som specificerar vilken artikel som ska produceras och vart de 

nödvändiga detaljerna är lagerförda samt vilken kvantitet som kommer förbrukas 

(Svetsansvarig, 2017-02-07). 

 

Efter att ordern är utskriven hämtar svetsoperatörer de detaljer som står specificerade. 

Detta genomförs med hjälp av en truck, svetsprocessen har tillgång till en ledstaplare och 

en handtruck som svetsoperatörer samsas om. Handtrucken används framförallt för 

mindre justeringar av pallar och kortare transporter inne på avdelningen medan 

ledstaplaren används för att hämta och lämna detaljer och färdiga artiklar. På grund av att 

svetsoperatörer får samsas om ledstaplaren kan det uppstå väntetid när andra 

svetsoperatörer använder trucken. När detta inträffar får svetsoperatörer vänta på att den 

ska bli tillgänglig eller alternativt gå till en annan närliggande avdelning för att låna deras 

(Observation; 2017-02-07). 

 

Efter att svetsoperatörer har fått tillgång till en truck hämtas det detaljer från SV-lager 

som är placerat enligt Figur (1). En produktionsorder involverar allt från två till elva olika 

detaljer som kan vara lagerförda i halv- eller helpall och vid mindre detaljer i lådor. När 

detaljer är lagrade i pall får svetsoperatören köra flera gånger mellan SV-lager och 

svetscellen beroende på antalet detaljer som ingår i produktionsordern och hur många 

pallkragar som varje pall består av.  Antalet pallkragar kan variera från en till sex stycken 

beroende på storleken och antalet detaljer (Observation, 2017-02-13).  

 

Enligt Svetsoperatör 2 (2017-02-13) kan det uppstå ett antal störningar när de ska hämta 

detaljer till en produktionsorder. Ett relativt vanligt problem är att de behöver leta efter 

pallar och att pallarna inte är lagerförda på korrekta platser. Detta resulterar i att 

svetsoperatörer får gå och kontrollera i pallställagen för att hitta nödvändiga detaljer 

(Observation, 2017-02-13). Ett annat vanligt förekommande problem är att material från 

den interna produktionen är placerade framför pallställagen, vilket leder till att 

svetsoperatörer behöver flytta material för att få tillgång till pallställagen. Det tar även 

längre tid att hämta detaljer i höjden tillskillnad till om det är placerade på golvet (2017-

02-07).  
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Fortsättningsvis är pallar vanligtvis dubbelstaplade i pallställagen vilket leder till att om 

en svetsoperatör behöver den understa pallen måste de först lyfta ner båda för att sedan 

lagerföra tillbaka den andra pallen på samma plats. Efter att alla detaljer till en specifik 

produktionsorder är hämtade behöver svetsoperatörer emballage i form av tompall, 

pallkragar och wellpapp, vilket används för att lägga färdiga artiklar i (Observation, 2017-

02-13). Antalet pallkragar som behövs varierar beroende på storleken och antalet färdiga 

artiklar som ska placeras i varje pall (Svetsoperatör 2, 2017-02-13). Om det inte finns 

någon tompall eller pallkragar i anslutning till svetsprocessen får svetsoperatörer köra och 

hämta i SV-lagret (Observation, 2017-02-13). Enligt Svetsoperatör 2 (2017-02-13) 

händer det att pallar alternativt pallkragar är slut även i SV-lagret vilket resulterar att de 

får köra och hämta nya vid godsmottagningen. Då hämtar svetsoperatörer en större 

kvantitet vilket leder till att nästa svetsoperatör inte behöver upprepa samma moment 

(Observation, 2017-02-13).  

 

För att kunna arbeta i en ergonomiskt höjd och för att lättare kunna justera placerar 

svetsoperatörer detaljer och/eller tompallar på materialvagnar (Svetsoperatör 2, 2017-02-

13). För att underlätta vid svetsningen händer det ibland att svetsoperatörer sampackar 

detaljer i korgar eller att flera detaljer placeras i samma pall, vilket illustreras i figur 7 

nedan.  

 

 

Figur 7 - Hur operatörer sampackar vid svetscell 
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Detta sker eftersom svetscellerna är relativt trånga vilket resulterar i att artiklar har många 

ingående detaljer finns det ingen möjlighet att få plats med samtliga detaljer i enskilda 

pallar. Fortsättningsvis genomförs sampackning också för att underlätta 

svetsningsprocessen, eftersom det gör att svetsoperatörer kan placera detaljerna närmare 

svetscellen (Svetsoperatör 2, 2017-02-13). Vid fokusgrupp (2017-03-28) menade 

svetsoperatörna att det hade underlättat om detaljerna kommer levererade ut efter deras 

önskemål, för att underlätta och att de inte behöver flytta om detaljerna i onödan.  

 

När hämtning av detaljer och emballage är genomfört, ställer svetsoperatören in 

svetscellen, vilket genomförs genom att svetsoperatören hämtar en fixtur som sedan 

monteras (Observation, 2017-02-13). Efter att fixturen är monterad kontrolleras det att 

svetscellen är programmerad till korrekt program. Därefter genomförs en testkörning av 

artikeln för att kontrollera att alla kvalitetskrav uppnås. Det behöver inte alltid 

genomföras i en specifik ordning, utan fixturen kan monteras före svetsoperatören hämtar 

detaljer. Detta beror mycket på vad svetsoperatörer föredrar och om trucken är tillgänglig 

eller ej (Svetsoperatör 1, 2017-02-28).  

 

Under svetsningen kan detaljerna ta slut alternativt att pallen med färdiga artiklar blir full. 

Att detaljerna tar slut beror på huvudsakligen två anledningar, den första är att detaljer är 

skrymmande vilket leder till att alla detaljer för produktionsordern inte får plats i en pall. 

Den andra anledningen är att pallen redan har använts i produktion vilket innebär att 

pallen inte är full (Observation, 2017-02-07 & 2017-02-13).  När en pall med färdiga 

artiklar blir full hämtar svetsoperatören en truck för att kunna lyfta ner pallen från 

materialvagnen. För att sedan emballera pallen genom att en plywoodskiva placeras 

ovanpå pallen och därefter spänna ett metalband runt. Om det inte finns några 

plywoodskivor i anslutning till svetscellen får svetsoperatörer hämta i anslutning till 

emballage (Observation, 2017-02-28). 

 

Efter att emballering är genomförd transporteras pallen till ett mellanlager utanför 

lagerkontoret, antingen vägs pallen först eller transporteras direkt till mellanlagring.  Efter 

att en färdig pall är avlämnad hämtar svetsoperatörer nytt emballage om det inte finns 

tillgängligt vid svetscellen för att kunna fortsätta svetsningen (Observation, 2017-02-13).  
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När en produktionsorder är färdig lagerförs detaljerna som inte förbrukats. Är det ont om 

tid placerar svetsoperatörer detaljerna i ett pallställage utanför avdelningen för att senare 

lagerföra detaljerna till sin korrekta lagerplats (Observation 2017-02-13). För att skapa 

en fördjupad förståelse har en processkartläggning i form av ett funktionsflödesschema 

upprättats vilket illustreras nedan i Figur 8.  
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Figur 8 - Funktionsflödesschema över den interna materialförsörjningen gällande Hörle Automatics svetsprocess 
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3.3 Analys 

Detta avsnittet avser att svara på vilka icke värdeadderande aktiviteter som kan 

identifieras inom Hörle Automatics interna materialförsörjningssystem till 

svetsprocessen. Avsnittet inleds med att identifiera icke värdeadderande aktiviteter följt 

av en klassificering och känslighetsanalys. 

3.3.1 Identifierade icke värdeadderande aktiviteter gällande den interna 
materialförsörjningen i svetsprocessen 

Utifrån funktionsflödesschema (Figur 8) har författarna använt sig av 

processanalysschema för att underlätta dokumentationen av aktiviteter gällande intern 

materialförsörjning. Det är ett användbart verktyg för att registrera identifierade 

aktiviteter och därefter klassificera utifrån parametrar som är av intresse för specifik 

studie (Jonsson & Mattsson, 2016).  Kartlagda aktiviteter gällande materialförsörjning 

har klassificerats utefter vad Storhagen (2011) menar är olika typer av icke 

värdeadderande aktiviteter. I Nedanstående tabell 6 finns identifierade icke 

värdeadderande aktiviteter relaterade till materialförsörjningen i svetsprocessen. Enligt 

Petersson et al. (2009) bör alla medarbetare fokusera på att reducera, och helst eliminera 

det som inte tillför något värde. För att detta ska vara möjligt måste medarbetare tydligt 

förstå vilka icke värdadderande aktiviteter som finns i deras process, i detta fallet den 

interna materialförsörjningen till Hörle Automatics svetsprocess.  

 

Tabell 6 - Identifierade icke värdeadderande aktiviteter 
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Den första icke värdeadderande aktiviteten som genomförs av svetsoperatörer är 

hämtning av detaljer (Observation, 2017-02-07). Detta styrker Hanson och Medbo (2012) 

som menar att tiden som spenderas på att hämta detaljer utgör en betydande del av icke 

värdeadderande tiden inom produktion.  När svetsoperatörer ska hämta detaljer uppstår 

en del icke värdeadderande följdaktiviteter, vilket Rawabdeh (2005) styrker eftersom icke 

värdeadderande aktiviteter är sammankopplade med varandra. Trucken kan vara 

upptagen vilket leder till väntetid alternativt att svetsoperatörer hämtar en truck från 

närliggande avdelning (Observation, 2017-02-07). När svetsoperatörer har fått tillgång 

till truck och ska hämta detaljer kan det uppstå ett antal aktiviteter som Dennis (2015) och 

Lacerda, Xambre och Alvelos (2014) menar är icke värdeadderande. Dessa aktiviteter är 

leta efter detaljer, flytta på material, organisera i pallställage och flytta på ovanstående 

pall (Observation; 2017-02-07, 2017-02-13).  

 

När alla nödvändiga detaljerna är hämtade behövs emballage i form av tompall, 

pallkragar och wellpapp hämtas i SV-lagret om det inte finns tillgängligt vid svetscellen 

(2017-02-13). Under observationer (2017-02-07, 2017-02-28) tog emballage slut vilket 

resulterade i att svetsoperatören fick hämta mer vid godsmottagningen. Detta kan härledas 

till icke värdeadderande aktiviteter vilket Storhagen (2011) stödjer med att alla fysiska 

förflyttningar som genomförs på grund av irrationell layout eller onödig hantering är 

onödig transport.   

 

Enligt Svetsoperatör 2 (2017-02-07) är det trångt inne i svetscellen vilket resulterar i att 

vid produktionsorder med många detaljer får inte allt plats inne i svetscellen. Detta leder 

till att det placeras utanför och att svetsoperatörer behöver sampacketera (Observation, 

2017-02-28). Enligt Storhagen (2011) är detta onödiga rörelser och transporter, eftersom 

svetsoperatörer behöver manuellt utföra momentet med att förflytta detaljer. 

Fortsättningsvis menar Lacerda, Xambre och Alvelos (2014) att onödig hantering ökar 

risken för skador på produkter, vilket kan hända när svetsoperatörer förflyttar detaljer från 

en pall till en annan (Observation, 2017-02-13). Om svetsoperatörer på grund av platsbrist 

inte har hämtat tillräckligt med detaljer för att slutföra hela produktionsordern krävs det 

ytterligare transport (Observation, 2017-02-13, 2017-02-28). Detta är något Storhagen 

(2011) och Hines och Rich (1997) menar är en onödig transport.  
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Vid emballering av färdiga artiklar fanns det under samtliga observationer (2017-02-07, 

2017-02-13, 2017-02-28) inga plywoodskivor i anslutning till svetscell, vilket resulterade 

i att svetsoperatörer var tvungna att hämta. I nuläget är emballaget placerat i SV-lagret 

relativt långt ifrån svetsprocessen (Observation, 2017-02-07). Som tidigare diskuterat 

menar Storhagen (2011) att alla förflyttningar som sker på grund av orationell lagerlayout 

är onödig transport. Ofta resulterade detta i att svetsoperatörer gick för att hämta 

emballaget (Observation, 2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28), vilket kan ha en negativ 

påverkan gällande ergonomin för svetsoperatörer. Det kan i långa loppet leda till 

förslitning på svetsoperatörer som troligen resulterar i försämrad kvalitet och 

produktivitet (Hines & Rich, 1997). 

 

Efter genomförd emballering transporterar svetsoperatörer antingen pallen direkt till 

mellanlagring vid lagerkontoret eller först till vågstationen för att sedan transportera 

pallen till mellanlagringen. Efter att pallen är lämnad hämtar svetsoperatören nytt 

emballage som krävs för vidare produktion (Observation, 2017-02-13). Aktiviteten med 

att transportera ut färdiga artiklar från svetsprocessen är icke värdeadderande (Storhagen, 

2011). Att svetsoperatörer staplar pallar i ett mellanlager framför lagerkontoret som 

senare förflyttas är enligt Hines och Rich (1997) är en form av onödigt lager.  

 

När en produktionsorder är avslutat behöver svetsoperatörer lagerföra detaljerna som inte 

förbrukats (Observation, 2017-02-13). Att transportera tillbaka detaljer till sin lagerplats 

efter att det har plockats ut för produktion är ett returflöde och av den anledningen en icke 

värdeadderande aktivitet. Lacerda, Xambre och Alvelos (2014) menar att all intern 

transport ska minimeras i största grad eftersom det inte betalas av någon kund.  

 

3.3.2 Klassificering och Känslighetsanalys 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) finns det en rad anledningar till varför företag ska 

mäta.  Anledningar till varför mätning av tidsförbrukning har genomfört på identifierade 

icke värdeadderande aktiviteter är för med hjälp av mätning kan problem identifieras, det 

möjliggör jämförelse och ger beredskap för handling. Mätning är en nödvändighet för att 

ständigt kunna förbättras sina processer (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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Aktiviteterna har vid sammanställningen av data delats in och klassificerats i fem olika 

grupper. Detta har genomförts eftersom Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är 

viktigt att presentera mätningen på ett sätt som dels skapar begriplighet men även intresse. 

Aktiviteter har klassifierats utefter vilken del i processen de relateras till. Aktivitet ett till 

sju samt 18 har klassificerats tillsammans eftersom aktiviteterna uppstår när 

svetsoperatörer antingen hämtar alternativt lämnar material. Aktivitet åtta till elva handlar 

alla om att förbereda tompall för färdiga artiklar.  Aktivitet 12 och 13 är relaterade till att 

förbereda för produktion inne i svetscellen. Aktiviteterna 14 till 16 är kopplade till vad 

som händer när artiklarna är färdiga och aktivitet 17 är transporten av färdiga artiklar. 

Fortsättningsvis har det varit svårt att mäta den exakta tiden på vissa specifika aktiviteter, 

till exempel är det svårt att särskilja när svetsoperatörer hämtar material eller letar efter 

material. De fem grupper som de icke värdeadderade aktiviteterna har klassificerats i 

illustreras nedan i tabell 7. 

 

 

Tabell 7 - Klassificering av icke värdeadderande aktiviteter 

 

Med hjälp av klassificeringen kan tiderna som visas i tabell 8 presenteras. Vid de tre 

genomförda observationerna (2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28) kan det konstateras 

att varje svetsoperatör i genomsnitt spenderar totalt 37,47 minuter på icke värdeadderande 

aktiviteter gällande materialförsörjningen i svetsprocessen vilket motsvarar cirka 8 % av 

arbetspasset. I normala fall är det sju svetsoperatörer aktiva per dag (Svetsansvarig, 2017-

02-28), vilket ger 262,29 minuter per dygn.  
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Tabell 8 - Tid spenderat på icke värdeadderande aktiviteter 

Det är svårt att säga att en svetsoperatör lägger exakt 37,47 minuter på icke 

värdeadderande aktiviteter på en dag. Det varierar från situation till situation och från dag 

till dag (Observation, 2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28). Det kan till exempel skilja 

sig om pallar står i vägen och måste omsorteras, om svetsoperatörer behöver leta efter 

detaljer eller om det uppstår väntetid på grund av att en annan svetsoperatör använder 

trucken. Men framförallt beror det på antal ställ och hur många detaljer som måste hämtas 

och lämnas tillbaka vid varje ställ (Svetsoperatör 2, 2017-02-28).  

 

Av denna anledningen har en känslighetsanalys genomförts, den möjliggör för ett 

tidsintervall varav med större sannolikhet kan hävdas att svetsoperatörerna finns inom. 

Känslighetsanalysen har även skapats för att enligt vad Cacuci (2003) anser skapa ett 

större förtroende för att resultatet för mätningen stämmer. Ett utfall med 20 % lägre tider 

och 20 % högre tider har ansetts vara lämpligt för att täcka både osäkerheten i hur lång 

tid varje aktivitet tar och vilka aktiviteter som skiljer sig från dag till dag. På så sätt anser 

författarna liksom Cacuci (2003) menar att resultatet av intervallet har representerat en 

verklighetsenig situation. Känslighetsanalysen har lett till ett tidsintervall som illustreras 

i tabell 9 nedan där den totala icke värdeadderande tiden varierar från 29,98 minuter till 

44,96 minuter per svetsoperatör och skift.  

 

 

Tabell 9 - Känslighetsanalys för tid en svetsoperatör spendera på icke värdeadderande aktiviteter per dag 
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I normala omständigheter är det sju svetsoperatörer sysselsatta varje dag, men under 

studiens gång har även detta varierat (Observation, 2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-

28). Att det hastar med en order kan leda till att svetsoperatörer förflyttas mellan 

avdelningar. Även tillfällig ökad efterfrågan och tillgänglighet till kompetent personal 

kan leda till åtta svetsoperatörer. Om det däremot uppstår en sjukdom, en tillfällig mindre 

efterfrågan eller att någon svetscell är obrukbar kan innebära att enbart sex 

svetsoperatörer är operativa (Svetsansvarig, 2017-02-28). Likt vad Ferson och Tucker 

(2003) anser är också känslighetsanalys en bra metod för att ta hänsyn till framtida 

empiriska data, antalet svetsoperatörer kan ändras på grund av långsiktig sjunkande eller 

ökande efterfrågan. Av dessa anledningar har det skapats en känslighetsanalys gällande 

osäkerheten av antalet svetsoperatörer med hänsyn till sex, sju alternativt åtta 

svetsoperatörer. Detta tillsammans med tidigare känslighetsanalys tabell 9 har skapat nio 

olika utfall och ett tidsintervall på runt tre till sex timmar per dygn vilket illustreras i tabell 

10.    

 

 

Tabell 10 - Känslighetsanalys inkluderat 6, 7 och 8 svetsoperatörer per dag 
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4. Hur kan Hörle Automatics interna 
materialförsörjningsystem till svetsprocessen utvecklas för 
att minimera identifierade icke värdeadderande 
aktiviteter? 
Följande kapitel grundar sig i de icke värdeadderande aktiviteter som identifierades i 

första forskningsfrågan. Kapitel presenteras först teori följt av empiri som mynnar ut i en 

analys som avser att besvara hur det interna materialförsörjningssystemet till 

svetsprocessen kan utvecklas för att minimera identifierade icke värdeadderande 

aktiviteter. Analysen från den andra forskningsfrågan mynnar sedan ut i ett resultat och 

studiens slutsats. Tillvägagångssättet illustreras nedan i figur 9. 

 

 

 

 

 
Figur 9 - Analysmodell över forskningsfråga 2 
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4.1 Teori 

I följande delkapitel presenteras de teorier som har använts för att besvara den andra 

forskningsfrågan. Först presenteras internt materialförsörjningssystem följt av de olika 

principerna; Kittning, batchning och kontinuerlig försörjning. 

 

4.1.1 Internt materialförsörjningssystem 
Det finns tre huvudsakliga principer gällande intern materialförsörjning till en 

monteringsstation eller arbetsstation; kontinuerlig försörjning, batchning och kittning 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Dessa illustreras i figur 10 och kategoriseras enligt 

Johansson och Johansson (2006) med hänsyn till, 

• Huruvida ett urval av artikelnummer eller om alla artikelnummer är vid 

arbetsstationen 

• Om detaljerna är sorterade efter artikelnummer eller monteringsobjekt 

  
Figur 10 - Kategorisering av interna materialförsörjning principer, egen illustration från Johansson och Johansson 

(2006) 

 

Fortsättningsvis finns det flera faktorer som har en betydelse för vilket system som lämpar 

sig i varje enskild situation. Det är viktigt att framhålla att processen för intern 

materialförsörjning och montering är starkt sammankopplande. För att uppnå bästa 

möjliga totallösning måste systemet involvera båda processer, tyvärr utvecklas de i många 

fall var för sig (Lumsden, 2012). Djupare beskrivning gällande faktorer kommer att 

behandlas under varje princip.  

  

4.1.1.1 Kittning 

Kittning innebär att operatören får försorterade kit som innehåller alla detaljer 

nödvändiga för att producera en artikel. Detta system är passande för monteringssystem 

med parallella flöden, produktstrukturer med många ingående detaljer och högvärdiga 

detaljer (Johansson & Johansson, 2006). I figur 11 nedan illustreras flödet vid 

användandet av kittning.  
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Figur 11 - Flödet vid kittning, egen illustration från Gajjar och Thakkar (2014). 

 

Bozer och McGinnis (1992:3) definierar kittningsprincipen som följande: 

”A kit is defined as a specific collection of components and/or subassemblies that together 

(i.e. in the same container) support one or more assembly operations for a given product 

or “shop order”.” 

 

Fördelar med kittning 

Kittning skapar möjligheter för bättre kvalitet och effektivitet, eftersom delar är 

lättillgängliga, kontrollerade och förupplagda, vilket underlättar operatörers arbete. 

Mindre tid spenderas för att leta efter komponenter, och varaktigheten och kostnaden för 

monterarens träning blir reducerad (Corakci, 2008). 

Följande punkter lyfter fram fördelar med kittning som har hittats i befintlig teori; 

• En fördel med att leverera detaljer i kit är att de vanligtvis kan levereras närmare 

till arbetsstationen och därigenom reducera tiden för att hämta och lokalisera 

detaljer (Hanson & Brolin, 2013). 

• Sparar monterings- eller tillverkningsyta (Medbo, 2013). Däremot poängterar 

Hanson och Brolin (2013) att det kan behövas mer yta uppströms för att förbereda 

kit. 

• Eftersom majoriteten detaljer inte är lagrade vid arbetsstationen ökar stationens 

flexibilitet (Hanson & Brolin, 2013; Bozer & McGinnis, 1992). 

• Kan reducera eller förbättra kontrollen över PIA vid arbetsstationen genom att 

lagra primära detaljer i det centrala lagret (Ding, 1992; Bozer & McGinnis, 1992). 

• Underlättar eller minimerar materialleveranser till arbetsstationen genom att 

eliminera behovet av att leverera detaljer i enskilda förpackningar eller pallar 

(Bozer & McGinnis, 1992; Medbo, 2003). 
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• Tillhandahåller en bättre kontroll för detaljer med utgångsdatum eller som är 

dyrbara (Bozer & McGinnis, 1992; Hanson & Brolin, 2013). 

• Är lådorna eller pallarna för kittet designade korrekt, kan operatörer få tillgång till 

detaljer på ett mer ergonomiskt och effektivt sätt (Limére, Van Landeghem, 

Goetschalckx, Aghezzaf & McGinnis, 2012). 

 

Begränsningar med kittning 

Följande punkter beskriver de begränsningar kittning har; 

• Troligen kommer behovet av lagringsplatser öka i centrallagret framförallt om kit 

blir förbereda i förväg (Bozer & McGinnis, 1992). 

• Kräver ytterligare planering framförallt när kit förbereds i förväg (Bozer & 

McGinnis, 1992). 

• Att plocka detaljer är ett monotont arbete, vilket i det långa loppet och med en illa 

designad plockprocess kan resultera i omotiverade medarbetare samt arbetsskador 

(Christmansson, Medbo, Hansson & Ohlsson, 2002). 

• Plocka ihop kitten är ansträngande och konsumerar tid med lite eller ingen direkt 

värdeaddering till produkten (Bozer & McGinnis, 1992). Denna extra kostnad kan 

delvis mildras genom den minskade kostnaden för hantering av operatörer 

(Limére et al., 2012). 

• Defekta detaljer som är oavsiktligt använda i kit kommer att leda till brist på 

detaljer vid monteringsstationen (Bozer & McGinnis, 1992). 

 

Vad ska kittas? 

En stark påverkningsfaktor är materialets egenskaper gällande skaderisk, storlek, vikt och 

pris (Lumsden, 2012). Limère et al. (2012) menar att små artiklar har övertag på 

otympliga eftersom mindre detaljer har en högre chans att få plats i redan existerande 

lådor eller pallar. Vidare är små och lättviktiga artiklar bättre lämpat för kittning eftersom 

det möjliggör lättare hantering jämfört med större och tyngre artiklar (Caputo, Pelagagge 

& Salini, 2015). Eftersom det finns artiklar som är för stora eller otympliga att kitta menar 

Gajjar och Thakkar (2014) att ett vanligt tillvägagångssätt är att klassificera artiklar efter 

om de är möjliga att kitta eller inte. 

 

Kittning är att föredra i produktionsmiljöer karakteriserat av låga volymer med hög 

variation istället för höga volymer med låg variation. Därför framgår det ofta att kittning 

är bäst lämpat för industrier som exempelvis elektronikindustrin eftersom de vanligtvis 
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hanterar små artiklar med mycket monteringsmoment. Dock under senare år har det 

framgått att företag med stora och tunga artiklar kan applicera kittning på ett effektivt sätt 

(Caputo, Pelagagge & Salini, 2015). 

 

Man kan kombinera kittning med kontinuerlig försörjning, vilket vid kittning sparar yta 

vid monteringsområdet samtidigt som man inte spendera mer tid än nödvändigt på att 

paketera om till kitts. Med detta tankesätt fungera framförallt på delar som har många 

detaljer och de som tar stor plats i pallställagen som är inkluderade i kitten medan delarna 

med få detaljer istället kan vara en del av den kontinuerliga försörjningen (Hanson & 

Medbo, 2012). Ett relativt vanligt fenomen inom kittning är att allt material nödvändigtvis 

inte brukar vara med i kittet. Detta kan till exempel vara muttrar som används i många 

olika produkter, där de istället levereras i större kvantiteter till arbetsstationen (Gajjar & 

Thakkar, 2014). 

 

Vart ska kittningstationer placeras? 

Vid valet av en design för kittningsprocessen involverar beslut gällande företagets 

organisation och den geografiska placeringen av kittningsprocessen (Brynzer & 

Johansson, 1995). Kittningen kan genomföras både internt eller externt då en tredje part 

logistiker eller leverantörer som levererar mer än en artikel till samma produkt sköter 

kittningen (Gajjar & Thakkar, 2014). När det sker internt kan processen placeras vid en 

central plockyta eller en decentraliserad yta nära arbetsstationen (Brynzer & Johansson, 

1995). Hur dessa principer fungerar illustreras i figur 12 och 13 nedan.  

 

 
Figur 12 - Kittningsstation långt ifrån arbetsstation, egen illustration från Gajjar och Thakkar (2014). 
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Figur 13 - Kittningsstationer nära arbetsstation, egen illustration från Gajjar och Thakkar (2014). 

Det finns två primära fördelar med att ha en central plockyta, den första är att den 

genererar stordriftsfördelar genom att flera kit plockas inom samma område. Den andra 

fördelen är att det möjliggör integration av kittningsytan i huvudlaget vilket minimerar 

onödig materialhantering. Den största nackdelen med tillvägagångsätt är att 

kommunikationen mellan avdelningarna försvåras (Gajjar & Thakkar, 2014). 

 

Motsatsen gäller när man placerar kittningsstationen i närheten av arbetsstationerna, 

närheten ger förbättrade kommunikationsmöjligheter men stationen tar en större markyta 

samt att det kan vara mer arbetsintensivt (Gajjar & Thakkar, 2014).    

 

Vem ska utföra kittningen? 

Det finns två primära tillvägagångssätt gällande vem som ska utföra kittningsmomentet, 

antingen genomförs det av operatörer aktiva i monteringsprocessen eller av specifik 

plockare. Genomförs kittning av operatörer som kittar åt andra operatörer har detta sina 

fördelar då det möjliggör full kontroll över hela processen då dessa operatörer vanligtvis 

ingår i samma arbetslag samt att detta leder till mindre avvikelser vid plock (Brynzer & 

Johansson, 1995). Limére, Landeghem och Goetschalckx (2015) menar och andra sidan 

att det är nödvändigt att ha plockare ansvarig för kittning, detta för att minimera felplock. 

Det finns fler fördelar med att ha en specifik plockare för kittning då det möjliggör nästan 

hundraprocentig värdeadderande tid för operatörer, som inte behöver utföra några 

aktiviteter gällande materialhantering (Gajjar & Thakkar, 2014). Detta är något Hanson 

och Medbo (2012) menar är av de största tidstjuvarna för en operatör inom någon typ av 

monterings- eller tillverkningsprocess. 
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Hur ska det kittas? 

Ett tillvägagångssätt för att klassificera ett plocksystem är utifrån om plockare hämtar 

material i pallställage eller om material kommer till kittningstationen. Det mest 

förekommande systemet är att plockaren hämtar material (Gajjar & Thakkar, 2014). En 

viktig aspekt som enligt Brynzer och Johansson (1995) påverkar plockproduktiviteten är 

utformningen av plockinformationen som kittningsstationen erhåller. Fortsättningsvis är 

designen av lastbärare av stor betydelse vid utformning av processen. Där placeringen av 

detaljerna som ingår i ett specifikt kit placeras i lastbäraren så att det är funktionellt både 

i plock- och monteringsprocessen (Gajjar & Thakkar, 2014). Presenteras det kittade 

materialet på ett korrekt sätt för montörerna så kan det resultera i minskad monteringstid 

(Medbo, 2003). Det är därför viktigt vid utformningen av lastbärare att plockaren vet vart 

specifika detaljer ska placeras, vilket kan markeras tydligt med till exempel hjälp av olika 

färgmarkeringar. Det finns dock flera nackdelar med specialanpassade lastbärare, det 

resulterar i försämrad flexibilitet eftersom de behöver ersättas när kitten förändras och att 

de är dyrt att designa och utveckla artikelspecifika lastbärare. Vilket leder till att 

specialanpassade lastbärare inte är att föredra i högvarierande produktionsmiljöer 

(Brynzer & Johansson, 1995). Något som måste tas i beaktning vid kittningen är hur tung 

och volymmässigt krävande lastbäraren blir (Hanson & Medbo, 2012). 

 

Gajjar och Thakkar (2014) sammanfattar hur kittning ska genomföras med tre frågor; 

• Hur får vi rätt artiklar i rätt kit? 

• Hur får vi rätt kit till rätt arbetsstation? 

• Hur kan vi utforma kitten för att göra det så enkelt som möjligt för både plockaren 

och montören? 

 

Bozer och McGinnis (1992) poängterar att kittning kan vara problematisk när kvaliteten 

på delarna är låg och behöver ersättas vid monteringen, vilket kräver reservdelar vid 

monteringsstationen eller extra delar i kitten. Ergonomiska problem spelar en stor roll i 

att avgöra påverkan av kittning vid manuell hantering (Christmansoon et al., 2002) och 

beslut om vilka delar som ska kittas (Hanson and Medbo, 2012). Generellt blir 

arbetstagares effektivitet och muskelspänningar mindre när man går från kontinuerlig 

försörjning till kittning för att gångavstånden på arbetsstationen blir mindre och material 

är bättre presenterade och mindre tid spenderas på att leta efter materialet (Finnsgård, 

Wänström, Medbo & Neumann, 2011). 
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Hantering av material är kostsamt för verksamheten och därav skall metoderna och 

utrustningen vara effektiva. Väl planerat och utförd materialhantering kan resultera i; 

• Reducerade hanteringskostnader 

• Bättre ekonomisk användning av yta (genom högre lagringstäthet) 

• Minskad risk för skador på varor 

• Reducerat behov av arbetskraft 

• Mindre trötthet 

• Förbättrad säkerhet (Crocker, Jessop & Morrison 2012). 

Från transportens synvinkel, desto närmare lagringen av material i jämfört med var 

materialet ska användas desto mindre kostnad blir det för att flytta materialet, det leder 

även till kortare tid mellan leveranser. Ur materialhanteringens synvinkel, borde material 

lagerföras så nära produktionen som möjligt, detta är dock inte det enda aspekten som ska 

tas i beaktning när material ska lagerföras (Crocker, Jessop & Morrison 2012). Enligt 

Bragg (2004) ska man använda temporära lagringsplatser vid tillfälliga toppar vid lagring 

av material. 

 

Vid plockning ska man enligt Bragg (2004) dela upp materialet efter en ABC-

klassificering och ge permanenta platser till A kategorin. Genom denna metod kommer 

plockare memorera var varje material inom A kategorin finns placerat och på så sätt röra 

sig snabbare vid plockning av det vanligaste materialet. Enligt Lumsden (2012) 

sammanfaller ABC-klassificering ofta med 80/20 regeln som innebär att 80 % av 

volymvärdet skapas av 20 % av artikelsortimentet. 

 

Ibland innehåller ordrar stora kvantiteter av väldigt små enheter, vilket kräver att en 

anställd spenderar mycket tid på att räkna material, vilket är framförallt ineffektivt när 

materialet är billigt. En bra lösning är att installera en portabel våg på trucken. Anställda 

behöver då enbart placera en eller flera delar på vågen för att ta reda på en detaljs vikt 

och sedan lägga en större kvantitet för att ta reda på den exakta kvantiteten, vilket 

förbättrar effektiviteten för plockpersonalen (Bragg, 2004).  

 

4.1.1.2 Batchning 

Batchning innebär att större förpackningar av det urval av artiklar som kommer att 

förbrukas under en situation transporteras till arbetsstationen (Sali, Sahin & Patchong, 

2015). En batch av artiklar kan vara en batch av nödvändiga artikelnummer eller en batch 
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av samma artikelnummer i efterfrågad kvantitet. Detta skiljer sig från kontinuerligt flöde 

genom att det kommer vara mindre artiklar som behöver lagras vid arbetsstationen och 

att olika artiklar levereras vid olika tidpunkter (Johansson, 1991). Jonsson och Mattsson 

(2016) menar att det är samma artiklar som tas ut ur lagret och flyttas fram till 

produktionen som vid kittning, men artiklarna plockas inte ihop i särskilda satser. Enligt 

Lumsden (2012) är batchning lämpligt att använda när artiklar produceras i väl 

avgränsande serier.  

 

En av metoderna för att genomföra batchning är med exakt exponering, vilket innebär att 

man endast har material framme för artikeln som produceras för tillfället. Detta kan göras 

genom att räkna upp och packa om det exakta antalet av varje detalj som behövs till varje 

serie. Vilket leder till att man minskar behovet av yta vid monteringen samtidigt som 

kvaliteten ökar (Lumsden, 2012). Genom att räkna artiklarna så det levereras till 

arbetsstationen i rätt kvantitet minimeras returflödet men det kräver administrativa och 

tekniska system (Johansson, 1991). 

 

Att använda sig av mindre förpackningar möjliggör mer yta i anslutning till 

monteringsstationen. Förpackningar bör om det är möjligt skapas av leverantören, om det 

inte är möjligt behöver man packa om materialet internet i företaget. En annan metod för 

batchning är varierande exponering, vilket också minskar behovet för hantering och 

minskar behovet för tillgänglig yta vid monteringen. Skillnaden mellan batchning med 

exakt exponering och varierande exponering är att vid varierande transporteras mer 

material än vad som efterfrågas vid monteringsstation. Efter att produktionsordern är 

genomförd transporteras materialet tillbaka till lagret, vilket gör att varierande exponering 

skapar ett returflöde (Lumsden, 2012). 

 

4.1.1.3 Kontinuerlig försörjning 

Kontinuerlig försörjning går ut på att detaljer transporteras till arbetsstationen där det 

lagerförs och fylls på när det är tomt. Alla detaljer som behövs för att producera varje 

artikel finns tillgängliga vid arbetsstationen vid alla tidpunkter (Johansson & Johansson, 

2006). Den största fördelen med detta systemet är att det är ett kontinuerligt flöde av 

material, om det uppstår ett problem med material kan det ersättas snabbare jämfört med 

andra interna materialförsörjningssystem. Nackdelen med detta är om det är stor variation 

av detaljer som används i monteringsstationen kommer det resultera i stora lagringsytor 
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och att operatörer kommer spendera mycket tid på att hämta detaljer (Hanson & Brolin, 

2013). I figur 14 nedan illustreras flödet vid användandet av kontinuerlig försörjning.  

 

 

 

Figur 14 - Flödet vid kontinuerlig försörjning, egen illustration från Gajjar och Thakkar (2014). 

 

4.2 Empiri 

I följande del presenteras hur den interna materialförsörjningen ser ut hos Hörle 

Automatic. Detta innefattar produktionen, hur SV-lagret och hur Kina-avdelningen ser 

ut i nuläget. 

 

4.2.1 Internt materialförsörjningssystem 
Hörle Automatic använder som tidigare beskrivet kontinuerlig försörjning som internt 

materialförsörjningsystem till svetsprocessen. Där svetsoperatörerna själva plockar 

detaljerna i från SV-lagret som behövs till varje produktionsorder (Observation, 2017-02-

28). Nedan presenteras svetsprocessens produktion och lagerföring samt Kina-avdelning. 

Innehållet i dessa avsnitt har stor påverkan gällande utvecklingen av ett internt 

materialförsörjningssystem.  

 

4.2.1.1 Produktion 

I följande text presenteras produktionsegenskaper och detaljsspecifikationer för 

respektive svetscell. Enligt Svetsansvarig (2017-02-28) är produktionen väldigt 

varierande där till exempel artiklar produceras i batcher från 10 till 5000. En svetsoperatör 

kostar cirka 1300 kronor i timmen, vilket kan sättas i perspektiv till kostnaden för en 

lagerarbetare på cirka 300 kronor i timmen (Produktionsansvarig, 2014-04-18). Enligt 

Svetsoperatör 1 (2017-02-28) är det också svårt att få ta på kompententa svetsoperatörer. 

I figur 15 nedan illustreras företaget olika svetsar.   
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Figur 15 - Layout svetsprocessen 

 

Svetscell 1 (SV1) 

Denna cell består av två svetsarmar, svetsoperatören förbereder ena sidan medan 

svetsningen sker på andra sidan (Observation 2017-02-07). I SV1 produceras enbart två 

olika artiklar och båda dessa har tre ingående detaljer vardera. Dessa artiklar produceras 

i stora batcher vilket medför att samma produktionsorder kan fortgå i flera dagar. Största 

delen av ingående detaljer kommer från den interna produktion och Kina (Svetsansvarig, 

2017-03-28). Vid tre tillfällen observerades (2017-03-28, 2017-04-05, 2017-04-11) hur 

många pallar som fanns lagerförda avsedda till SV1. I tabell 11 nedan illustreras hur 

många pallar som har två kragar och hur många som har en krage. Detalj A är separat 

från resterande detaljer på grund av dess vikt, det är inte möjligt att placera A ovanpå 

varandra i pallställage eftersom det då skulle överstiga den totala maxvikten för 

ställagehyllan (Svetsansvarig, 2017-04-11). Vid observationer (2017-03-28, 2017-04-05, 
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2017-04-11) och enligt Svetsansvarig (2017-04-24) placeras detaljer A inte alltid optimalt 

i pallställagen, vilket leder till att den ibland tar dubbelt så stor yta. 

 

 
Tabell 11 - Lagerföring SV1 

Svetscell 2 (SV2) 

I SV2 produceras mindre artiklar med vanligtvis två till tre små och lätta ingående detaljer 

i stora volymer (Svetsoperatör 1, 2017-02-28). Svetscellen består av två luckor, där 

svetsoperatören förbereder den ena lucka, den stängs sedan och svetsning sker samtidigt 

som den andra luckan öppnas och svetsoperatören ställer in den under tiden svetsning 

utförs i den första luckan (Observation 2017-02-07). I denna cell produceras det 91 olika 

artiklar och svetsoperatören producerar i snitt 100–200 enheter per aktiv timme 

(Arkivmaterial). 

 

Under observation (2017-02-28) producerades artikel A och enligt Svetsoperatör 1 (2017-

03-14) är artikel A en representativ artikel för SV2. Den består av två ingående detaljer, 

varav ett mindre kugghjul som kan vara svårt att greppa när det finns ett mindre antal 

kvar i pallen. Vidare menar (Svetsansvarig, 2017-04-25) att det är relativt vanligt med 

kvalitetsbrister på kugghjulen. Artikel A’s produktionscykler varierar mellan 500 till 

5000 (Svetsoperatör 1, 2017-03-14).  

 

Svetscell 3 och 4 (SV3 och SV4) 

SV3 och SV4 är av samma modell och den enda skillnaden från SV1 är att dessa 

svetsceller har en svetsarm istället för två. På grund av att det vid en del artiklar enbart 

finns en svetsfixtur förekommer det att man i en cell kör två olika artiklar samtidigt. Vid 

den ena sidan av svetsarmen ställer svetsoperatören in en artikel medan svetsningen sker 

på en annan artikel på andra sidan (Observation, 2017-02-07). I dessa två svetsceller 

produceras det 142 olika artiklar med en produktionstakt från åtta till 200 enheter per 

aktiv timme (Arkivmaterial). 
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Utöver ovanstående svetsar finns det tre olika manuella svetsar som används mindre 

frekvent för artiklar som inte kan produceras i cellerna på grund av storlek eller 

komplexitet. Det är sällan dessa tre svetsar är verksamma samtidigt (Observation 2017-

02-07).   

 

I SV3 och SV4 är det vanligt att man svetsar samman muttrar med andra detaljer och de 

används till många olika artiklar. När det enbart finns ett fåtal muttrar kvar innebär det 

att det blir svårt att greppa de sista muttrarna i en kartong och dessutom är de lätta att 

tappa (Svetsoperatör 2, 2017-03-14). Muttrar är däremot tillskillnad från de andra 

detaljerna lagerförda inne vid svetscellerna (Observation, 2017-02-28). 

 

Svetscell 5 (SV5) 

SV5 är en manuell punktsvets och här genomförs mindre svetsningar till exempel kan det 

vara en mutter som ska svetsas på en plåtdetalj. Största delen av artiklarna som svetsas är 

förberedande för senare svetsning i någon av svetscellerna (Svetsansvarig, 2017-02-28). 

Det produceras 13 artiklar med takten 80–360 enheter per aktiv timme (Arkivmaterial).   

 

Svetscell 6 (SV6) 

Detta är en manuell svets och här produceras artiklar som inte går att göra i svetscellerna 

på grund av storlek eller komplexitet (Svetsoperatör 2, 2017-02-07). Här produceras 55 

olika artiklar med takten fyra till 60 enheter per timme (Arkivmaterial). 

 

Svetscell 7 (SV7) 

SV7 är en manuell rundsvets. I denna cell produceras 34 artiklar med takten sju till 80 

enheter per timme. Det som produceras här är ofta långgods med få komponenter i små 

batcher (Arkivmaterial). 

 

4.2.1.2 SV-Lager 

Är det område som lagerför alla detaljer, emballage och färdiga artiklar som produceras 

i svetsprocessen. Den stora variationen av artiklar resulterar i utspridda och stora 

lagringsytor (Observation, 2017-02-28).  

 

Detaljer 

Lagring av detaljer sker i SV-lager, vilket består av sju pallställage med lagringskapacitet 

på totalt 335 pallplatser. Utöver dessa finns det ett pallställage längst in i SV-avdelningen 
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som lagerhåller framförallt större svetsfixturer. Vid situationer när SV-lagret blir överfullt 

händer det att detaljer lagras i detta pallställage (Observation, 2017-02-28). SV-lagret 

nuvarande layout illustreras nedan i figur 16. 

 

 

Figur 16 - Layout SV-lager vid svetsprocess 
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Vid in-/utgång från SV-processen är pallställage ett (PS1) placerat, det är åtta platser långt 

och sju pallplatser i höjden. Pallplatserna i plockhöjd är utrustade med utdragbara hyllor 

(Observation, 2017-03-28), vilket illustreras i figur 17. 

 

 
Figur 17 - Lagerföring plockhöjd, PS1 

 

I plockhöjd i PS1 lagerförs mindre detaljer i korgar eller kartonger. Övriga pallplatser 

innehåller antingen hel- eller halvpall, det händer att pallar med olika detaljer staplas på 

varandra och att flera detaljer är samlastade i samma pall för att minska lagringsytan och 

tiden som krävs för att hämta detaljer. Detta uppstår framförallt när en artikel är färdig 

och då lagerförs resterande detaljer tillsammans för att underlätta vid nästa 

produktionstillfälle (Observation, 2017-03-28). 

 

PS2 är fyra pallplatser lång och sju pallplatser högt (Observation, 2017-03-28). Detta 

pallställaget är av en större dimension för att kunna lagerhålla de tunga detaljerna som 

förbrukas i SV1 (Svetsansvarig, 2017-03-28). 

 

PS3 är placerat bredvid PS2 och även detta är fyra pallplatser lång med sju pallplatser i 

höjd (Observation, 2017-03-28). Detta pallställage används som ett mellanlager för 

detaljer som ännu inte har lagerförts. De kommer till största delen från den interna 

produktionen men ibland även när svetsoperatörer inte har tid att lagerföra detaljer som 

blivit över i en produktionsorder. Vilket ofta resulterar i att pallställaget blir fullt och som 
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leder till att det placeras pallar framför pallställaget (Svetsoperatör 2, 2017-02-07), vilket 

illustreras i figur 18 nedan.  

 

 
Figur 18 - Pallar på golvet framför PS3 

 

PS4 är fem pallplatser lång med sju pallplatser i höjd (Observation, 2017-03-28). I detta 

pallställage lagerförs framförallt detaljer för SV1 (Svetsansvarig, 2017-03-28). 

 

PS5 och PS6 är två ställage med ryggen mot varandra, PS5 är placerat mitt emot PS4. Det 

är en bred gång däremellan för att möjliggöra för tyngre trafik från råvarulagret till 

produktionen, illustreras i figur 19 nedan, Båda PS5 och PS6 är av samma storlek, 14 

pallplatser långa och det varierar med sex till sju pallplatser i höjden (Observation, 2017-

03-28). Här förvaras inga specifika detaljer utan alla detaljer som inte är avsedda för 

produktion i SV 1 (Svetsansvarig, 2017-03-28). 
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Figur 19 - Gången mellan PS4 och PS5 

 

Emballage 

Lagring av emballage sker i PS8 där pallar, pallkragar, mdf-skivor, wellpappskivor och 

plywoodskivor lagerförs. Emballaget är placerat på detta sätt för att viktigt att det som 

inte går att plocka med hjälp av truck är lagrat i en ergonomisk höjd, vilket leder till att 

operatörerna inte sliter ut sig (Fokusgrupp, 2017-03-28). Pallarna kommer levererade i 

travar på cirka 2,2 meter, vilket medför att de behövs hämtas med truck (Observation 

2017-03-28). Dessutom innebär höjden på travarna att det på grund av pallställagets 

begränsningar inte går att placera tungt material ovanför pallarna (Observation, 2017-03-

28). Hörle Automatic har två olika typer av kragar där ena är kundemballage och andra 

är företagets egna (Observation, 2017-03-28), vilket illustreras tydligt i figurerna 20 och 

21 nedan. Att Hörle Automatic påverkas starkt av deras leverantörer går även att notera i 

färdigvarulagret där deras två största kunder sätter krav och press på Hörle Automatic att 

leverera artiklar i specifik kvantitet i deras specialemballage (Observation 2017-04-18). 
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Figur 20 - Pallkragar, mdf-skivor och pappskivor  Figur 21 - Pallkragar, pallar och skivor 

 

Färdiga artiklar 

Färdiga artiklar från svetsprocessen lagerförs tillfälligt i ett gemensamt mellanlager 

utanför lagerkontoret (Observation, 2017-03-28), detta illustreras i figur 22.  Det lagras 

här av två primära anledningar, första är att svetsoperatörer inte ska behöva transportera 

artiklarna för långt samt att det inte finns tillräckligt med plats ute vid lastzonen 

(Lageransvarig, 2017-02-07). Mellanlagret töms efterhand av lagerpersonal som 

transporterar det till lastzonen (Observation, 2017-02-07). Dock menar Produktions-

ansvarig (2017-02-07) att den nuvarande placeringen av mellanlagret medför ett antal 

problem. Det är svårt att passera förbi när någon är och lämnar vilket tydligt illustreras i 

(Figur 22) samt att pallarna ibland staplas för högt vilket leder till en säkerhetsrisk. Vid 

de tre genomförda observationerna (2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28) 

transporterades 15, 14 och 14 pallar med färdiga artiklar till området framför 

lagerkontoret.  

 

Figur 22 - Mellanlagring färdiga artiklar och gången mot F-varulager och Kina-avd.   
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4.2.1.3 Kina-avdelningen 

På Kina-avdelningen kontrolleras och packas allt material kommande från Kina upp, 

avdelningen är placerad på andra sidan fabriken i jämförelse med svetsprocessen, vilket 

har tidigare illustrerats i Figur 1. Enligt Beredning (2017-03-14) levereras det 70 pallar i 

snitt varje vecka. Som tidigare diskuterat genomför företaget ett omfattande 

rationaliseringsprojekt vilket även kommer att påverka denna avdelning. Enligt 

Beredning (2017-03-14) kommer nuvarande ytan för uppackning av detaljer inte behövas 

i och med att rationalisering innebär att tvättningen av detaljer kommer göras i Kina 

istället för i Hörle. Dessutom kommer materialet att levereras i vanliga pallar, vilket gör 

att processen kommer gå mycket smidigare och det går lättare att stapla pallarna i höjden. 

Dessutom kommer behovet av mellanlagring för detaljerna från kina att med tiden och 

med hjälp av rationaliseringsprojektet att näst intill försvinna. Däremot kommer det 

innebära att detaljer snabbare hamnar längre fram i processen, vilket leder till att 

färdigvarulagret behöver mer plats i framtiden. Förändringsarbetet kommer att frigöra 

både arbetskraft och yta (Beredning, 2017-03-14). I figur 23 nedan illustreras nuvarande 

layouten över avdelningen.  

 

 
Figur 23 - Fördelning av yta vid Kina-avdelning 
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Inne på avdelningen finns det en mötesplats markerat som A i figur 23, där 

Produktionsansvarig håller pulsmöte varje morgon för att gå igenom vad som hände 

dagen innan och vad som kommer att hända under dagen (Produktionsansvarig, 2017-01-

16). Denna mötesplats illustreras i figur 24. Bredvid mötespunkten finns det en 

nödutgång, vilket enligt Produktionsansvarig (2017-04-18) går att flytta om det skulle 

vara så att väggen skulle behövas till pallställ eller liknande. 

 

 
Figur 24 - Mötespunkt 

 

Alla detaljer ankomstkontrolleras vid en arbetsstation som illustreras i figur 24 och är 

placerad vid B i figur 23. Detaljer ankomstkontrolleras för att kontrollera fastställda 

kvalitetskrav och att inte finns några skador eller rostbildning efter transporten 

(Lagerarbetare 3, 2017-04-18). 

 

 
Figur 25 - Utrustning för ankomstkontroll Kina          

 

Framför arbetsytan finns det en pallyftare som lyfter upp pallarna vilket gör uppackning 

smidigare och mindre slitsamt för arbetarna (Observation, 2017-04-18). Där finns också 

två vågar, en för pallar och en för mindre detaljer, vilket enligt Lageransvarig (2017-04-
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18) är ett bra hjälpmedel för att räkna antalet detaljer i en pall alternativt låda. Bredvid 

pallyftaren står en blå maskin som illustreras i figur 26 nedan och är placerad vid C i figur 

23. Maskinen används inte längre för den underlättar inte arbetet som det ursprungligen 

var tänkt (Lagerarbetare 2, 2017-04-18). Avdelningens emballage är placerat utmed 

väggen bredvid ankomstkontroll EU och delas med lagerpersonalen på färdigvarulagret 

(Observation, 2017-04-18).  

 

 
 Figur 26 - Utrustning för uppackning av detaljer f. Kina 

 

Det finns för tillfället ett pallställage på avdelningen där inkommande gods kan 

mellanlagras innan det packas upp. Hörle Automatic får leveranser från Kina en gång i 

veckan vilket medför att pallställaget är nödvändigt för att minimera lagerföring på 

arbetsytor (Lagerarbetare 2, 2017-04-18). I nuläget upptar materialet som mellanlagras 

från Kina 84 pallplatser i pallställaget (Observation 2017-04-18).  Pallställaget illustreras 

i figur 27.  

 

 

Figur 27 - Mellanlagring av detaljer från Kina 
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Ytan som illustreras som D i figur 23 används som mellanlagring och för uppackning av 

detaljer (Observation, 2017-04-18). Lagerarbetare 3 (2017-04-18) menar att det finns 

möjlighet att mellanlagra detaljer i godsmottagningsområdet då det i nuläget enbart 

används för gods inkommande från Europa (Observation, 2017-04-18). Det finns tio 

pallplatser tillgängliga för Kina-avdelningen med möjlighet att bredda det med ytterligare 

fem platser (Lagerarbetare 3, 2017-04-18). Enligt Lagerarbetare 2 (2017-04-18) går det 

att stapla nio pallar högt för att använda ytan så effektivt som möjligt.  

 

4.2.1.4 Rationaliseringsprojekt automatiserade truckar 

Tanken med rationaliseringsprojektet är att automatiserade truckar ska sköta de mesta av 

transporterna mellan olika avdelningar. Vilket gör att det kommer behövs zoner där 

personal kan ställa av och där de automatiserade truckarna kan hämta pallar. För att de 

automatiserade truckarna ska kunna hämta material i höjden behöver allt standardiseras. 

Detta kommer dock inte ske i närtid vilket innebär att zonerna för truckarna behöver vara 

på golvet.  Det är dock svårt att förutspå hur pass frekvent truckarna kan hämta, vilket 

gör det svårt att i nuläget veta hur lång tid det tar för truckarna och hämta och därav även 

svårt att veta hur stor yta som varje station behöver (Fokusgrupp, 2017-04-11).   

 

4.3 Analys 

Följande avsnitt avser att svara på den andra forskningsfrågan. Avsnittet inleds med 

förslag gällande internt materialförsörjningsystem som involverar; kittning, batchning 

med exakt exponering, test av kittning/batchning, batchning med varierande exponering, 

kontinuerlig försörjning och hybridlösning. Vidare presenteras förslag för utveckling av 

interna materialförsörjningsprocessen som involverar; möjliggöra yta för 

kittning/batchningsprocessen, layout till kittning/batchningsprocessen och layout till 

svetsprocessen 

 

4.3.1 Förslag internt materialförsörjningssystem 

De tre primära principerna för ett internt materialförsörjningssystem är kontinuerlig 

försörjning, batchning och kittning (Jonsson & Mattsson, 2016). Företaget vill utveckla 

deras befintliga system så att det är anpassat utefter svetsprocessens egenskaper 

(Produktionsansvarig, 2017-01-16). Valet av system påverkas beroende på 

produktionsvolymer, variation och storlek (Hua & Johnson, 2010). Hörle Automatic 

producerar många olika artiklar som svetsas samman med hjälp av många olika detaljer, 
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dessa artiklar produceras i batcher med väldigt varierande kvantiteter (Svetsoperatör 1, 

2017-02-28). Detta är något som måste tas i hänsyn vid utveckling av ett internt 

materialförsörjningssystem eftersom det ofta är en kvalitativ bedömning som påverkas av 

produkt- och produktionsegenskaper (Caputo, Pelagagge & Salini, 2015). 

 

Hörle Automatic använder sig i nuläget av kontinuerligt flöde som enligt Johansson och 

Johansson (2006) innebär att alla detaljer som behövs för att producera varje artikel finns 

tillgängliga vid arbetsstationen vid alla tidpunkter. Den stora variationen av artiklar som 

företaget har i sin produktion resulterar i stora och utspridda lagringsytor för detaljer, 

vilket i sin tur leder till långa transportsträckor för svetsoperatören (Observation, 2017-

02-28) Det är något som (Hanson & Brolin, 2013) lyfter fram som de största nackdelarna 

med kontinuerlig försörjning vid produktion med hög variation. Dagens försörjningssätt 

är tidskrävande vilket styrks av resultatet från forskningsfråga ett som innebär att 

företagets svetsoperatörer tillsammans spenderar mellan tre-sex timmar dagligen på icke 

värdeadderande aktiviteter relaterade till materialförsörjning.  

 

4.3.1.1 Kittning  

Kittning karaktäriseras enligt Johansson och Johansson (2006) som att operatörer får 

enbart de detaljer som är nödvändiga för att producera en enhet. Att kitta utefter varje 

separat enhet är för tillfället inget alternativ för Hörle Automatic. Både författarna och 

Produktionsansvarig (2017-03-28) anser att det inte är lämpligt för Hörle Automatics 

svetsprocess utan lämpar sig mer till större monteringsobjekt och/eller linjeproduktion. 

Bozer och McGinnis (1992) menar å andra sidan att i kitten kan det finnas detaljer till 

mer än en produktionsenhet förutsatt att det kommer levererat i en lastbärare. 

Svetscellerna på Hörle Automatic ställs om efter varje produktionsorder (Observation, 

2017-02-07) och ställtider är långa (Svetsoperatör 2, 2017-02-28). Vilket gör är kitta 

utefter produktionsorder är det enda alternativet för att kunna genomföra kittning i 

svetsprocessen på Hörle Automatic.  

 

De aktiviteter som svetsoperatörer spenderar mest tid på enligt forskningsfråga ett är att 

hämta och returnera detaljer, genom att införa kittning till skillnad från nulägets 

kontinuerliga försörjning minimeras den tiden som svetsoperatörer spendera på 

materialhantering (Hanson & Medbo, 2012). Användandet av kittning leder till att 

följande icke värdeadderande aktiviteter i tabell 12 försvinner för svetsoperatörer.  
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Tabell 12 - Icke värdeadderande aktiviteter som försvinner för svetsoperatören med kittning 

Detta stödjer Hanson och Brolin (2013) när de diskuterar att kittning reducerar tiden 

svetsoperatörer spenderar på att hämta och lokalisera detaljer. Vid svetscellerna är det i 

nuläget trångt, vilket leder till problem med att svetsoperatörer inte får plats med alla 

detaljer till produktionsorder som innehåller många detaljer (Observation, 2017-02-13; 

Svetsoperatör 2, 2017-02-07).  En ytterligare fördel med kittning är att det underlättar och 

minimerar leveranser av material till arbetsstationer genom att eliminera behovet av att 

leverera detaljer i enskilda pallar (Bozer & McGinnis, 1992; Medbo, 2003).  

 

Användandet av kittning innebär inte att alla nämnda icke värdeadderande aktiviteterna i 

tabell 12 elimineras helt, utan de kommer snarare utföras av en plockarbetare. Bragg 

(2014) menar att vid applicering av kittning ska specifik plockpersonal ansvara för 

kittningsmomentet, detta för att enligt Gajjar och Thakker (2014) möjliggör användandet 

av plockpersonal nästintill resulterar i hundraprocentig värdeadderande tid för 

svetsoperatörer. Där tiden som läggs på materialhantering minskar dramatiskt, vilket 

Hanson och Medbo (2012) stödjer då materialhantering ses som den största tidstjuven i 

en arbetsstation. 

 

De icke värdeadderande aktiviteterna; vänta på truck, hämta truck på annan avdelning, 

flytta material som står i vägen och leta efter pall kan med största möjlighet elimineras 

helt eftersom arbetet kommer genomföras av en person istället för nulägets sju 

(Svetsansvarig, 2017-02-28). Den identifierade tiden enligt första forskningsfrågan 

varierar från tre till sex timmar dagligen, så en plockare bör kunna genomföra detta 

arbetsmoment på ett arbetsskift. Andra aktiviteter som hämta material, flytta på 

ovanstående pall, hämta korgar för kittning, räkna detaljer och returnering av detaljer 
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kommer att genomföras av plockpersonal istället för svetsoperatörer. Limère et al. (2012) 

menar att svetsoperatörers arbetstid ska vara maximerad, vidare är kostnadsskillnaden för 

företaget stort mellan en svetsoperatör och plockare. En svetsoperatör inklusive svetscell 

är 1300 kronor i timmen och en plockare är 300 kronor i timmen (VD, 2017-01-16). 

Kittning som moment är däremot ansträngande, det konsumerar tid att plocka ihop, 

behovet av lagringsplats kommer troligtvis öka och det adderar inget direkt värde till 

produkten (Bozer & McGinnis, 1992). 

 

Vid användandet av kittning behövs det skapas en ny process för genomförandet och ett 

problem är att processen utvecklas i många fall separat från arbetsstationen. För att uppnå 

den bästa totallösningen ska processerna utvecklas tillsammans, dessutom är det viktigt 

att framhålla att båda processerna har en stark koppling till varandra (Lumsden, 2012). 

Svetsansvarig (2017-03-28) menar att svetsoperatörerna vill att detaljerna ska placeras 

utefter deras önskemål, vilket gör kommunikationen och samspelet mellan processerna i 

Hörle Automatics situation extra viktig. Brynzer och Johansson (1995) menar att kittning 

kan genomföras genom att operatörer kittar åt andra operatörer, vilket möjliggör en full 

kontroll över processen. Däremot har Hörle Automatic svårt att hitta kompetenta 

svetsoperatörer (Svetsoperatör 1, 2017-02-28).  För att inte påverka produktiviteten ska 

en svetsoperatör till en början hänvisa plockpersonal hur de vill att kittningen ska utföras. 

Detta är något Medbo (2003) stödjer med att om material presenterat på rätt sätt kan det 

minska monteringstiden för operatörer. Christmansson et al. (2002) menar att kittning är 

ett väldigt monotont arbete vilket kan leda till omotiverade medarbetare. Genom att noga 

dokumentera hur kittningsprocessen ska utföras kan företaget lättare rotera plockarbetare 

för att undvika detta. 

 

Vid utveckling av ett internt materialförsörjningssystem kräver det ytterligare planering 

framförallt när kit/batcher förbereds i förväg enligt Bozer och McGinnis (1992). I nuläget 

vet man vad som ska produceras med en veckas förväg (Svetsansvarig, 2017-02-28), det 

räcker dock att plockaren kittar det som ska produceras löpande på grund av rådande 

platsbrist och ytan som färdiga kitt tar enligt test kittning/batchning (2017-03-14, 2017-

04-28). Däremot med en tidsmarginal för att undvika att skapa en icke värdeadderande 

aktivitet i form av att svetsoperatörer behöver vänta (Dennis, 2015). Hos Hörle Automatic 

arbetar plockpersonal enbart på dagskift medan svetsoperatörer även arbetar på natten 
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(Produktionsansvarig, 2017-02-07) vilket innebär att plockpersonalen måste även 

förbereda produktionen för nattskiftet.  

 

4.3.1.2 Batchning med exakt exponering 

Kittning är bäst lämpat för industrier med små detaljer och många monteringsmoment, 

likt elektronikindustrin (Caputo, Pelagagge & Salini, 2015), vilket Limére et al. (2012) 

stödjer när de säger att vid kittning har små detaljer övertag på otympliga eftersom de har 

en större möjlighet att få plats i lådor och pallar. I Hörle Automatics svetsprocess varierar 

vikten men framför allt storleken på detaljerna, vilket gör att det i många situationer blir 

omöjligt att få ner samtliga detaljer för en produktionsorder i en och samma lastbärare 

(Svetsoperatör 1, 2017-02-28). Vid användandet av batchning plockas samma detaljer ut 

från lagret och transporteras till produktionen som vid kittning, skillnaden är att detaljerna 

transporteras i separata lastbärare istället för som vid kittning plockas ihop i en och 

samma (Jonsson & Mattsson, 2016). Av den anledningen kan användandet av batchning 

vara ett bra komplement till kittning för produktionsorder där detaljsspecifikationerna gör 

kittning svårt att applicera. 

 

En av metoderna för att genomföra batchning är med exakt exponering, vilket innebär att 

detaljer transporteras i rätt kvantitet till produktionen. Detta kan medföra extra arbete 

gällande räkning och ompaketering så att detaljerna kan levereras i exakt antal (Lumsden, 

2012). Detta resulterar i att returflödet från produktionen försvinner (Johansson, 1991). 

Vid test av kittning/batchning (2017-03-14) konstaterades det att fördelarna och 

nackdelarna med kittning och batchning med exakt exponering är väldigt likartade, vilket 

kan vara en av anledningarna till att det finns lite skrivet om batchning. Processen för att 

genomföra kittning och batchning är likartade, detaljer behöver plockas och det enda som 

skiljer systemen är hur de är paketerade (Test av kittning/batchning, 2017-03-14).  

 

4.3.1.3 Test av kittning/batchning 

För att testa om kittning/batchning är genomförbart och ta reda på vilken påverkan det 

har på de identifierade icke värdeadderande aktiviteterna har det genomförts ett test av 

kittning/batchning (2017-04-24). Testet har utförts på två utvalda artiklar som produceras 

samtidigt i samma svetscell. Enligt (Svetsansvarig, 2017-04-24) är denna produktions-

order en av de mer komplicerade, där svetsoperatörer lägger mycket tid på att 

materialförsörjning. Artiklarna producerades efter ett EOK på 100 stycken med totalt 18 
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ingående detaljer. I produktionsordern krävs det två av vissa detaljer vilket gör att det 

krävs antingen 100 alternativt 200 stycken av varje detalj (Arkivmaterial). Totalt 

spenderades 2 timmar och 47 minuter på att genomföra testet, nedan i tabell 13 illustreras 

hur lång tid respektive aktivitet tog. 

 

 
Tabell 13 - Tabell över tidsförbrukning vid test av kittning/batchning 

 

Enligt Limère et al. (2012) kan den extra kostnaden för att plocka ihop kitt delvis mildras 

genom den minskade kostnaden för materialhantering av operatörer vid arbetsstationen. 

Enligt svetsoperatör 2 (2017-02-07) får de inte plats med allt material inne i cellen när en 

produktionsorder innehåller många detaljer. Istället placeras detaljer utanför svetscellen 

vilket leder till att svetsoperatören behöver plocka om materialet för att få plats i cellen. 

Detta görs även för att få detaljerna utefter svetsoperatörer önskemål vilket är nödvändigt 

för att smidigt kunna utföra svetsprocessen. Vilket Hanson och Brolin (2013) stödjer när 

de säger att användandet av kittning ökar arbetsstationens flexibilitet. Minskning av 

materialhantering som kittning medför för svetsoperatörer måste därmed tas beräkning i 

de 63 minuter som en plockare lägger på kittning/batchning. I tabell 14 nedan illustreras 

uträkningar för kostnaden om en svetsoperatör genomför materialhantering gentemot om 

en plockare genomför materialhantering inklusive kittning/batchning. 

  
Tabell 14 - Tabell över tid och kostnad vid test av kittning/batchning 

 

Medbo (2003); Bozer och McGinnis (1992) diskuterar gällande att kittning minimerar 

antalet leveranser med material till en arbetsstation. Vid test av kittning/batchning 
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reducerades antalet ingående pallar till svetsprocessen från 23 till 10 pallar. Vidare kunde 

dessa 10 pallar samlasta så enbart 3 transporter behövdes genomföras från lagret till 

svetsprocessen. Detta kommer i sin tur leda till mindre antal transporter genom fabriken, 

vilket även kan bli gynnsamt för andra processer på företaget. 

 

Förutom att plocka ihop kitt och att batcha med exakt exponering är likt ovan diskuterat 

tidskrävande, kan författarna vid genomförande av test av kittning/batchning (2017-03-

14, 2017-04-24) även konstatera att kittning är påfrestande och kan resultera likt 

Christmansson et al. (2002) säger i omotiverade arbetare. Bozer och McGinnis (1992) 

menar att plocka ihop kitten inte adderar något värde till produkten och bör således i 

enlighet med författarna undvikas i den mån det går. Om detaljerna levererats från 

leverantörerna i rätt kvantitet efter förutbestämda EOK´s hade det inneburit att plockaren 

inte behöver räkna, flytta över eller ta hand om returflödet för detaljerna. Detta hade 

underlättat för de detaljer som ska batchas med exakt exponering. Hade fortsättningsvis 

även mindre detaljerna levererade i rätt kvantitet i mindre behållare hade det underlättat 

kittning. Detta är likt hur Hörle Automatics två största kunder arbetar genom att sätta 

press på leverantörer att leverera detaljer i rätt kvantitet i deras specialemballage 

(Observation 2017-04-18). Detta är något som även Lumsden (2012) stödjer med att säga 

att mindre förpackningar bör om det är möjligt skapas och levereras från leverantören, 

för att slippa behöva packa om material internt i företaget.  

 

4.3.1.4 Batchning med varierande exponering 

Kittning är ett ansträngande, tidskrävande och monotont arbete (Bozer & McGinnis, 

1992; Christermansson et al., 2002), vilket bekräftades under test av kittning/batchning 

(2017-04-24). Enligt Svetsoperatör 1 (2017-03-14) producerades artikel A som 

karakteriserad av produktionscykler som varierar mellan 500 till 5000 med endast två 

ingående detaljer, varav ett mindre kugghjul som kan vara svårt att greppa när det finns 

ett mindre antal kvar i pallen. Dessutom är det relativt vanligt med kvalitetsbrister på 

kugghjulen Svetsansvarig (2017-04-25) och när defekta detaljer används i kitt leder det 

till brist av detaljer (Bozer & McGinnis, 1992).  Att plockpersonal ska lägga tid på att 

räkna alternativt väga ett stort antal detaljer när det inte underlättar för svetsoperatörer är 

ineffektivt. Även om Bragg (2004) menar att vägning av detaljer är ett effektivt sätt att 

räkna fungerar det inte riktigt för alla detaljer hos Hörle Automatics eftersom detaljerna 

kan skilja i vikt vilket resulterar i att vågen räknar fel (Test av kittning/batchning, 2017-
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04-24). Vid produktion av artikel A och liknande artiklar där de är mindre fördelaktigt att 

detaljerna levereras i rätt kvantitet bör det batchas med varierande exponering likt 

Lumsden (2012) menar skapas det då ett returflöde. Vid sådana situationer kommer 

plockaren enbart samla de detaljer som produktionsordern avser och överskådligt se till 

så att det räcker för produktionen och tar hand om returflödet som uppstår. 

 

4.3.1.5 Kontinuerlig försörjning 

Alla nödvändiga detaljer behöver inte alltid vara med vid kittning, små detaljer som 

används i flertalet artiklar kan vara lagerförda vid monteringsstationen, vilket i detta fall 

är svetsprocessen (Gajjar & Thakkar, 2014). Svetsoperatör 2 (2017-03-14) anser att 

muttrar ska lagras i anknytning till svetsprocessen på grund av två anledningar. Det 

händer att det tappas muttrar och därför ska de vara lättillgängliga, fortsättningsvis kan 

det vara svårt att plock upp de sista muttrarna i en kartong med arbetshandskar. Deras 

nuvarande placering av muttrar vid svetsprocessen tar ingen större plats dock kräver det 

att svetsoperatörerna behöver hämta muttrarna. De är placerade relativt nära svetscellerna 

(Observation, 2017-02-28) av det skälet finns det ingen anledning till att involvera 

muttrar i en kittning/batchningsprocess. 

 

Fortsättningsvis produceras enbart två artiklar i SV1 dessa artiklar karaktäriseras av långa 

produktionscykler och få ingående detaljer (Svetsansvarig, 2017-03-28). Enligt Caputo, 

Pelagagge och Salini (2015) är kittning att föredra i produktionsmiljöer karakteriserat av 

låga volymer med hög variation, vilket inte överensstämmer med produktions- eller 

detaljsspecifikationerna i SV1. Enligt Svetsansvarig (2017-03-28) är dessa detaljer tunga 

och otympliga, vilket är motsatsen till vad Caputo, Pelagagge och Salini (2015) och 

Limère et al. (2012) anser är lämpligt för kittning. Fortsättningsvis kommer en stor del av 

detaljerna från den interna produktionen (Svetsansvarig, 2017-03-28), vilket i Hörle 

Automatics situation skulle innebära längre transporter om de ingår i en potentiell 

kittning/batchningsprocess. Det är med andra ord de två mest kontinuerliga artiklarna som 

produceras och därav anses kontinuerligt flöde vara det bästa alternativet. 

 

4.3.1.6 Hybridlösning 

En tillverkningsindustri likt Hörle Automatic med hög variation i både produktion, 

detaljers egenskaper etc. finns det inget självklart val av försörjningssystem till i detta fall 

svetsprocessen. Vilket kan styrkas med att Hua och Johnson (2010) säger att 
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tillverkningsindustrier ofta byter mellan olika försörjningssystem. Vilket påvisar den 

komplexitet som finns gällande materialförsörjning till en produktion med hög variation 

av detaljspecifikationer och produktionsvariabler. Enligt Hanson och Medbo (2012) kan 

företag kombinera kittning med kontinuerlig försörjning, vilket påpekar att det går att 

kombinera flera olika interna materialförsörjningsprinciper och därigenom skapa en 

hybridlösning. Ett exempel på detta är artiklarna som testades att kittas/batchas (2017-

04-28), där det var mer fördelaktigt att kitta de mindre och lättare detaljerna medan de 

större och tyngre detaljerna batchades. 

 

Hörle Automatic producera många olika artiklar och behöver vid införandet av kittning 

och batchning genomgå ett långsiktigt arbete på operativ nivå över vilka detaljer som ska 

kittas, vilka som ska batchas med exakt exponering och vilka som ska batchas med 

varierande exponering. Nedan illustreras Figur 28 över hur flödet för det interna 

materialförsörjningssystemet utvecklas till en hybridlösning mellan kittning, batchning 

och kontinuerlig försörjning. 

 
Figur 28 - Förslag hybridlösning för Hörle Automatics svetsprocess 

4.3.2 Förslag för utveckling av interna materialförsörjningsprocessen 

Vid utvecklingen av Hörle Automatics interna materialförsörjningssystem behövs en 

layoutförändring för att minska den tid som svetsoperatörerna spendera på icke 

värdeadderande aktiviteter som; hämtar tompallar, pallkragar, emballage och lämna 

färdiga artiklar. Genom att utveckla en kittning/batchningsprocess kan även 

plockpersonal genomföra andra identifierade icke värdeadderande aktiviteter som att; 

hämta tompall, fylla på med tompallar/pallkragar när de är slut, emballera och väga. 

Vilket möjliggör mer effektiv produktion för svetsoperatörer. Nedan i figur 29 illustreras 
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helhetslösningen gällande förslag på utveckling av intern materialförsörjningsprocess. I 

följande avsnitt kommer processens delar beskrivas mer detaljerat.  

 
Figur 29 - Förslag över layout för intern materialförsörjningsprocess 

 
4.3.2.1 Möjliggöra yta för kittning/batchningsprocessen  

Uppackning Kina kommer inte ske i samma utsträckning och i samma volymer efter att 

processen har rationaliserats (Beredning, 2017-03-14). Detta i sin tur innebär att det finns 

potential till att flytta ner större delen av SV-lagret och skapa en 
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kittning/batchningsprocessen. För att detta ska vara möjligt behöver det ske en förändring 

gällande placering av pulsmöten, ankomstkontroller, mellanlagring och uppackningsytor. 

För att frigöra yta till pallställage, går det enligt Produktionsansvarig (2017-04-18) att 

flytta på den nuvarande placeringen av pulsmöten. Vidare menar Beredning (2017-03-

14) att den nuvarande ytan för uppackning av detaljer från Kina kommer till största del 

inte behövas, eftersom det mesta av detaljerna kommer att börjas tvättas i Kina istället för 

i Hörle. I nuläget sker all mellanlagring av ouppackade detaljer inne på Kina-avdelningen, 

vilket upptar mycket golvyta (Observation, 2017-04-18). För att minimera användandet 

av värdefull golvyta på avdelningen kan pallarna staplas i godsmottagningsområdet innan 

de har ankomstkontrollerats. Denna yta används enbart av inkommande gods från Europa 

(Observation, 2017-04-18). Lagerarbetare 3 (2017-04-18) menar att det finns möjlighet 

att detaljer från Kina kan få 15 pallplatser av godsmottagningsområde vilket enligt 

Lagerarbetare 2 (2017-04-18) går att stapla nio pallar högt. Detta resulterar i en total 

lagringskapacitet på 135 pallar, vilket skulle vara mer än tillräcklig eftersom det levereras 

i snitt 70 pallar i veckan (Beredning, 2017-03-14). 

 

Alla inkommande detaljer från Kina ankomstkontrolleras (Beredning, 2017-03-14). I 

nuläget har ankomstkontrollen av detaljer från EU och Kina separata arbetsytor vilket 

enligt Lagerarbetare 3 (2017-04-18) inte är nödvändigt. Det finns goda möjligheter att slå 

ihop båda arbetsstationerna till en större. En lösning för att frigöra ytan där nuvarande 

ankomstkontroll Kina genomförs kan den därför placeras intill ankomstkontroll EU, 

vilket illustreras i Figur 30. Detta leder fortsättningsvis till kortare transporter för 

ankomstkontrollant av detaljer från Kina (Fokusgrupp, 2017-04-11).     

 

Lagring av kina material 

I nuläget upptar materialet som mellanlagras från Kina 84 pallplatser (Observation 2017-

04-18). Behovet av mellanlagringen kommer med tiden och med hjälp av 

rationaliseringsprojektet att näst intill försvinna. Däremot kommer färdigvarulagret att 

behöva mer plats (Beredning, 2017-03-14) och därav tilldelas de pallplatser som 

kittning/batchningsprocessen inte behöver, vilket motsvarar en ökning för 

färdigvarulagret med 126 pallplatser.  
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4.3.2.2 Layout till kittning/batchningsprocessen 

I figur 30 nedan presenteras förslaget över hur kittning/batchningsprocessen kan 

utvecklas på Hörle Automatic. I delkapitlet som följer presenteras en ingående 

beskrivning till varför denna layout har skapats.  

 
Figur 30 - Förslag layout kittning/batchningsprocess 

 

Kittning/batchningsstation 

En kittningsstation kan antingen placeras i anknytning till lagret eller i närheten av 

produktionsprocessen (Brynzer & Johansson, 1995). Vid test av kittning/batchning 

(2017-03-14, 2017-04-28) kunde det konstateras att den mest tidseffektiva lösningen vore 

att placera kittning/batchningstationen i anknytning till lagringen av detaljer. Det finns 

dessutom ingen yta tillgänglig för att placera kittning/batchningsstationen i anknytning 
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till svetsprocessen (Observation, 2017-02-07). Enligt Gajjar och Thakkar (2014) leder 

denna placering till att kommunikationen mellan processerna kommer att försvåras.  

 

Det finns två olika sätt att genomföra kittning, antingen genom att plockaren kör runt och 

genomför kittningen vid detaljerna eller att detaljerna hämtas till en station (Gajjar och 

Thakkar, 2014). Vid test av kittning/batchning (2017-03-14) har författarna kommit fram 

till att det blir smidigare om plockaren hämtar detaljerna till en station. Detta eftersom 

det behövs tillgång till våg samt att det finns ingen möjlighet att göra plockgångarna 

tillräckligt breda (Observation, 2017-04-18). Vid testen av kittning/batchning (2017-03-

14, 2017-04-24) kunde det även konstateras att det räcker med att stationen får en yta 

motsvarande 6x4 meter för att kunna genomföra kittning/batchning. 

 

Inom detta området kommer det finnas hjälpmedel för att möjliggöra och underlätta 

arbetet för plockaren. Det kommer behövas ett arbetsbord där plockpersonal kommer att 

ha tillgång till en dator och skrivare för att kunna skriva ut plockorder (Test av 

kittning/batchning, 2017-03-14). Vid test av kittning/batchning (2017-04-28) behövdes 

även datorn till att kontrollera ritningar för att reda ut oklarheter gällande vilka detaljer 

som skulle vara med. Vidare kommer det behövas två olika typer av vågar, en för att väga 

pallar och en för att väga mindre och lättare detaljer (Lageransvarig, 2017-04-18), vilket 

Bragg (2004) styrker när han menar att räkna detaljer i stora kvantiteter med låg 

styckkostnad är ineffektivt.  

 

Lagring av detaljer till svetsprocessen 

För att möjliggöra förflyttningen av SV-lagret till kittning/batchningsprocessen behövs 

det minst 279 pallplatser, vilket representerar 41 ställageplatser med deras nuvarande 

konfiguration av pallställage (Observation, 2017-03-28, 2017-04-05, 2017-04-11). I 

tidigare illustrerat förslag över layoutförändring figur 30 finns det 43 ställageplatser 

markerade i blått. 

 

Vid förflyttningen av pallställaget föreslås en lagring utefter en ABC-klassificering vilket 

Bragg (2004) styrker med att vid plockning av detaljer ska det placeras utefter en ABC. 

Detta eftersom att detaljer som används ofta ska placeras lättillgängligt för plockare. 

Detaljer som är A-klassade ska tilldelas permanenta lagringsplatser eftersom detta leder 

till att plockaren kommer att memorera dessa placeringar och på så sätt röra sig snabbare 



  
 

  75 

vid plockning av det vanligaste förekommande detaljerna (Bragg, 2004). A-klassade 

detaljer ska lagerföras så nära kittning/batchningsstationen som möjligt i de lägsta 

nivåerna i pallställagen, detta för att minimera tiden då truckarna lyfter högt vilket är 

tidskrävande (Observation, 2017-02-07). Under observation (2017-03-28) av SV-lager 

lagerförs små och lätta detaljer i plockhöjd på utdragbara hyllplan, detta lagringssätt bör 

inte förändras eftersom det möjliggör enkel lagring och plockning av mindre detaljer. Av 

den anledningen bör dessa detaljer bortses från en potentiell ABC-klassificering.  

 

Emballage 

Lagring av emballage som kommer att användas vid både kittning/batchningsstation samt 

uppackning kommer vara densamma som nuläget. Emballaget är placerat utmed väggen 

bredvid ankomstkontroll EU (Observation, 2017-04-18). Detta emballage används även 

av lagerpersonalen på färdigvarulagret, vilket gör att alla tre processer kan hämta 

emballage från samma plats. Lagerföring av emballaget närmare 

kittning/batchningsstation hade varit fördelaktigt för att undvika onödiga transporter, 

vilket är en icke värdeadderande aktivitet enligt (Storhagen, 2011). Emballaget tar 

däremot mycket plats, vilket hade inneburit mindre lagringsplatser för detaljer och 

avståndet till nuvarande lagringsplats är relativt kort (Observation 2017-04-18). 

 

Mellanlagring färdig kittat/batchat och returflöde 

Tanken med rationaliseringsprojektet är att en automatiserade truck ska transportera 

detaljerna från kittning/batchningsprocessen till svetsprocessen. För att kunna använda 

sig av de automatiserade truckarna behövs det stationer för avlämning av det som är 

kittat/batchat och returflödet för det som batchas med varierande exponering. För att 

sedan plockpersonal ska kunna hämta/lämna detaljer någonstans (Fokusgrupp, 2017-04-

11). Lagring av de kittade/batchade detaljerna och returflöde av detaljer markeras med 

färgen lila i tidigare illustrerade figur 30. Detta är golvplatser som gör det möjlighet för 

vid implementeringen av automatiserade truckar att hämta och lämna materialet till eller 

ifrån svetsprocessen. Vid fokusgrupp (2017-04-11) konstaterades att det finns för 

tillfälligt möjlighet att införa fyra platser, dock är det svårt att fastställa hur många platser 

som kommer att behövas vid införandet av automatiserade truckar. Detta eftersom innan 

implementering är genomförd kan det inte fastslås exakt hur frekvent trucken kan hämta.   
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4.3.2.3 Layout till svetsprocessen 

Författarna har konstruerat ett förslag till ny layout för svetsprocessen vilket presenteras 

i figur 31.  I följande delkapitel presenteras en mer ingående analys av varför lagring av 

detaljer, lagring av returflöde, lagring av emballage, avlämningsytor och lagring av 

färdiga artiklar har placerats enligt följande layout.  

 

 
Figur 31 - Förslag layout svetsprocessen 
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Lagring av detaljer 

De pallställage som enligt förslag i figur 31 illustreras som PS1, PS2, PS3 och PS4 finnas 

vid svetsprocessen. Noterbart är att PS4 kommer inte vara en del av svetsprocessen, utan 

kommer användas utav en annan process. 

 

De detaljer som ska lagras i anknytningen till svetsprocessen istället för 

kittning/batchningsprocessen och vara en del av kontinuerlig försörjning är detaljer som 

produceras i SV1. Vid observationerna (2017-03-28, 2017-04-05, 2017-04-11) fanns det 

65, 65 respektive 59 pallar lagerförda med detaljer avsedda till SV1. I figurerna 32, 33 

och 34 illustreras en lösning gällande lagring av detaljer till svetsprocessen. Detalj A är 

placerad på markplan eftersom viktbegränsningen i pallställagen gör artikeln för tung för 

att dubbelstapla (Observation, 2017-03-28). Placeras detalj A på markplan påverkas inte 

viktförmågan i pallställagen och kan på så sätt dubbel staplas. Fortsättningsvis kan detalj 

A lagerföras högst upp i PS1 och PS2 eftersom begränsningar i taket gör dubbelstapling 

omöjligt (Observation, 2017-03-28). 

 

 
Figur 32 - PS1 i figur 31 

 

 
Figur 33 - PS2 i figur 31 
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Med ovanstående lösningen på lagring gällande detalj A räcker PS1 och PS2 för lagring 

av detaljer till SV1. Det går däremot inte att ta för givet att lagerpersonal alltid placera 

pallarna optimalt (Observation 2017-03-28, 2017-04-05, 2017-04-11; Svetsansvarig 

2017-04-24) och dessutom kan lagerföring av dessa detaljer framtiden utökas och det 

finns med enbart denna lösningen en väldigt liten marginal. För att hantera denna 

osäkerhet föreslås PS3 som innehåller totalt 14 pallplatser (figur 34). För att säkerställa 

att detalj A alltid lagerförs på golvet eller längst upp bör det införas tydliga arbetsrutiner 

för lagerpersonal för att säkerställa en effektiv lagring.  

 

 
Figur 34 - PS3 i figur 31 

 

Detaljer till SV1 ska lagerföras så nära processen som möjligt, i PS1 och PS2 för att på 

så sätt minimera transporten, vilket Crocker, Jessop och Morrison (2012) styrker när de 

säger att lagring av material ska vara placerat så nära produktionen som möjligt. Genom 

denna lagerplacering och förflyttningen av resterande detaljer till 

kittning/batchningsprocessen frigörs ytan där tidigare pallställage tre till sju stod 

illustrerade i tidigare layoutbild, figur 1. Dessutom minskar tiden som svetsoperatörer för 

SV1 spendera på en icke värdeadderande aktivitet i form av hämtning av detaljer till 

skillnad mot i tidigare layout.  

 

Lagring av emballage 

Enligt identifierade icke värdeadderande aktiviteter från första forskningsfrågan är, 

hämtning av pallar, pallkragar och annat emballage tillsammans den mest tidskrävande 

icke värdeadderande aktiviteterna i svetsprocessen efter hämtning av detaljer. I den 

tidigare processen krävde hämtning av detaljer flera transporter, aktiviteten i den nya 

processen kräver en till tre transporter per order och till en mycket kortare sträcka än 

tidigare (Test av kittning/batchning, 2017-04-28). Av den anledningen kommer 

svetsoperatörer att hämta tompallar, pallkragar och annat emballage oftare än detaljer i 
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det nya flödet. Placering enligt figur 32 och 33 möjliggör att emballaget är lättillgängligt 

och centralt för svetsoperatörer.  

 

Allt som inte går att plocka med hjälp av truck ska lagras i en ergonomisk nivå, för att 

operatörer inte ska slita ut sig (Fokusgrupp, 2017-03-28). Detta styrker Hines och Rich 

(1997) med att dåligt anpassade ergonomiska lösning är en icke värdeadderande aktivitet 

i from av onödiga rörelser. Av den anledning lagerförs mdf, plywood och wellpapp 

placerats i PS1 och PS2 är för att underlätta för operatörer. Det hade varit att föredra att 

även pallarna placeras i ergonomisk höjd, det hade krävt extra omarbete för 

lagerpersonalen eftersom pallarna kommer levererade i travar på cirka 2,2 meter 

(Observation 2017-03-28). Därav är pallarna placerade i PS 2, med en tillräckligt höjd för 

att få in hela travar i pallställaget. En nackdel med att skapa ett stort gap mellan olika 

nivåer är att det påverkar pallställagets viktmässiga förmåga (Observation 2017-03-28), 

vilket medför att inga tunga detaljer får lagerföras ovanför pallarna. 

 

Avlämning kittat/batchat (AL) 

Avlämningen av det som är kittat/batchat har tilldelats zonen AL2 i figur 34 och AL3, 

AL4 och AL5 till 7 vilket illustreras i figur 31. AL 2 är till SV2, AL 3 är till SV3 och så 

vidare.  

 

På grund av ont om plats i anknytningen till svetsprocessen och vad Crocker, Jessop och 

Morrison (2012) diskuterar gällande att material ska lagerföras nära produktionen 

placeras det kittade/batchade detaljerna enligt figur 31. Det finns ingen möjlighet att 

placera avlämningen närmare på grund två huvudsakliga anledningar. Den första är att 

det kittade/batchade kräver en stor yta (test av kittning/batchning, 2017-04-28). Den 

andra anledningen är begränsningar i pallställage gällande vikt och höjd, vilket medför 

att inte går att placera kittade/batchade pallarna i pallställage (Observation, 2017-03-28). 

 

Från test av kittning/batchning (2017-04-28) kunde det konstateras att det behövs minst 

tre pallplatser i varje zon, vilket även Svetsansvarig (2017-04-11) bekräftar. I 

layoutförslaget som presenteras i figur 31 finns det fyra platser i varje zon, detta för att 

möjliggöra lite marginal för mellanlagring eftersom ytan för mellanlagring vid 

kittning/batchningsprocessen är begränsad. Undantag till detta är SV2, efter observation 

(2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28) och enligt Svetsoperatör 1 (2017-02-28) är 
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detaljerna som produceras SV2 små och det är väldigt ovanligt att pallarna har mer än en 

pallkrage. Därav har AL2 placerats i ett pallställage till skillnad mot de andra 

avlämningarna som får en golvyta. På grund av de låga volymerna som SV5, SV6 och 

SV7 har (Fokusgrupp, 2017-03-28), kan de dela på en gemensam zon. 

 

Viktigt att notera att i många situationer behövs det enbart två pallplatser till att lagra de 

kittade/batchade detaljerna (Fokusgrupp, 2017-03-28), lagerpersonal ska vid dessa 

situationer placera pallarna längst in i respektive avlämningszon. Enligt Bragg (2004) ska 

man använda temporära lagringsplatser vid tillfälliga toppar, de två yttersta pallplatserna 

är avsedda för tillfälliga toppar för att möjliggöra en stor fri yta för truckkörning i 

anknytning till råvarulagret.  

 

Lagring av färdiga artiklar (FM) 

Genom att placera de färdiga artiklarna närmare, vilket illustreras som FM i figur 31 än 

tidigare figur 1 minskar tiden som svetsoperatörer spenderar på transport av färdiga 

artiklar, vilket är en identifierad icke värdeadderande aktivitet. Svetsprocessen har vid 

observationer (2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28) producerat 15, 14 och 14 pallar 

med färdiga artiklar per dagskift. Företaget ska rationalisera deras transporter, vilket 

innebär att automatiserade truckar ska hämta det färdiga materialet. Tanken är att 

svetsoperatörer ska meddela den automatiserade trucken varje gång en pall är färdig och 

därav bör två pallplatser vara tillräckligt. Däremot blir det viktigt att svetsoperatörer kör 

ut pallarna till zonen direkt när de är klara och inte samlar på sig vid svetscellen, vilket 

uppstod vid några tillfällen (Observationer 2017-02-07, 2017-02-13, 2017-02-28).  

 

Returflöde 

De artiklarna som ska batchas med varierande exponering behöver ha en station för 

returflöde, vilket tilldelas en pallplats, se figur 31. Det är svårt att förutsäga hur många 

artiklar som kommer applicera batchning med varierande exponering, vilket medför att 

det möjligtvis kan behövas mer yta för returflöde.  
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5. Resultat och diskussion 
Följande kapitel bygger på analysen från forskningsfråga två. Kapitlet presenterar 

resultatet och diskussion vilket avser att besvara syftet med studien som är att föreslå ett 

ramverk för utveckling av interna materialförsörjningsystem gällande svetsprocess inom 

metallbearbetning. Ramverket presenteras i figur 35, med en inledande text om vad som 

ska tas i beaktning vid applicering av ramverket följt av en närmare beskrivning av 

ramverkets faktorer.  

 

Utifrån studien framkommer flera påverkande faktorer som ska tas i beaktning vid 

utvecklingen av ett internt materialförsörjningssystem. Det är viktigt att vid införandet 

väga presenterade faktorer som presenteras i figur 35 mot varandra. Det kan till exempel 

vara långt avstånd till en eventuell ny process, men på grund av många ingående artiklar 

och liten yta tillgänglig vid svetsprocessen ändå vara fördelaktigt med kittning. Att alla 

faktorer ska peka mot ett specifikt internt materialförsörjningssystem är osannolikt. Varje 

enskilt företag måste prioritera vilka faktorer som har störst påverkan på just deras 

produktion. Till exempel kan ytan som är tillgänglig vid svetsprocessen vara för liten att 

kontinuerlig försörjning inte blir ett alternativ fast de andra faktorerna påpekar att 

kontinuerlig försörjning är att föredra. Vilket kan vara en bidragande faktor till att 

tillverkningsindustrier ofta byter mellan olika system (Hua & Johnson, 2010). Det finns 

ingen en enkel lösning till en produktionsenhet liknande svetsprocessen på fallföretaget 

utan innebär en komplexitet som många tillverkningsföretag har svårt att lösa (Hua & 

Johnson, 2010). Företag kan behöva utveckla hybridlösningar mellan flera olika interna 

materialförsörjningsprinciper beroende på vilken artikel som produceras. Vidare ska det 

vara sagt att ramverket är skapat mot företag som har en svetsprocess liknande 

fallföretaget och inte till exempel processer som består av en monteringslina.  
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Figur 35 - Ramverk för utveckling av internt materialförsörjningssystem 

 

Kittning, Batchning m. exakt, Batchning m. varierande och kontinuerlig försörjning 

De tre olika interna materialförsörjningsprinciperna som denna studie har diskuterat är 

kittning, batchning och kontinuerlig försörjning. Författarna har valt att dela in batchning 

i antingen exakt eller varierande exponering. Kittning i en svetsprocess likt fallföretaget 

innebär att olika detaljer samlasta i rätt kvantitet i en lastbärare och transporteras till 

processen. Batchning med exakt exponering innebär att detaljer transporteras i rätt 

kvantitet, men däremot i en separat lastbärare. Batchning med varierande exponering 

innebär att detaljer transporteras i en kvantitet som överstiger det svetsoperatörer behöver 

och därav skapas ett returflöde. Vid kontinuerlig försörjning lagerförs detaljer i närheten 

av svetsprocessen och svetsoperatörer hämtar själv detaljer vid behov. 

 

Produktionsvariabler 

En tydligt påverkande faktor vid utvecklingen av ett internt materialförsörjningssystem 

är vilka produktionsvariabler industrin har. Där huvudsakliga frågor företag ska ställa sig 

är; 

• Vilken artikelvariation finns? 

• Hur många olika artiklar produceras? 

• Hur många ingående detaljer har varje artikel? 

• Vilka produktionscykler har företaget, efter fastställda EOK eller kundorder? 

 

Alla dessa produktionsvariabler måste ställas mot varandra för att ta reda på vilket internt 

materialförsörjningssystem som fungerar bäst för varje företag. Kontinuerlig försörjning 
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är till exempel att föredra i produktionsmiljöer med få detaljer, stora produktionscykler 

och få artiklar. Är det däremot många detaljer och artiklar, mindre produktionscykler så 

behövs det ett större lager, vilket leder till att mer tid spenderas på materialförsörjning av 

svetsoperatörer och kittning/batchning kan då vara att föredra. Utgår man från studiens 

fallföretag varierar alla påverkande produktionsvariabler mycket i alla svetsceller 

förutom en, den svetscellen får applicera kontinuerlig försörjning. De andra svetscellerna 

kommer använda en blandning av kittning/batchning.  

 

Detaljspecifikationer 

En ytterligare påverkande egenskap är vilken detaljspecifikation detaljerna uppvisar, där 

vikten och storleken på detaljer har stor påverkan vid utvecklingen av ett internt 

materialförsörjningssystem. Vid kittning kan det till exempel vara fördelaktigt med lätta 

och små detaljer. En tillverkningsindustri likt fallföretaget uppvisar en stor variation 

gällande vikt och storlek på enskilda detaljer, från muttrar till stålprofiler vilket kan göra 

kittning väldigt krävande för plockpersonal. Detaljer som inte lämpar sig för kittning kan 

däremot applicera batchning med exakt eller varierande exponering. Även kvaliteten på 

detaljerna påverkar. Är till exempel kvaliteten på detaljerna låg, kan det vid kittning och 

batchning med exakt exponering innebära att svetsoperatören behöver hämta fler detaljer. 

 

Layout 

Ytan tillgänglig vid svetsprocessen har en avgörande påverkan gällande utvecklingen av 

ett internt materialförsörjningssystem. Finns det ingen tillgänglig yta, försvåras 

möjligheten att använda sig av kontinuerlig försörjning. Om svetsprocessen är 

karakteriserad liknande fallföretaget resulterar det i långa avstånd mellan svetscellerna 

och lagringsplatser. Detta leder till icke värdeadderande aktiviteter gällande 

materialförsörjningen vilket upplevs av fallföretaget. För att minimera dessa icke 

värdeadderande aktiviteter kan införandet av en kittning/batchningsprocess appliceras för 

att minimera ytan som behövs. 

 

Avståndet från svetsprocessen till eventuell ny kittning/batchningsprocess har en 

betydande roll. Är det långt avstånd mellan kittning/batchprocessen till svetsprocessen 

försvårar det kommunikationen och förlänger transporterna mellan processerna. Det kan 

även vara viktigt att ha i beaktning vart kittning/batchningsprocessen placeras. Nära 

inlastningen leder till mindre transporten internt i företaget. 
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Leverantörerna 

En tydligt påverkande faktor som kan diskuteras är samarbetet med leverantörerna.  

Företag likande fallföretaget med fastställda EOK för varje artikel bör påverka sina 

leverantörer att leverera efterfrågade detaljer i rätt kvantitet i varje lastbärare. På detta sätt 

kan företaget minimera behovet av manuellt arbete i form av kittning eller batchning med 

exakt exponering, vilket skulle resultera i att plockaren skulle fungera mer som en 

materialsamlare. Frågan företag ska ställa sig vid denna situationen är, kan vi påverka 

våra leverantörer eller inte? 

 

Kommunikation 

Vid införandet av ett internt materialförsörjningssystem är det viktigt att förstå betydelsen 

av kommunikation. Beroende på val av system ställs det olika krav gällande 

kommunikation. Vid införandet av kittning/batchningsprocess krävs det nära samarbete 

mellan både kittning/batchningsprocess och svetsprocessen. Där fallföretaget har påvisat 

relevansen av att detaljer placeras på rätt sätt och kommer levererat vid rätt tidpunkt till 

svetscellen. Användandet av kontinuerlig försörjning ställer inte samma höga krav 

gällande kommunikationen eftersom det inte finns någon process att kommunicera med.   
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras forskningens teoretiska bidrag, forskningens praktiska 

bidrag. Följt av egna reflektioner och kritik till egna arbetet, förslag på vidare forskning, 

etiska övervägande och kapitlet avslutas med hur överförbar studien är till annan 

forskning och andra miljöer.  

 

Med hjälp av processkartläggningen identifierades 18 icke värdeadderande aktiviteter 

gällande materialförsörjningen till svetsprocessen och utifrån genomförd känslighets-

analys kan det konstateras att det spenderas tre till sex timmar dagligen på dessa 

aktiviteter.  

 

Genom att utveckla Hörle Automatics interna materialförsörjningssystem med införandet 

av kittning och batchning finns det möjlighet att minimera den tiden som svetsoperatörer 

spendera på identifierade icke värdeadderande aktiviteter. En del av dessa aktiviteter 

förväntas försvinna helt medan en del av aktiviteterna förflyttas till plockpersonal. 

Resterande icke värdeadderande aktiviteter kommer att finnas kvar, däremot kommer 

tiden som svetsoperatörer spenderar på de flesta av aktiviteterna att minska med förslaget 

på den utvecklade layouten som författarna presenterat.  

 

Utvecklingen av det interna materialförsörjningssystemet resulterar i mer yta vid 

svetsprocessen samtidigt som det minskar svetsoperatörers behov av att omförflytta 

detaljer inne i svetscellen. Fortsättningsvis kommer det leda till antal pallar och 

transporter genom fabriken kommer att minskas. 

 

Däremot kommer utvecklingen innebära att det behövs skapas en ny process i form av en 

kittning/batchningsprocess, vilket i Hörle Automatics situation resulterar en förflyttning 

av de flesta detaljerna till ett nytt lagringsområde. Fortsättningsvis kommer processen 

kräva mer yta än i nuläget eftersom det behövs utvecklas en specifik 

kittning/batchningsstation samt av och pålämningsplatser. Införandet innebär även att det 

behöver tillsättas en plockare som ska genomföra arbetet gällande kittning och batchning, 

detta arbeta är tidskrävande, ansträngande och monotont. 

 

Av denna anledning bör Hörle Automatic fokusera på att standardisera EOK och därefter 

påbörja ett arbete mot leverantörer för att få detaljer levererande efter EOK. Detta hade i 
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sin tur resulterat i minskad tid som plockpersonal spenderar på att räkna och flytta över 

detaljer vid kittning och batchning med exakt exponering. 

 

Vidare producera Hörle Automatic många olika artiklar och behöver vid införandet av 

kittning och batchning genomgå ett långsiktigt arbete på operativ nivå över vilka detaljer 

som ska kittas, vilka som ska batchas med exakt exponering och vilka som ska batchas 

med varierande exponering.  

 

6.1 Forskningens teoretiska bidrag 

Utifrån studien har det skapats ett ramverk gällande utveckling av ett internt 

materialförsörjningssystem till en svetsprocess inom metalbearbetningsindustrin. 

Ramverket lyfter fram faktorer som måste tas i hänsyn vid utvecklingen. Hua och Johnson 

(2010) menar att tillverkningsindustrin har haft problem med när olika system ska 

appliceras och har därför bytt fram och tillbaka, vilket grundar sig i brist gällande kunskap 

om applicering. Företag liknande fallföretaget kan använda ramverket som en riktlinje. 

Ramverket skapar också en förståelse över vilka faktorer företag måste ta hänsyn till 

gällande deras egna utveckling av ett internt materialförsörjningsystem. Detta är något 

även Caputo, Pelagagge och Salini (2015) styrker med att många tillverkningsindustrier 

påvisar okunskap gällande när och vara olika interna materialförsörjningssystem ska 

appliceras. 

 

Vidare diskuterar Limère, Landeghem och Goetschalckx (2015) att det finns brist 

gällande hur en intern materialförsörjningsprocess involverande kittning kan se ut. Det 

har i denna studie skapas ett förslag på tillvägagångsätt till fallföretaget. Det finns 

egenskaper i detta tillvägagångsätt som kan inspirera andra liknande verksamheter och 

därav skapa en förståelse hur en intern materialförsörjningsprocess involverande kittning 

kan utformas.  

 

6.2 Forskningens praktiska bidrag 

Studien har givit fallföretaget ett praktiskt bidrag i form av att skapa en bättre förståelse 

hur materialförsörjningen i svetsprocessen ser ut. Detta i form av att identifiera vilka icke 

värdeadderande aktiviteter som utförs i materialförsörjningen av svetsoperatörer på 

daglig basis och även påvisat hur stor del av deras tid som spenderas på dessa aktiviteter. 
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Författarna har fortsättningsvis lämnat förslag vid vilka situationer det är mest 

fördelaktigt att använda sig av de olika interna materialförsörjningsprinciperna; kittning, 

batchning med exakt exponering, batchning med varierande exponering och kontinuerlig 

försörjning. Författarna har också belyst vad som är viktigt att tänka på vid utvecklandet 

av ett internt materialförsörjningssystem. Under studien har även författarna vid två 

tillfällen genomfört test av kittning/batchning för att bekräfta att det är genomförbart.  

 

Vidare är förslaget över layout skalenlig och tagit hänsyn till Hörle Automatics nuvarande 

situation och även givit förslag på hur yta kan skapas för den föreslagna layouten.  

 

6.3 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 

I studien har det inte undersökts till vilken grad det är lönsamt att utveckla det interna 

materialförsörjningssystemet. Förslaget leder till att svetsoperatörer utför mindre icke 

värdeadderande aktiviteter, vilket innebär en ungefärlig besparing på tre till sex timmar 

för svetsoperatörer. Hur detta påverkar resterande delen av verksamheten och hur lång tid 

en plockarbetare behöver spendera på motsvarande aktiviteter har dock varit för 

omfattande för författarna att undersöka. Studien tar heller inte hänsyn till kostnader för 

implementeringen och fortsättningsvis är det endast ett förslag på förändring som ska ge 

riktlinjer och fungera som ett diskussionsmaterial för fallföretaget. 

 

Det föreslagna ramverket är skapats med hjälp av ett fallföretag, vilket gör att det finns 

en möjlighet att faktorer har förbisetts i studien. Detta är något som skulle kunna påverka 

ett beslut gällande utvecklingen av det interna materialförsörjningssystemet.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Utifrån studien kom författarna fram till att fallföretaget skulle kunna minimera 

användandet av kittning/batchning genom att ställa högre krav på leverantörer. Av den 

anledningen skulle författarna gärna se en studie om hur tillverkningsföretag likt 

fallföretaget kan arbeta med att minimera användandet av olika interna 

materialförsörjningssystem genom utvecklat samarbete med leverantörer. Mer specifikt 

hade en studie kring hur företag kan påverka sina leverantörer att leverera i rätt kvantitet 

och hur företag kan implementera specialanpassat emballage i en försörjningskedja varit 

intressant. 

 



  
 

  88 

Ett annat förslag för vidare forskning är att applicera ramverket i andra svetsprocesser än 

denna studien avser för att undersöka hur överförbart ramverket är i liknande 

produktionsmiljöer. Det kan också vara intressant att implementera ramverket till andra 

miljöer och andra situationer för montering eller andra fusioner som inte involverar en 

svetsprocess. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Fallföretaget ska granska slutmanus innan publicering av studien på någon offentlig 

plattform. Detta för att kontrollera att publiceringen inte innebära någon skada för 

verksamheten och får därefter ta beslut gällande deras anonymitet. Vidare har även viss 

data som är företagsspecifik gällande artiklar och detaljer anonymiserat vilket medför att 

den informationen inte är bifogad. Personer som har intervjuat nämns inte vid namn, för 

att deras åsikter och reflektioner inte ska påverka dem negativt.  

 

6.6 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet kan delvis ifrågasättas då det är en fallstudie och den allmänna 

inställningen enligt litteraturen gällande fallstudier är att det är svårt att generalisera. 

Författarna till denna studie anser dock att ramverket går att applicera på andra företag 

liknande fallföretaget. Där ramverket ger företag en övergripande bild över vilka faktorer 

som ska tas i beaktning gällande utvecklingen av ett internt materialförsörjningsystem 

inom metallbearbetning. Ramverket ger företag en möjlighet att förstå vilka faktorer som 

är betydelsefulla samt att ramverket skapar en förståelse och diskussionsmaterial.  
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