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Sammanfattning 
Globaliseringen som råder i dagsläget tvingar företag att flytta utomlands 
eller förbättra sina verksamheter för att fortsätta vara lönsamma. För att 
företag ska kunna stanna i Sverige krävs en modern och effektiv industri för 
att bibehålla en god sysselsättning och välfärd. 

Fallstudien behandlar en variation som påverkar industrins lönsamhet 
negativt, det vill säga processer som blandas där värdeskapande processer 
inte utnyttjas fullt ut. Syftet med fallstudien är att studera sambandet mellan 
materialhantering och tillgänglighet i produktion för att förstå effekten av att 
separera stödjande och värdeskapande processer. 

Studiens huvudsakliga frågeställningen följer; Hur påverkas tillgänglighet 
om stödjande processer separeras från värdeskapande processer?  

För att besvara problemformuleringen utfördes en fallstudie på Gunnebo 
Industrier. Företaget producerar lyftkomponenter och är marknadsledande 
inom sitt område. Författarna har arbetat abduktivt där korrigeringar i 
undersökningen har utförts beroende på vad som uppkommit under studiens 
arbetsgång. Datainsamlingsmetoder som använts är observationer, intervjuer, 
enkäter och tester. Samtliga metoder har utförts på monteringsavdelningen på 
Gunnebo Industrierr.  

Företaget har inget befintligt logistiksystem utan all logistik sker av varje 
enskild operatör. Systemet bidrar till långa stilleståndstider i maskiner då 
operatörer ägnar stora delar av sin arbetstid till att leta efter material vilket 
sker före, under och efter en order. Materialet har heller inga fasta pallplatser 
vilket gör det svårt att hitta. 

Målet med den nya utvecklade processen är att separera operatören från 
logistik för att operatören så mycket som möjligt ska kunna fokusera på 
värdeskapande processer. Genom nulägesanalysen utvecklades tester om ett 
tvåbingesystem som ska förse operatören med material utan att operatören 
ska behöva lämna sin station. Lösningen separerar logistik från operatör och 
inför interna logistiker som ser till att vagnar med ingående material alltid 
finns tillgängligt vid maskin för kommande order.  

Tre olika förslag till layouter har utformats för att interna logistiker ska kunna 
använda tvåbingesystemet så smidigt som möjligt samtidigt som det ska gå 
fort att hämta material. Kombinationen av en väl utformad produktion och 
separeringen av värdeskapande och stödjande processer ger företaget 
förutsättningar för att öka sin tillgänglighet. 
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Summary 
The prevailing globalization forces companies to either move abroad or 
improve the organizations processes to retain profitability. In order for 
companies to remain in Sweden, a modern and efficient industry is vital to 
maintain the employment and welfare of today. 

The case study deals with a variation that adversely affects the industry's 
profitability, that is, mixed processes where value-adding processes are not 
fully utilized. The purpose of the case study is to study the connection 
between material handling and accessibility in production in order to 
understand the effect of separating supporting and value-adding processes. 

The main issue of the study follows; How is accessibility affected if 
supporting processes are separated from value-adding processes? 

To answer the problem formulation, a case study was conducted at Gunnebo 
Industrier. The company produces lifting components. The authors have 
worked abductively where corrections in the survey have been performed 
depending on what has arisen during the study's work. Data collection 
methods used are observations, interviews, surveys and tests. All methods 
have been carried out at the assembly department at Gunnebo Industrier. 

There is not an existing logistics system at the company, however all logistics 
are done by each individual operator. The system contributes to long 
downtime in machines, due to that operators devote much of their working 
time searching for material, which takes place before, during and after an 
order. The material have no fixed pallet places, which result in difficulty to 
orientate within the factory. 

The aim of the new developed process is to separate the operator from 
logistics so that the operator can focus on value-adding processes. Through 
the current situation analysis, tests were developed on a two-bin system that 
will provide the operator with material without the operator having to leave 
the station. The solution separates logistics from the operator and adopts an 
internal logistics that ensures that wagons with purchased materials are 
always available at the machine for upcoming orders. 

Three different proposed layouts have been designed so that internal logistics 
can use the two-bin system as smoothly as possible, while at the same time it 
must be quick to retrieve material. The combination of a well-designed 
production and the separation of value-adding and supportive processes gives 
the company the requisites for increasing its accessibility.  
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Abstract 
Globaliseringen har medfört en ökad konkurrens på marknaden vilket tvingar 
företag att flytta utomlands eller effektivisera sina processer för att fortsätta 
vara framgångsrika. För att effektivisera sina processer måste även företag 
prioritera olika processer och öka utnyttjandegraden på de processer som 
skapar värde för kunden. Följande fallstudie undersöker hur tillgängligheten 
påverkas om stödjande processer separeras från värdeskapande processer. 
Syftet med studien är att studera sambandet mellan materialhantering och 
tillgänglighet i produktion för att förstå effekten av att separera stödjande och 
värdeskapande processer. Studien har utförts på företaget Gunnebo Industrier 
där författarna tagit fram lösningsförslag för att företaget ska kunna separera 
operatörer från logistiska aktiviteter. Med hjälp av nulägesanalys och tester 
har följande resultat uppkommit; Genom att frigöra operatör från logistiska 
aktiviteter kan operatören ägna större del av sin tid till värdeskapande 
aktiviteter vilket medför en ökad tillgänglighet i produktionen.  

 

Nyckelord: Värdeskapande processer, stödjande processer, 
materialhantering, processförbättring, logistik.  
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Förord 
Examensarbetet utgör 15hp och är sista momentet inom 
högskoleingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Linnéuniversitetet i 
Växjö. I uppdrag från företaget Gunnebo Industrier har författarna utfört en 
fallstudie om effekten av att separera värdeskapande och stödjande processer. 

Arbetet har utförts helt gemensamt av båda författarna med stöd av 
handledare från både företaget och universitetet, samt från examinator.  

Vi vill rikta ett stort tack till företaget som haft förtroende för oss och visade 
välvilja och engagemang genom hela arbetet. Ett extra stort tack till Per 
Lundkvist och Martin Eriksson på Gunnebo Industrier för er gedigna 
assistans och stora tålamod vid uppkommande frågor. Ytterligare tack till 
Joakim Bjurström för en exemplarisk vägledning och Mirka Kans för goda 
råd och förbättringsförslag till vår rapport. 

Tusen tack! 

 

 

Leo Axelsson       &         Moa Josefsson 

Växjö, 28 Maj 2016 
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1. Introduktion 
Följande kapitel presenterar rapportens vetenskapliga relevans och 
bakgrund till varför rapporten är skriven. Här erhålls en insyn till problemet 
samt i vilket syfte studien utförs. Slutligen avgränsas arbetet.  

1.1 Bakgrund och problematisering 

De nordiska ländernas ekonomier är bland de mest utvecklade i världen 
(BCG, 2013). Nationerna befinner sig i topp vid internationella mätningar per 
capita av inkomst, hälsa och utbildning. Gemensamt för länderna är att alla 
står inför en stor utmaning; ökning av konkurrens på grund av globalisering. 
Historiskt sett har industrin varit en stor faktor till den höga 
levnadsstandarden i de nordiska länderna. Företag som väljer att flytta sin 
verksamhet från de nordiska länderna ger upphov till risker att 
levnadsstandarden sjunker och den sociala sektorn försämras. På grund av 
utmaningarna som länderna står inför krävs förändring för att vända trenden 
och säkerställa en konkurrenskraftig industrisektor. 

Industrisektorn i Sverige utgör en stor pusselbit i den svenska ekonomin 
(Regeringskansliet, 2015). Den skapar arbetstillfällen i form av både direkta 
arbeten i industrierna samt indirekta tjänster. Arbetstillfällen som i sin tur 
bidrar med skatt till den svenska välfärden och till det samhälle vi lever i. En 
modern och effektiv industri är därför viktig för att vi ska behålla vår goda 
sysselsättning och välfärd även i framtiden. 

Sveriges industrisektor består till största del av små och medelstora företag 
(SME) som även står för cirka 70% av bruttonationalprodukten och ungefär 
80% av den globala ekonomin (Kans, Ingwald & Taye, 2013). Effektivisering 
av dessa företag har därmed en stor inverkan på den globala ekonomin och är 
speciellt viktig inom tillverkningsindustrin på grund av de stora samarbeten 
som utgörs mellan SME och de stora aktörerna på marknaden. För att SME 
ska effektiviseras och bli konkurrenskraftiga behövs väldesignade och 
välutnyttjade logistiksystem (Jonsson, 2008). Det är vitalt att använda sig av 
logistiklösningar som är baserade på rätt variabler för att skapa 
konkurrenskraft och framgång för en organisation. Materialflödet i ett 
logistiksystem utgörs av hantering, transportering och lager. För att uppnå 
hög utnyttjandegrad eftersträvas en layout med ett rationellt flöde för att 
gynna sambandet mellan transporteffektivitet och utnyttjande av yta. 
Lösningar som utvecklas ska gå i linje med organisationens syften och 
strategier för att säkerställa företagets plats på marknaden.  
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Ett företag är uppbyggt av processer som samverkar med varandra där målet 
är att uppfylla kundens behov med minimal resursåtgång (Bjurström, 2016). 
För att lyckas krävs eliminering av variation i processerna. Slöserier kan 
beskrivas som symptom till variation, det är därför viktigt att fokusera arbetet 
på att minimera och hantera all variation. Det finns tre typer av variation: 
Variation i efterfrågan, variation i flödet och variation i processen. På grund 
av variationer är risken stor att kvalitetsbrister uppstår och att processen blir 
ineffektiv. Blandade flöden och arbetsuppgifter är en orsak till variation, att 
blanda värdeskapande processer med stödjande processer är vanligt men kan 
få stora konsekvenser (Bjurström, 2016).  

Inom tillverkningsindustrin är det inte ovanligt att tiden som ägnas åt 
stödjande processer är längre än den som läggs på de värdeskapande 
processerna (Alnoch, 1998). Många företag fokuserar inte på eliminering av 
stödjande aktiviteter på grund av brist på kunskap om vilka processer som 
skapar värde för kunden. För att förstå vikten av att reducera stödjande 
processer måste förståelse bildas för var kunden anser vara värdeskapande. 
80/20-regeln säger att cirka 80% av arbetsuppgifterna är värdeskapande 
processer vilka skapar värde för den slutgiltiga kunden (Bergman & Klefsjö, 
2012). Resterande 20% utgörs av stödjande processer vars uppgift är att 
tillhandahålla resurser till de värdeskapande processerna. Genom att blanda 
dessa processer blir resultatet att man blir medelmåttig på 100% av arbetet 
istället för att sträva efter världsklass på de 80% som genererar lönsamhet. 
Resultatet av att blanda arbetsuppgifter och processer är därmed mycket 
kostsamt. (Bjurström, 2016; Bergman & Klefsjö, 2012) 

Maximera output av ett arbete är viktigt för att säkerställa lönsamheten av 
verksamheten. Genom rationalisering av resurser och strukturering av 
arbetssätt kan resursåtgången minskas för varje producerad enhet. Arbetet 
kommer fokusera på att maximera kapaciteten hos värdeskapande 
processerna och leder därmed till vår problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 
I detta avsnitt presenteras frågeställningar som fallstudien skall ge svar på.  

Hur påverkas tillgänglighet om stödjande processer separeras från 
värdeskapande processer?  

Hur definieras värdeskapande och stödjande processer inom en produktion? 
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1.3 Syfte och Mål 

Syftet med fallstudien är att studera sambandet mellan materialhantering och 
tillgänglighet i produktion för att förstå effekten av att separera stödjande och 
värdeskapande processer. Målet är att utveckla ett rationellt 
materialförsörjningssystem för fallföretaget. 

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien kommer omfatta materialförsörjning, materialhantering, 
lagerhållning och lagerlayout. Studien kommer inte innefatta 
tillverkningsmetoder, lagersaldon och inköp vilka områden blir fördjupningar 
av arbetet vilket är upp till fallföretaget att fortgå med. 
 
Fallstudien kommer avgränsas till monteringsavdelningen på företaget 
Gunnebo Industrier. Därmed kommer studien inte ta hänsyn till övriga 
avdelningar på fallföretaget. Hur företaget ska tillhandahålla resurser för att 
kunna implementera uppkomna förslag tas inte i beaktning utan fallstudien 
kommer endast fokusera på processutveckling.  
 
Intervjuer kommer endast hållas med berörda parter inom avdelningen som 
besitter stark kvalitativ information för att säkerställa att informationen är 
tillräcklig och pålitlig. Modeller som utvecklas och testas kommer att 
begränsas till två-tre stycken för att undvika att för lite fakta samlas in och att 
den fakta som samlas in har hög validitet. För att undvika att gå miste om bra 
lösningar utformas 2-3 layouter för att sedan kunna ta beslut om det bästa 
alternativet för fallföretaget.  
 
Konsekvensen av att endast studera materialförsörjning till en process 
innebär att vi optimerar den befintliga materialförsörjningsmetoden och inte 
skapar en optimal metod för ändamålet.  
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2. Metod 
I detta kapitlet presenteras vetenskaplig forskningsmetod och 
tillvägagångssätt för att uppnå hög kvalitet och forskningsetik. Vetenskapliga 
aspekter, reliabilitet och validitet, generalisering och metodval presenteras 
och motiveras. Med hjälp av en visuell bild påvisas forskningsplanen.  

2.1 Forskningsplan 

För att utföra fallstudien kommer forskningsplanen som beskrivs i figuren 
nedan att användas. De olika stegen i forskningsplanen kommer behandlas 
och diskuteras i metodkapitlet för att få en djupare förståelse för både 
tillvägagångssätt och urval. Första steget är att ta fram en preliminär fråga 
från ett problem tillhandahållet av företaget för att förstå vilken information 
och fakta som behöver undersökas. Nästa fas består sedan av litteraturstudie 
där teoretiskt material anskaffas från flera olika källor för att skapa validitet 
och reliabilitet. Parallellt med litteraturstudien studeras nuläget på företaget 
med hjälp av observationer, intervjuer och datainsamling för att förstå 
problemet och samtidigt kunna identifiera nya teoretiska områden som 
behöver studeras. Genom insamlad fakta från både teori och fallföretaget 
kommer utveckling av flera lösningsförslag utformas. Den lösning som är 
bäst kommer jämföras med nuläget för att avgöra om lösningen ger bättre 
resultat för företaget. 

 
Figur 2.1, Forskningsplan 
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2.1 Fallstudie 

Arbetet kommer använda fallstudie som forskningsmetod på grund av att 
studien utförs på ett företag med ett avgränsat område med begränsat antal 
människor. Under arbetets gång finns öppenhet för förändring av resultat och 
studien har antagit ett utforskande syfte vilket gör att fallstudie som 
forskningsmetod är lämplig. För att uppnå ett holistisk resultat kommer olika 
typer av data samlas in som sedan kombineras för att en valid bild om 
tillståndet ska presenteras. Datainsamlingen kommer bestå av intervjuer, 
observationer och grunddata. Fallstudien kommer utgå från fyra 
karaktärsdrag: 
 

1. Val av ett eller flera exempel. 
2. Studera befintligt fenomen. 
3. Samla tillräckligt med information för det valda fallet. 
4. Fallstudien utförs på ett systematiskt sätt.  

 
Vid ett fall där “fallet väljer forskaren” är det vanligt att det som är tänkt att 
studeras från början, innehåller något annat (Blomkvist & Hallin 2015). Här 
gäller det att vara resultatinriktad och ändra sin riktning av syfte och 
frågeställning då nya upptäckter kan uppkomma. Fallstudien kommer därmed 
rätta sig efter de fyra stegen och ta det holistiska tänket i beaktning, men även 
ta hänsyn till förändringar som kan uppstå under arbetets gång.  

2.1.1 Generalisering 
En fallstudies generaliserbarhet visar hur det enskilda fallet kan användas för 
andra fall med samma fenomen (Blomkvist, Hallin 2015). Det finns tendenser 
till subjektivitet inom fallstudie som forskningsmetod vilket gör att den inte 
blir vetenskaplig. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt inom alla delar 
från val av fall till resultat för att uppnå analytisk generaliserbarhet. Med 
hjälp av detta kan studiens resultat tillämpas på andra liknande fall. Studien 
kommer anta en analytisk generaliserbarhet.  
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2.1.2 Reliabilitet och validitet 
Validitet i arbetet innebär att rätt sak studeras och reliabilitet att det studeras 
på rätt sätt (Patel & Davidsson, 2011; Blomkvist & Hallin 2015). Validitet 
och reliabilitet står i förhållande till varandra och det är viktigt att inte bara 
fokusera på det ena och inte ta hänsyn till det andra. För att uppnå hög 
validitet måste vi uppnå hög reliabilitet i vår mätning, dock är inte hög 
reliabilitet en garanti för hög validitet då mätningen kan göras rätt och då 
generera hög reliabilitet men fel saker mäts vilket resulterar i låg validitet. 

2.1.3 Vetenskaplig metod 
För att utföra fallstudien kommer ett abduktivt synsätt att antas. Abduktivt 
arbetssätt innebär att parallellt studera teori och empiri där teori väljs ut 
efterhand mot vad empirin kräver (Patel, Davidsson. 2011). Figur 2.1 visar 
praktiskt hur det abduktiva arbetssättet implementeras där nuläge studeras 
samtidigt som en litteraturstudie genomförs. 

2.1.4 Vetenskaplig synvinkel 
I arbetet kommer två vetenskapliga förhållningssätt att tas i beaktning, 
positivism och hermeneutik (Patel & Davidsson. 2011). Positivistiskt synsätt 
kommer att antas vid faktasökning och användning av fakta. Positivism 
innebär att allt man tror sig veta men inte kan härleda rensas bort, där 
verifierbarhetsprincipen används för att bestämma om något är vetenskap 
eller förnuft. Det hermeneutistiska synsättet är positivismens motsats och kan 
beskrivas som tolkningslära. Synsättet drar nytta av forskarens tidigare 
erfarenheter och kunskap vilket innebär att forskaren har ett subjektivt 
tillvägagångssätt. När resultatet behöver tolkas kommer fallstudien att 
övervägande anta ett positivistiskt förhållningssätt.  

  

Axelsson & Josefsson 
 13  



 
2.1.5 Etik och Moral 
Fallstudien kommer ta hänsyn till de fyra huvudkrav som finns för att 
säkerställa att man följer regler för hur en vetenskaplig text ska författas samt 
se till att ingen inblandad i arbetet kommer till skada. 

1. Informationskravet; alla personer som studeras kommer informeras 
om studiens syfte. 

2. Samtyckeskravet; alla personer som studeras ska ge sitt samtycke om 
att bli studerade. 

3. Konfidentialitetskravet; företaget, personer och kritisk data kommer 
behandlas konfidentiellt. 

4. Nyttjandekravet; materialet som samlas in kommer endast användas 
till denna studien. 

2.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer att utföras för att identifiera relevant information 
som redan har undersökts inom området (Blomkvist & Hallin 2015). 
Litteraturstudien används sedan för att generera ideér och bestämma 
tillvägagångssätt för att utföra studien. Genom att studera det som redan 
genomförts inom ämnet kan fallstudien bygga vidare på existerande kunskap 
inom samma eller liknande ämne. Principen är en viktig del i det 
vetenskapliga tillvägagångssättet.  

För att utföra en litteraturstudie på ett vetenskapligt tillvägagångssätt kommer 
följande arbetssätt att användas (Patel & Davidsson. 2011; Blomkvist & 
Hallin 2015).  

1. Förbered studien genom att utgå från arbetets syfte och 
frågeställningar.  

2. Skapa en introduktion till ämnet.  
3. Välja lämpliga sökverktyg vilket främst kommer att vara sökmotorn 

OneSearch som används av universitetets bibliotek. 
4. Sök litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar.  
5. Ta fram material genom att särskilja den relevanta informationen ur 

den valda litteraturen.  
6. Utvärdera informationen, är den tillräcklig eller behövs 

komplettering? Hänsyn behöver här tas till; varför ett dokument 
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finns? Vilket syfte hade upphovsmannen med dokumentet? Under 
vilka omständigheter tillkom dokumentet och vem var 
upphovsmannen? 

 
Distans till informationskällan är avgörande för informationens trovärdighet 
(Patel, Davidsson. 2011). Observationer och förstahandsrapporter kallas 
primärkällor medan övriga källor kallas för sekundärkällor. Vid möjlighet 
kommer arbetet baseras på primärkällor men där det är svårt att finna 
kommer sekundärkällor komplettera. Vid användning av sekundära källor 
kommer reflektion av källans trovärdighet att utföras genom att studera flera 
källor inom området.  

2.3 Metodval 

För att kunna utföra studien på företaget har följande 
datainsamlingsmetoder valts ut. 

2.3.1 Observationer 
Observationer är ett bra verktyg när man vill svara på frågan “hur?” 
(Blomkvist & Hallin 2015). Med hjälp av metoden kommer undersökningar 
utföras på olika beteenden, handlingar hos individer samt hur 
materialhantering på monteringsavdelningen hos fallföretaget går till. Genom 
att anta rollen “Observatör som deltagare” utförs inget arbete men interaktion 
med de som observeras kan förekomma, det vill säga att intervjuer kan uppstå 
vid frågetecken om en situation.  

Dokumentation av fallstudiens observationer har en stor betydelse för hur 
användbara observationerna kommer vara i ett senare skede. Observatörerna 
kommer här skilja observationer från första och andra graden av 
konstruktion. Den första gradens konstruktion är vad man ser och hör medan 
andra gradens konstruktion är den subjektiva tolkningen av vad man ser och 
hör (Blomkvist & Hallin 2015). För att observationen ska anses som 
vetenskaplig kommer observationen återberättas med djupgående detaljer och 
erhålla en kritisk hållning vid analysering av observationen. 
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2.3.2 Intervjuer 
För att undersöka och identifiera nya synvinklar av ett problem är det 
lämpligt inom fallstudien att använda intervjun som datainsamlingsmetod 
(Blomkvist & Hallin 2015). För att säkerställa en öppen intervju som tillåter 
att ny data samlas in kommer en semistrukturerad intervju med kvalitativ 
fakta att användas. Denna typ av intervju tillåter att ordningen av frågorna 
ändras samt att ytterligare frågor utanför de bestämda ramarna kan läggas till. 
Beroende på vem som intervjuas är det även viktigt att använda sig av olika 
typer av frågor; inledande, undersökande, tolkande och specificerande.  

För att uppnå reliabilitet i fallstudien är det vitalt att göra tillräckligt många 
intervjuer för att informationen ska vara pålitlig (Blomkvist & Hallin 2015). 
Intervjuer om 10-15 stycken anses vara tillräckligt för att få en överblick av 
situationen. Beroende på kvaliteén på intervjuerna kan det däremot räcka med 
färre intervjuer om man lyckas uppnå empirisk mättnad, det vill säga att 
ingen ny information uppkommer av fler intervjuer. Intervjuer kommer hållas 
med personal som anses besitta högst kompetens inom ämnet, följande 
personer har valts ut; planerare, arbetsledare, produktionschef och 
logistikpersonal. Aritmetisk reliabilitet kommer undersökas genom att 
jämföra svar och säkerställa att de överensstämmer.  

2.3.3 Enkäter 
För att erhålla fakta från verkande personal på avdelningen som studeras 
kommer en enkät utformas. En enkät är lämplig när kvantitativ fakta 
eftersträvas och man vill ha fram generella svar om fenomenet som studeras 
(Blomkvist & Hallin 2015). För att säkerställa att enkäten utformas på rätt 
sätt kommer följande punkter att beaktas; 
 

● Noggrant uttänkta och relevanta frågor. 
● Kort information och beskrivning av vad enkäten kommer användas 

till. 
● Inte allt för många frågor 
● Numrerade frågor 
● Genomtänkt ordning på frågorna. 
● Tydliga svarsalternativ 
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2.3.4 Tester  
För att undersöka de utvecklade modellerna i det framtida läge som beskrivs i 
figur 2.1 kommer en abduktiv ansats att antas. Modeller som utvecklas 
kommer testas i den befintliga miljön på fallföretaget och baseras på 
nulägesanalysen. För att utföra testerna är målet att ha en oberoende variabel 
som justeras och ger inverkan på värden hos den beroende variabeln (Patel, 
Davidsson. 2011). I fallstudien kommer materialhantering och andra icke 
värdeskapande aktiviteter att vara de oberoende variablerna som justeras 
medan kapaciteten hos den värdeskapande processen kommer vara den 
beroende variabeln. 

Tester som utförs kommer utgå från samma principer som experiment och det 
är därför av stor vikt att försäkra sig om att de specifika individerna som ska 
delta inte har speciella egenskaper som påverkar utfallet (Patel & Davidsson. 
2011). Det är även viktigt att vid själva testet se till att det inte finns externa 
faktorer som påverkar resultatet. Utförs testet på en specifik avdelning är det 
viktigt att det är individerna som arbetar på avdelningen som ingår i studien. I 
fallstudien kommer en nulägesanalys utföras vilken även jämförs med de 
modeller där variabler förändras.  
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3. Teori 
Kapitlet innehåller relevant teori som selekterats efter arbetets gång för att 
kunna besvara syfte och frågeställningar samt vara ett stödjande verktyg för 
insamlad data. Här presenteras teori om processer, Lean-verktyg, 
materialhantering, variationer och förbättringsarbete. 

3.1 Litteraturgenomgång 

För att utföra fallstudien kommer litteratur inom följande ämnen att studeras: 
Lean Production, värdeskapande respektive stödjande aktiviteter, logistik, 
supply chain management, anläggningsplanering, materialhantering, kapacitet 
m.m. Den teori som kommer studeras har som syfte att bidra med 
trovärdighet till studien. I följande stycke nämns en del av den litteratur och 
artiklar som kommer att användas. 
 
Boken förser oss med kunskap kring huvud, stödjande och ledningsprocesser 
och hjälper oss att definiera vad olika arbetsmoment har för uppgift. 

- Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt. 2012. Kvalitet från behov till 
användning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Böckerna innehåller såväl förklaringar för vad som är viktigt för att skapa ett 
effektivt logistik samt föreslår verktyg som kan användas. 

- Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and supply chain management. 
Berkshire, McGraw-Hill Higher Education. 

- Jonsson, Patrik & Mattsson, Stig-Arne (2016). Logistik: läran om 
effektiva materialflöden. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Boken kommer att användas för att hjälpa oss under vår nulägesanalys för att 
förse kunskap om vad som är viktigt när vi studerar nuläge. Kommer även 
användas i resultatet vid utveckling av framtida läge. 

- Rother, Mike och Shook, John. 2004. Lära sig se: att kartlägga och 
förbättra värdeflöden för att skapa mervärden och eliminera slöseri. 
Göteborg: Lean Enterprise Institute Sweden 

 
Böckerna används för att beskriva viktiga faktorer som behöver fokuseras på 
för att skapa lönsamhet i en verksamhet. Den kunskapen i kombination med 
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de teorier som beskrivs i böckerna kommer att användas för att skapa ett 
systemtänk i examensrapporten. 

- Rother, Mike (2013). Toyota Kata: Lärande ledarskap, varje dag. 1. 
uppl. Stockholm: Liber 

- Bjurström, Joakim. 2016. Bortom Lean: 12 steg för en verksamhet i 
världsklass. Malmö: Roos & Tegnér 

 
Boken används för att ge enklare förklaringar kring begrepp och verktyg som 
kan användas inom lean produktion. 

- Dennis, Pascal. 2015. Lean Production Simplified: A plain-language 
guide to the world’s most powerful production system. 3. uppl. Boca 
Raton. Taylor & Francis Group. 

 
Artikeln visar på viktiga aspekter för att lyckas inom tillverkningsindustrin i 
framtiden. 

- McKinsey&Company: The great remake: Manufacturing for modern 
times. 2017 

 
Artikeln beskriver vilka utmaningar svensk och nordisk industri ställs inför 
kommande år och vad vi måste tänka på för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. 

- Alsén Andreas, Colotla Ian, Daniels Martin, Kristoffersen Börje, 
Vanne Pekka. 2013. Revitalizing Nordic Manufacturing, Why decisive 
action is needed now. The Boston Consulting Group. 

 
Artikeln används för att beskriva vikten av att eliminera variationer för 
upprepade uppgifter. 

- Lynch Mike, Modern machine shop [Elektronisk resurs]. (1998-). 
Cincinnati: Gardner 

 
Artikeln förklarar hur förbättring av stödjande processer kan påverka ett 
företags prestation. 

- Alnoch Allen, IIE solutions [Elektronisk resurs]. (1998). Norcross: 
Institute of Industrial Engineers.  

 
Följande teori har använts för att skriva metod. 
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- Blomkvist Pär, Hallin Anette. 2015. Metod för teknologer. Lund: 

Studentlitteratur AB 
- Patel Runa, Davidsson Bo. 2011. Forskningsmetodikens grunder. 

Lund: Studentlitteratur AB 

3.2 Lean Production 

Eliminera slöseri har under en längre tid varit i fokus för organisationers 
verksamhetsutveckling (Bjurström, 2016). Det har däremot under senare tid 
blivit känt att slöseri endast är en symptom av den variation som uppstår i ett 
flöde. Det finns olika former av variation vilka även har en stor påverkan på 
en organisations förmåga att producera värde för kunden och samtidigt kunna 
hålla rimliga priser. Det är därmed vitalt att vara medveten om vad man ska 
fokusera på för att kunna identifiera variationerna och kunna eliminera dessa. 
Enligt Demings 94/6-regel beror 94% av variationen på grund av systemet 
och 6% av enskilda misstag.  
 
Vikten av att eliminera variation är lika stor som vikten att skapa värde i det 
man gör (Bergman & Klefsjö, 2012; Dennis, 2015). Det talas ofta om 
följande åtta slöserier vilka behöver avlägsnas: 

- Överproduktion, produkter färdigställs innan kunden har ett behov för 
den. Det är slöseri att producera mer än behovet, tidigare än det 
behövs och mer än vad som efterfrågas. 

- Väntan, behöver en operatör eller maskin vänta på resurser eller nästa 
processteg för att kunna utföra sin uppgift skapas inget värde vilket 
innebär slöseri. 

- Onödiga transporter, transporter skapar inget värde utan kräver 
endast resurser för att kunna utföras. 

- Inkorrekta processer, finns processer som skapar produkter som är 
felaktiga eller kräver merarbete för att bli godkända måste processen 
omedelbart korrigeras för att inte skapa mer slöseri. 

- Onödiga lager, buffertar som material och produkter i arbete skapar 
inget värde utan döljer endast problem som behöver lösas ur en 
lönsamhetssynpunkt. 

- Rörelser, samtliga onödiga rörelser eller förflyttningar av människor 
eller material som utförs är slöseri. Av den anledningen ska all 
förflyttning av material och människor inom en process minimeras. 
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- Defekter, att producera och omarbeta defekta enheter är slöseri men 

även att utföra kontroller innebär slöseri i form av tid och arbetskraft. 
- Outnyttjad kunskap hos medarbetare, att gå miste om potentiella 

förbättringar och lärmöjligheter genom att inte ta vara på den kunskap 
personalen besitter är ett stort slöseri av resurser. I början av Lean 
betraktades inte detta som slöseri men man har på senare tid insett 
vikten av att dra nytta av alla resurser man har på bästa sätt. 

 
Följaktligen behöver fokus inrikta sig på systemet i sig och här finns tre 
centrala variationer att hantera: 
 

3.2.1 Variation i efterfrågan 
Variation i efterfrågan utgår ifrån kundens behov där målet är att komma så 
nära kundens faktiska behov som möjligt (Bjurström, 2016). Genom att 
åstadkomma mindre antal i efterfrågan under kortare intervall minskar 
variationen i efterfrågan, man återkommer till en uppgift oftare och behovet 
utjämnas. Detta är första steget mot att arbeta med ett enstycksflöde och öka 
hastigheten i processerna. Enstycksflöde karaktäriseras av “producera en”, 
“flytta en”. Det kräver dock att processerna är designade för just detta. 
Organisationer som har processer designade för resurseffektivitet och köer 
har därmed inget befintligt system för flödeseffektivitet. Genom att utjämna 
ingångsvariation skapas bättre förutsättningar för att utforma en 
flödeseffektiv process.  

3.2.2 Variation i flödet 
En process uppbyggnad är en avgörande parameter för hur mycket variation 
som uppkommer (Bjurstöm, 2016). Vid val av en funktionell organisation där 
olika delar i processen är separerade kommer fluktuationer i buffertar mellan 
avdelningar genereras av sig själva. I kombination med variation i efterfrågan 
kommer en pisksnärtseffekt i buffertar att utvecklas uppströms i värdekedjan. 
En liten förändring längst ner i kedjan kan på så vis leda till en enorm 
spridning högst upp. Genom rätt styrning av processer kan omfattningen av 
de problem som uppkommer minimeras. 

Blandade flöden är ytterligare orsak till variation, att blanda värdeskapande 
processer med stödjande processer är vanligt men kan ha stora konsekvenser 
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(Bjurström, 2016). 80/20-regeln säger att cirka 80% av arbetsuppgifterna 
skapar värde för den slutgiltiga kunden medan resterande 20% utgörs av de 
stödjande processerna. Genom att blanda dessa processer blir resultatet att 
man blir medelmåttig på 100% av arbetet istället för att sträva efter 
världsklass på de 80% som genererar lönsamhet. Fokus bör riktas mot att 
skapa effektiva system och inte på specialfall. Resultatet av att blanda 
arbetsuppgifter och processer är därmed mycket kostsamt.  

3.2.3 Variation i processen 

Variationer i processen är den faktor som har störst inverkan på produktivitet 
i arbetet. En process kommer alltid att kunna förbättras sålänge variationer är 
inbyggda (Lynch, 2011) Hur stabil en process är avgörs av vilka uppgifter 
som tilldelas den som utför processen (Bjurström, 2016). Ett sätt att mäta en 
process stabilitet är med hjälp av cykeltidsanalys där man kontrollerar hur 
ofta en process avslutas. Förekommer stora svängningar i cykeltider är 
processen instabil vilket resulterar i sämre produktivitet och kvalitet. Vanliga 
orsaker till ostabila cykeltider är; Materialhantering, telefonsamtal, 
mejlhantering eller “kollegan som tittar förbi”. En vanlig teori är att arbetet 
blir enformigt om det inte innehåller blandade uppgifter. Varierade 
arbetsuppgifter kan gynna medarbetarnas fysiska hälsa vilket är en viktig 
parameter, däremot behöver arbetsuppgifter hanteras på ett sådant sätt att 
både individens säkerhet och processens överlevnad säkerställs.  

3.3 Värdeskapande processer och stödjande processer.  
En process karaktär avgörs beroende på vilken typ av kund man vill skapa 
värde för (Bergman & Klefsjö, 2012). Det finns tre typer av processer, 
värdeskapande processer, stödjande processer och ledningsprocesser. De 
värdeskapande processerna har som uppgift att tillfredsställa externa kunders 
behov. Stödjande processer har som uppgift att uppfylla behov hos de 
värdeskapande processerna. Ledningsprocesser underhåller den strategiska 
nivån och fokuserar på att bestämma mål, strategier samt utveckla 
förbättringar inom organisationen.  

3.4 Materialhantering 
Materialflöde i ett logistiskt system handlar om förflyttning, hantering och 
lagring av material (Jonsson, 2008). Materialflöde som sker internt på ett 
lager, terminal eller i en produktion kallas för materialhantering. 
Materialhantering sker oftast mellan två typer av lagringsplatser, men det 
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skiljer sig mellan hantering av hela pallar och där material plockas från 
plockstationer. När man designar ett lager är det viktigt att minimera bundet 
kapital och hanteringskostnader. För att lyckas med designen är det därför 
viktigt att maximera utnyttjandet av lagringsutrymmet utan att komplicera för 
hantering av materialet. Utrymmen behöver definieras för vad som ska 
användas till lagring respektive transportgångar. Bredare transportgångar 
leder till enklare manövrering av truckar som förflyttar material men minskar 
värdefull lageryta. Manövreringsförmåga brukar som tumregel prioriteras 
före lagringsyta.  
 
Onödiga förflyttningar kan motverkas genom att studera processen och sedan 
utforma en layout efter processens behov. (Jonsson, 2008) Här vill man 
minimera transportsträckan för högfrekventa artiklar och använda 
lagerplatser med längre transportsträckor för lågfrekventa artiklar. 
Kostnaderna för materialhantering handlar inte endast om transportsträckor 
utan även om hur enkelt det är att hitta, komma åt och förflytta material. Det 
är därför vitalt att automatisera och placera högfrekventa artiklar på de mest 
tillgängliga platserna. Lagerhållning kan ske med hjälp av olika zoner. 
Zonerna kan delas in enligt följande; produktfamilj, hantering, miljö etcetera. 
Det är även viktigt att fundera över hur artiklarna placeras i pallställen. 
Högfrekventa artiklar placeras lågt för att vara så tillgängliga som möjligt 
medan mindre frekventa artiklar placeras högre upp i pallställen. Vikten 
spelar även en vital roll; stora volymer och vikter placeras på golv eller långt 
ned i pallställ och pallar som inte väger så mycket placeras högt upp.  
 
Pallställ; är ett system där allt material staplas på lastbärare som sedan ställs 
på pallställ där varje lastbärare går att nås från truckgångar (Jonsson, 2008). 
Detta resulterar i en hög flexibilitet men kräver stor yta vilket leder till låg 
utnyttjandegrad av värdefull yta. 
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3.4.1 ABC-Analys 

För att säkerställa en hög utnyttjandegrad av resurser inom ett företag är det 
lämpligt att differentiera sina logistikaktiviteter (Jonsson, 2008). ABC-analys 
är ett verktyg för att uppnå en sådan differentiering vilken består av 
klassificering av parametrar som till exempel; artiklar, kunder och 
leverantörer. Klasserna man utgår ifrån är; A,B och C vilka även har olika 
kriterier. Sorteras artiklar efter parametern frekvens är det inte ovanligt att 
5% av artiklarna står för 50% av förflyttningar, 20% står för 80% av 
förflyttningarna och 80% av artiklarna står för 20% av förflyttningarna. 
Genom att utföra en ABC-analys kan man differentiera artiklarna och 
framställa strategier för att strukturera lager efter plockfrekvens. 
Differentiering man vill uppnå är hög-, mellan- och lågfrekventa artiklar där 
A-artiklarna är högfrekventa och C-artiklar är lågfrekventa.  
 

3.4.2 Lagerhållning 
Lagring av material kan ske efter två olika principer, fasta eller slumpmässiga 
lagerplatser (Jonsson, 2008). Väljer man att använda sig av fasta lagerplatser 
innebär det att varje komponent och produkt har sin bestämda plats på lagret. 
Slumpmässiga lagerplatser är motsatsen, här placeras materialet där fritt 
utrymme finns. Nackdel med fasta lagerplatser är att det krävs större 
lagringsyta då lager måste dimensioneras efter maximal lagervolym för varje 
lagerhållen produkt. Fördelen är att det är enklare att anpassa så att de 
produkter som används mer frekvent ligger närmare in och utgående material 
och då minimerar hantering. En kombination av principerna är även möjligt. 

3.4.3 Materialuttag ur lager till tillverkning 
Följande tre grundbegrepp finns vid materialförsörjning för en 
tillverkningsprocess (Jonsson & Mattsson, 2016) . 

- Satsning/Kittning, material plockas ur lager och levereras som en 
sats/kit till den produktionsenhet vid vilken material förbrukas till en 
order. 

- Batchning, större förpackningar levereras till produktionsenheten men 
de kittas inte efter det behovet som finns för order som ska köras. 

- Kontinuerlig försörjning, mindre förpackningar av artiklar levereras 
till produktionsenheten och byts ut i den takt de förbrukas. 
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3.5 Nulägesanalys 
Vid förbättringsarbete och utveckling är en vital del i arbetet att förstå det 
befintliga nuläget för att erhålla en grundlig förståelse för det faktiska 
problemet (Rother, 2013). Eftersom fakta som tillhandahålls från företaget 
ursprungligen kan komma från perioder där man befann sig i perfekt läge är 
det viktigt att skapa sig en egen bild av tillståndet (Rother & Shook, 2004). 
Nulägesanalysen ska i grunden basera sig på direkta observationer men även 
kompletteras med andra verktyg och metoder. Processkartläggning och 
intervjuer är två vanliga metoder för att fullständiggöra nulägesanalysen. 
Kartläggning av processer är en viktig metod för att kunna identifiera 
värdeskapande aktiviteter såväl som slöserier. Metoden ger förutsättningar 
för att kunna hitta orsaker till slöserier och säkerställa att beslut baseras på 
fakta. Med hjälp av tidsstudier kan detta uppnås där man undersöker 
cykeltider och identifierar jämna och stabila processer för att sedan kunna 
förbättra instabila processer. Intervjuer tillhandahåller värdefull information 
före, mellan och efter processkartläggningen.  

3.5.1 Cykeltidsanalys 
Cykeltid definieras som den tid det tar för en process att upprepas (Rother & 
Shook, 2004). Det kan till exempel vara hur lång tid det tar att montera en 
produkt i en produktionskedja. Cykeltiden kommer att reduceras då slöserier 
elimineras och fler produkter kan produceras på samma tid. Oavsett fall 
förekommer ofta likheter vid en cykeltidsanalys (Bjurström, 2016). Vanliga 
störningar som är inbyggda är: Materialhantering, telefonsamtal, 
mejlhantering och kollegan som “tittar förbi”.  
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3.6 Framtida läge 
När en nulägesanalys är färdigställd är nästa steg att etablera ett måltillstånd 
(Rother, 2013) Ett måltillstånd ska beskriva hur arbetssättet kommer skilja 
sig från tidigare arbetssätt och bör svara på frågorna; 
 

1. “Hur bör denna process fungera?” 
2. “Vad är det normala mönstret för vad som borde hända?” 
3. “Vilken situation vill vi ha vid en viss framtida tidpunkt?” 
4. “Var måste vi vara?” 

 
Ett tydligt måltillstånd resulterar även i tydliga hinder som klargör vilka 
utmaningar som måste hanteras. Vet man vad som måste åstadkommas är det 
även enklare att ta reda på hur det ska utföras och i detta fallet; hur hinder ska 
arbetas bort. Det gäller att angripa problemet på ett systematiskt och noggrant 
sätt (Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.6.1 PDSA-cykeln 

PDSA-cykeln är en modell för ständiga förbättringar och är ett sätt att uppnå 
kontinuerligt lärande (Bergman & Klefsjö, 2012; Rother, 2013). 
 
Planera:  
När orsaker identifierats och åtgärder framställts är det viktigt att definiera 
vilka experiment som ska utföras (Rother, 2013). Det är viktigt att tydliggöra 
experimentet noggrant för att förhindra att felaktiga tolkningar sker. Viktigt 
att ha med i planeringsfasen; Vilket är måltillståndet, vad som ska göras, vem 
som ska göra vad, under vilken tidsperiod och vad som inte ska ingå i 
experimenten.  
 
Gör: 
I denna fasen genomförs experimentet. Det är avgörande för experimentets 
resultat att den involverade personalen har förståelse för problemet och är 
införstådda med den utarbetade åtgärden (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Studera:  
Vid vidtagna åtgärder ska resultatet följas upp för att avgöra om effekten av 
experimentet gav förbättrat resultat. “Gå och se” vid källan är viktigt för att 
kontrollera det faktiska resultatet och inte dra förhastade slutsatser på enbart 
rapporter (Dennis, 2015). 
 
Lära: 
Det är när det inte blev som det var tänkt som lärandet sker (Rother, 2013). 
Tar man inte lärdom av sitt arbete kan inte heller samma typ av problem 
undvikas i framtiden (Bergman & Klefsjö, 2012). Åtgärder med positiva 
resultat ska fastslås såväl som åtgärder med sämre resultat ska följas upp och 
gå igenom förbättringscykeln ytterligare. 
 

 
Bild 3.1 PDSA-cykeln; (Bergman & Klefsjö, 2012)  
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3.7 Förbättringskatan 
Förbättringskatan är ett övergripande system av metoder för att förbättra sin 
organisation med hjälp av repeterbara mönster med stor hänsyn till människor 
(Rother, 2013). Modellen används för att svara på frågan “Vad behöver vi 
göra?” det ger konsensus i arbetssätt mot ständiga förbättringar. 

3.7.1 Steg 1: Ta ut riktning 
Första steget i förbättringskatan är att utifrån företagets värderingar, syfte, 
behov och ambition formulera en utmaning om vad företaget behöver 
åstadkomma (Bjurström, 2016). Utmaningen ska vara konkret och mätbar 
men samtidigt framställas på ett sätt som engagerar medarbetarna. 
Utmaningen ska innehålla två stycken motstridande förhållanden där det ena 
beskriver vad som behöver uppnås och det andra vad som inte får göras 
avkall på. 

3.7.2 Steg 2: Förstå Nuläget 
När riktning är bestämd är det viktigt att ta reda på hur nuläget ser ut 
(Bjurström, 2016). Här ligger fokus på att förstå hur processen fungerar och 
ignorera möjliga lösningar på problem. Nulägesförståelse baseras alltid på 
direkta observationer för att i nästkommande steg kunna basera beslut på 
fakta och inte på antaganden. Processkartläggningens observationer bör 
kompletteras med andra verktyg. 

3.7.3 Steg 3: Etablera nästa måltillstånd 
I steget etableras ett måltillstånd i riktning med visionen, det hjälper oss att 
fokusera på det du behöver göra (Rother, 2013). Måltillståndet etableras i 
förväg och beskriver hur den aktuella processen bör fungera. För att kunna 
etablera ett lämpligt måltillstånd är det viktigt att det grundar sig i 
nulägesanalysen från steg 2 och att denna är grundligt utförd.  
 
Med hjälp av de förutbestämda frågorna i 3.5.2 fokuseras arbetet i en riktning 
och möjliggör att lösningar utarbetas mot vad som behöver göras för att röra 
oss i riktningen, det kommer att synliggöra vilka hinder som finns och 
behöver övervinnas för att nå utsatt måltillstånd. En viktig del inom det 
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vetenskapliga tänkandet är att inte på förhand veta hur lösningen kommer se 
ut, därför är arbetssätt för att ta reda på det okända är av stor vikt.  

3.7.4 Experimentera mot måltillstånd 
När hinder har identifierat och definierats är nästa steg att arbeta fram 
förklaringar och hypoteser om hur hindren kan övervinnas (Rother, 2013). 
Alla hinder ska inte försöka finnas innan experimenten påbörjas då de riktiga 
hindrena oftast upptäcks när man väl börjat röra sig mot det önskade 
måltillständet. Eftersom måltillståndet ligger utanför vår kunskapsgräns kan 
inte vägen dit förutsägas utan behöver experimenteras fram. För att arbeta 
vetenskapligt är PDSA metoden som beskrivs i stycke 3.6.1 en användbar 
modell för att ta steg mot måltillstånd. 
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4. Nulägespresentation 
Kapitlet innehåller insamlat empiriskt material från företaget i syfte om att 
tillsammans med teori vara underlag för en slutsats av 
problemformuleringen. I kapitlet omfattas både genomförande och insamlad 
data.  

4.1 Företagspresentation - Gunnebo industrier 
Gunnebo industrier är ett globalt företag med verkan i alla världsdelar. 
Företaget startades 1764 som ett familjeföretag och är idag ett världsledande 
företag med stora marknadsandelar inom lyftkomponenter, kätting, schacklar 
och linskivor. 2008 köptes företaget upp av rikskapitalbolaget Segulah. 
 
Fabriken i Växjö öppnades 2013 som ett resultat av en fusion av två fabriker 
med syftet att effektivisera sin produktion- och produktutvecklingsprocess. 
Fabriken producerar endast lyftkomponenter och ingår i bolaget Gunnebo 
Industrier. Stort fokus är riktat mot säkerhet och trygghet eftersom 
produkterna verkar i en miljö med mycket människor vilket innebär stora 
risker. Företaget särskiljer sig från andra företag med sin unika 
produktionsprocess där alla lyftkomponenter kvalitetstestas för att uppfylla 
säkerhetskrav och högsta kvalitet.  

4.2 Datainsamling 

Data har samlats in genom företagets affärssystem (SAP) och 
driftsäkerhetssystemet (Axxos). Layouter, artikelinformation och 
behovskalkyler i excelformat tillhandahölls av planerare. Följande 
datainsamlingsmetoder har även använts.  

4.2.1 Observationer 
Observationer har utförts på monteringsavdelningen på Gunnebo Industrier. 
Personalen som blivit observerade har informerats och godkänt 
observationerna innan utförandet för att säkerställa att alla är bekväma i 
situationen. Efter varje avslutad observation har resultatet presenterats för den 
berörda individen. 

Axelsson & Josefsson 
 30  



 

4.2.1.1 Cykeltidsanalys  
Cykeltidsanalysen bestod av två datainsamlingsmetoder: Cykeltidsinsamling 
och spagettidiagram. Analysen utfördes på varje enskild monteringsstation en 
gång under tillräckligt lång tid för att tydligt kunna urskilja ett mönster i 
rörelseschema och arbetssätt på stationen. Syftet med observationerna var att 
förstå processerna för att kunna fortgå med djupare observationer endast 
avsedda för materialhantering.  
 
Cykeltidsanalysen visade på att det varierar mycket mellan olika cykeltider. 
Gemensamt för stationerna var att samtliga har ett brus där den normala 
produktionshastigheten ramar in de flesta värden men att enskilda mycket 
höga cykeltider inträffar vid större störningar vilka berodde på 
materialhantering eller merarbete. Med hjälp av cykeltidsinsamling och 
spagettidiagram kopplades tid och rörelse samman och ett tydligt mönster 
kunde urskiljas då en större rörelse skapade en längre cykeltid. 
Cykeltidsinsamlingen resulterade inte i tillräckligt många 
materialhanteringsdata eftersom endast en station i taget studerades. 

 

              Figur 4.1; Spagettidiagram 1 Figur 4.2; Cykeltidsanalys 

4.2.1.2 Frekvensanalys 
På grund av att cykeltidsanalyser inte gav förväntat resultat fattades beslut 
om att utföra mer ingående analyser om materialhantering; frekvensanalys. 
Genom att studera alla stationer samtidigt istället för en station i taget 
eftersträvades en mer holistisk förståelse för materialhanteringen. 
Observationer utfördes på håll där varje operatör som rörde sig från sin 
station följdes och klockades samtidigt som anteckningar fördes efter 
följande preferenser; station, rörelse, tid, kommentar. Rörelserna definierades 
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efter sex olika rörelser; (Rörelsernas definitioner baserade sig på vad man 
hade upptäckt av observationerna i cykeltidsanalysen) 
 

1. Hämta ingående material. 
2. Hämta pall (ny pall för samma order)  
3. Ny order (ställ) 
4. Hjälper kollega  
5. Hämtar verktyg  
6. Övrigt.  

 
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av insamlad information 
från frekvensanalysen. Det framgår tydligt att BK-monteringen och UKN har 
en mer omfattande materialhantering än EGKN. Spindeldiagrammet som 
utfördes parallellt med frekvensanalys påvisar samma resultat där det tydligt 
framkommer att BK och UKN rör sig långa sträckor medan EGKN har ett 
strukturerat rörelsemönster inom ett bestämt område.  
 
Det är vitalt att ha i åtanke att subjektiva projektioner är en risk vid denna typ 
av observation.  
 
 26/3 27/3 28/3 1/4 Total  

Station: Tid: Tid: Tid: Tid: Tid: 
Procentuell 
stilleståndstid 

BK-liten 15.00 33.02  15.67 63.69 20.55% 

BK-mellan 15.63 61.68 49.38  126.69 37.26% 

BK-stor  7.92   7.92 6.60% 

UKN 19.75  34.78  54.53 24.79% 

EGKN-lite
n 4.00 2.00 12 10.75 28.75 6.53% 

EGKN-stor 30.62 1.50 26.5 14.5 73.12 16.62% 

Förmonteri
ng   1.67 14.17 15.84 6.89% 

Körtid 
under test 90 120.00 130 100 440  
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Figur 4.3; Frekvensanalys 

 
Figur 4.4; Spagettidiagram 2 

 
Figur 4.5: Spagettidiagram 3 

Axelsson & Josefsson 
 33  



 
4.2.2 Artikelanalys 
För att identifiera vart alla ingående artiklar är lagerhållna och hur mycket 
som förbrukas utfördes en artikelanalys. Genom en tillhandahållen excelfil 
från planeraren kunde årligt behov och artikelnummer läsas ut. Filen delades 
sedan upp efter produktgrupper för att göra arbetet mer strukturerat. Därefter 
studerades artiklar i varje produktgrupp utifrån vad som lagerhålls i skåp nära 
monteringen respektive i pallställ. Fokus riktades mot vart artiklar var 
placerade och inte lagerhållningsnivå, även om det antecknades då 
information fanns tillgänglig. Artikelanalysen begränsades till inköpta 
komponenter som ingår hos någon av produktionsgrupperna på 
monteringsavdelningen. Sammanställning av insamlad information skrevs 
ned i en excelfil där samtliga ingående komponenter som lagerhålls har 
beskrivits med lagerplats och viktig information kring lagerhållningen. (Se 
bilaga 9). 
 
När artikelanalysen studeras syns det tydligt en stor variation i hur inköpta 
artiklar lagerhålls. Artiklar lagerhålls i såväl pallställ som skåp medan i andra 
fall genom blandade förvaringssätt med både kartonger i pallar och lösa 
artiklar i pallar. Komponenter som ingår i samma produktgrupp lagerhålls 
generellt på samma områden inom fabriken. En produktgrupp kan dock ha 
flera områden där komponenter lagras. SKLI har till exempel tre utspridda 
områden där ingående komponenter lagerhålls. Specialmonteringen lagerhålls 
på fem olika platser där den största delen av materialet är placerat i ett tält 
utanför lokalerna där både inköpt material och smidesmaterial lagerhålls. 
Inom områdena finns inget system för vad som ska stå på vilken plats vilket 
leder till att pallar med liknande artiklar står utspritt och att två pallar med 
samma artikel kan stå på olika pallplatser inom samma område. Pallställ är 
ofta helt fyllda och det förekommer att halvpallar parkeras innanför varandra 
i ställagen vilket i sin tur gör det svårt att veta vilken artikel som finns i den 
inre pallen. Ett vanligt förekommande fall är att pallar delas mellan olika 
komponenter, här lagras två eller fler artiklar i samma pall. 

4.2.3 Intervjuer  
Intervjuer har utförts med produktionschef, logistikchef och två arbetsledare 
för två olika skift. Respondenten tillfrågades om anonymitet innan intervjun 
utfördes. Intervjuer dokumenterades vid godkännande av respondent med 
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hjälp av röstmemon och anteckningar. Anteckningar sammanställdes direkt 
efter utförd intervju och återkopplades till respondent för att säkerställa att 
inga missförstånd inträffat. Varje intervju avslutades genom att respondenten 
fick svara på en utvecklad enkät vilken beskrivs mer i nästa del. 
Respondenterna har intervjuats oberoende av varandra och genom att 
selektera jämförbara svar säkerställs trovärdighet och aritmetisk reliabilitet. 

4.2.3.1 Aritmetisk data från intervjuer. 

De flesta informanter menar att det största problemet inom 
materialhanteringen är att operatörer inte hittar material och får leta vilket är 
tidskrävande. Operatörerna ansvarar själva för all logistik som tillhör 
arbetsstationen vilket gör att det inte finns något system för hur hanteringen 
ska gå till utan varje operatör sköter logistiken på sitt eget sätt. Informanterna 
menar även att mycket av materialhanteringen sköts utifrån erfarenhet och 
kunskap där få har bred kunskap om vart artiklarna är placerade och kan 
orientera sig fort medan andra kan leta material väldigt länge. Det finns inga 
fasta pallplatser vilket resulterar i att operatörerna placerar material där de 
anser vara bäst. Alla tillfrågade respondenter menar även att den största 
anledningen till ett oplanerat stopp just beror på att operatören får leta efter 
material. Materialhanteringen involverar inte bara operatörerna utan 
respondenterna jobbar även dagligen med merarbete som följd av den 
befintliga materialhanteringen. Alla informanter är överens om att interna 
logistiker är nödvändigt.  
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4.2.4 Enkät 
Enkätstudien utfördes för att få kvantitativ data där syftet var att få 
personalens synvinkel på materialhantering som del i deras arbete. Ett 
frivilligt formulär med sex frågor och fyra svarsalternativ lämnades ut under 
morgonmötet till samtliga montörer samt vid intervjuer av tjänstemännen. 
Svar erhölls av 12 montörer och fyra tjänstemän (Se frågor i bilaga 8). 
 
Det som tydligt kunde utläsas från svaren var att det största problemet enligt 
montörerna samt tjänstemännen var att en stor del av arbetet består av att leta 
material och att material befinner sig på fel plats eller flera olika ställen. En 
fråga berörde stimulans genom arbetsuppgifter vilket skiljde sig mellan 
operatörer och tjänstemän. Tjänstemännen ansåg sig själva bli stimulerade 
medan 5/12 av operatörerna ansåg sig bli dåligt eller mycket dåligt 
stimulerade av sina arbetsuppgifter. Det framkom även genom kommentarer 
att det berodde på monotona arbetsuppgifter.  
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5. Tester 

Här presenteras genomförande och resultat av tester som tillkommit till följd 
av insamlad fakta i nulägesanalysen med syftet att förstå konsekvensen av att 
separera värdeskapande och stödjande processer. 

5.1 Måltillstånd  

Måltillståndet för testerna är att operatör monterar hela order utan att lämna 
stationen.  

5.2 Separering av värdeskapande och stödjande aktiviteter. 

För att kunna basera beslut på fakta och undersöka effekten av att separera 
värdeskapande och stödjande aktiviteter är det vitalt att utföra praktiska tester 
för att se verkligt utfall. Därmed utfördes fem olika övergripande tester på en 
tes som framtagits från nulägesanalysen för att öka operatörstid vid maskin; 
kittning av inköpta komponenter till varje station med hjälp av ett 
tvåbingesystem i form av två vagnar. Genom användning av PDSA-cykeln 
säkerställdes öppenhet för nya infallsvinklar vilket gjorde att testerna 
utvecklades under tiden de utfördes. Hinder som upptäcktes på vägen togs i 
beaktning och förde testerna i nya riktningar vilket även gav upphov till nya 
tester. De övergripande testerna innehåller flera små tester för att kunna 
besvara huvudhindret.  
 
Mallen nedan påvisar tillvägagångssättet för varje test. Ett övergripande 
hinder bröts ned i flera olika tester där tillvägagångssätt och vad som 
förväntades hända dokumenterades. Genom att utläsa resultatet och lärdom 
av testet som utfördes fortgick sedan cykeln med ytterligare ett test eller 
avslutades när tillräcklig information samlats in.  
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Figur 5.1; PDCA-mall (Bjurström, 2016) 

 
5.1.1. Hur kittar vi material? 
Testet utfördes med syftet att förstå vad som krävs för att kittning av material 
ska vara möjligt. Första testet gav information om att det alltid rörde sig om 
fyra olika artiklar på BK-mellan men att storlekarna på de olika artiklarna 
kunde skilja sig. Det framkom även att två av artiklarna hämtades i batcher 
om 50 stycken eftersom de, till skillnad från de andra två artiklarna, inte fick 
plats på hyllplanen vid maskinen. Det andra testet visade att artiklar som var 
placerade i skåp även hade platser i  pallställ vilka operatörerna fyllde på från 
när skåpen var tomma. Ytterligare information från tredje testet visade att en 
standardorder hade ett behov på 320st/inköpt artikel och att det räcker med att 
endast förse stationen med tillräckligt många artiklar och inte exakt antal. 
 
5.1.2. Hur ska vagnen se ut? 
För att undersöka om vagnarna var möjliga att använda blev ett huvudhinder 
hur vagnen skulle se ut. Alla tester utfördes utifrån informationen som 
erhållits i tidigare test om att en standardorder var 320st. Genom tre tester 
kunde man klargöra att en standardiserad vagn med två stora och två små 
lådor var möjligt vid standardorder men att extra lådor kan användas och får 
plats vid större order.  
 
Testet “mängd i lådor för nitar” utvecklades till detta testet och beskrivs 
därmed inte. 
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5.1.3. Fylld vagn redo för nästa order? 
För att säkerställa tillgänglighet vid maskin är det viktigt att operatören inte 
behöver vänta på att material ska kittas, därför blev nästa test; hur ser vi till 
att en fylld vagn alltid är redo för nästa order? 
 
Två-bingesystemet testades här vilket gav resultat om att systemet fungerar. 
Genom att placera vagnarna vid monteringsstationer och låta operatören 
endast hämta material från vagn minskade rörelsen vid yttre ställ från 80 
meter till 16 meter.  
 
5.1.4. Returmaterial? 
Eftersom systemet som byggts upp i tesen baserades på att förse stationer 
med tillräckligt material och inte exakt antal uppkom hindret om 
returmaterial. I nuläget finns det ett stort problem då material hamnar på fel 
plats vid orderbyte. För att kunna genomföra kittningen behöver 
återkommande material ha instruktioner om vilket material som returneras för 
att en återlämning ska kunna ske. Eftersom orderpappret följer ordern 
undersöktes därmed om det var möjligt med ett extra papper som tillkom med 
ordern som sedan kunde rivas av till returmaterialet. Med hjälp av SAP och 
IT-personal var detta möjligt genom att skriva ut en picking-lista. 
Två-bingesystemet testades ytterligare tillsammans med listan vilket gjorde 
det enkelt att identifiera vilket material som skulle återlämnas till vilken plats.  
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5.2 Resultat av tester 

Testerna påvisar att ett tvåbingesystem hade varit möjligt i den befintliga 
miljön och ger ett resultat av minskade rörelser och tid. Under fliken 
“nuläge” presenteras data insamlad från observationer och Axxos och visar 
hur systemet ser ut i dagsläget i tid och rörelse. Det framtida läget visar data 
från tester som utförts där både tid och rörelse har utmätts utifrån det nya 
systemet; två-binge-system. Tredje kolumnen presenterar vad de olika 
parametrarna har minskat till i procent. 
 
För att det ska vara lönsamt att ersätta operatören med en logistiker måste 
tiden en logistiker lägger på varje ställ vara mindre än 69.34 minuter. I det 
framtida läget sparas 34.67 minuter per ställ, det multiplicerat med vad 
stationen genererar i payback per minut ger vinsten av att minska ställtiden. 
Vinsten dividerat med vad en logistiker kostar per timme beskriver i sin tur 
hur lång tid som får läggas som längst för att förändringen ska vara lönsam. 

Tabell - Effekt av separerade processer 

 Nuläge Framtida läge 1 

Minskat till (efter/före) 

för montör 

Ställtid (min) 32.48 8.85 27.2% 

Ingående material tid (min) 15.30 4.26 27.8% 

Total tid (min) 47.78 13.11 27.4% 

    

Rörelse hämta material innan 

ställ (meter) 80.00 16.00 20.0% 

Rörelse hämta material under 

ställ (meter) 200.00 40.00 20.0% 

Total rörelse (meter) 280.00 56.00 20.0% 

    

 kr/h kr/min  

Pay-back BK-Mellan (kr/h) 800.00 13.33  

Kostnad montör (kr/h) 400.00 6.67  

Kostnad logistiker (kr/h) 400.00 6.67  

    

Intjänad tid nuläge-framtida 

läge (min)  34.67  

Intjänade pengar per ställ  462.25  

Tid logistiker får lägga per ställ   69.34  
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6. Lösningsförslag 

Här presenteras tre olika layouter som utformats som lösningsförslag för att 
logistiker på ett effektivt sätt ska kunna hantera material i produktion. 
Samtliga layouter använder sig av tvåbingesystemet som beskrivs i avsnittet; 
6.1 Tvåbingesystem. 

6.1 Tvåbingesystem 
Det uttänkta och testade tvåbingesystemet förväntas fungera på följande sätt; 
 

1. Två standardiserade vagnar placeras vid maskinen. Båda vagnarna 
består av två stora och två små lådor avsedda för inköpta artiklar; nit, 
spärr, frp och fjäder. 

2. När operatören är klar med en order ska en färdigkittad vagn alltid stå 
redo för nästkommande order. 

3. Operatören lämnar tillbaka överblivet material från tidigare order 
tillsammans med picking-listan som är placerad längst bak i 
orderpapperna. Operatör byter till färdigkittad vagn. 

4. Logistiker tar returmaterialet och lämnar tillbaka det på platser enligt 
picking-listan och skriver sedan ut nästkommande order och kittar 
materialet åt operatören. Vagnen placeras sedan tillbaka vid maskinen 
när allt material är placerat i lådorna. 

5. Processen återupprepas. 
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6.2 Layout 1 - Befintlig layout med tvåbingesystem 
I det första lösningsförslaget sker ingen förändring i layouten utan 
förändringen är endast implementering av tvåbingesystem. I nuläget finns det 
42 små och 35 stora pallställ inom området som studien utförs på medan 
truckgångar är ca: 3,5 meter breda. 

 
Bild 6.1 Layout 1 
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6.3 Layout 2 - Långlager 
I det andra lösningsförslaget har både pallställ och monteringsplatser 
förflyttats inom det avgränsade området i fabriken. Förslaget innehåller lika 
många pallställ som i dagsläget men de har omstrukturerats till ett stort 
område där allt ingående material förutom krok, kläpp och lekare för 
BK-mellan och BK-liten placeras, dessa artiklar behålls på befintliga 
lagerplatser. Pallställen placeras i långa längor för att få bort lager inom 
produktionen för att istället ha ett lagerområde.  
 
Monteringsstationer har förflyttats och koncentrerats för att frigöra yta för 
långlager och samtidigt underlätta tillgängligheten för truckar inom 
stationerna. Stationerna har placerats på ett sådant sätt att truckar, så lite som 
möjligt, behöver lämna truckgångar för att säkerställa säkerheten på 
avdelningen. Främst flyttas specialmonteringen och nitmaskinen för att det 
ska vara möjligt med långlager på den avsedda platsen. För att snabbt kunna 
orientera sig inom lagret används ett it-system som innehar information om 
vart alla enskilda artiklar är lagerhållna. 

 
Bild 6.2 Layout 2 
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6.4 Layout 3 - ABC-lager där B och C-lager flyttas ut i tält 
Layout 3 är utformad efter principen för ABC-lager och utgår från 
80/20-regeln som säger att 20% av artiklar utgör 80% av omsättningen, dessa 
artiklar placeras inne i huvudbyggnaden med minsta möjliga avstånd till 
produktionen. De resterande 80% av artiklarna lagerhålls ute i tältet där yta 
och möjlighet finns för att automatisera lagret genom framtida arbete. 20% 
motsvarar sju pallställ av både små och stora, däremot har åtta pallställ 
dimensionerats av vardera sort för att undvika enkelställ. A-lagret vid 
produktionen har fasta lagerplatser medan B- och C-lager i tält har 
slumpmässiga lagerplatser där ett IT-system används för att kunna lokalisera 
vad som står vart. Maskiner och stationer är placerade på samma sätt som 
beskrivs i avsnitt 6.2. 

 
 

Bild 6.3 Layout 3 
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7. Analys 
Kapitlet innehåller jämförelse av teorigrunder som presenteras i kapitel tre 
och uppkommet resultat från kapitel sex där lösningsförslag kompletteras 
med insamlad data i nulägespresentationen i kapitel fyra. 

7.1 Separering av aktiviteter - Tvåbingesystem 

Enligt Bjurström är blandade flöden en stor orsak till variation vilket även 
blir mycket kostsamt eftersom fokus riktas mot andra aktiviteter än de 
värdeskapande processerna. Ett sådant flöde identifierades på Gunnebo 
Industrier där operatörer på monteringsavdelningen erhöll arbetsuppgifter 
om; montering, efterbearbetning, rapportering, inre och yttre ställ samt 
logistik. Den befintliga processen visade ett yttre ställ som sträckte sig 280 
meter och tog sammanlagt 47.78 minuter. Rörelsen innehöll endast logistiska 
faktorer där material samlades in till nästa order. Med hjälp av kittning av 
material och en intern logistiker kunde operatör separeras från logistik i form 
av yttre ställ och endast fokusera på det inre stället och montering. Genom att 
separera dessa två aktiviteter minskade det yttre stället med 34.67 minuter 
och 224 meter vilket även gav en vinst på 463.25kr/ställ. Bergman och 
Klefsjö menar att eliminera slöseri är lika viktigt som att skapa värde i sitt 
arbete där onödiga transport och rörelser av material och människor är två av 
de åtta omtalade slöserierna. Kittning av material för BK-mellan eliminerar 
dessa slöserier. 
 
Bjurström menar även att varierade arbetsuppgifter kan gynna medarbetarens 
fysiska hälsa vilket även är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Enligt svar från 
enkäter framgick det att redan i det befintliga systemet förekom ostimulans 
bland flera operatörer på grund av monotona arbetsuppgifter. Separeras 
operatör från logistik riskeras arbetsuppgifterna att bli än mer monotona och 
därmed bidra till en ostimulerad arbetsmiljö. Bjurström säger även att 
processer som blandas resulterar i att man blir medelmåttig på 100% av 
arbetet istället för att sträva efter världsklass på de 80% som genererar 
lönsamhet. Tiden som blir över från separeringen ägnas mestadels åt att öka 
tillgängligheten i maskinen. Viss tid kan även användas till förbättringsarbete 
av den värdeskapande processen vilket ökar tillgängligheten ytterligare men 
även ökar operatörens motivation genom involvering och förtroende.  
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Bergman och Klefsjö identifierar värdeskapande processer som de processer 
som skapar värde för de externa kunderna medan de stödjande processerna 
har som uppgift att uppfylla behoven hos de värdeskapande processerna. 
BK-monteringen genererar en payback på 800kr/h, det vill säga så mycket 
uppskattar sig Gunnebo tjäna varje timme från externa kunder genom att 
BK-monteringen arbetar. En intern logistiker på företaget beräknas kosta 
400kr/h och har ingen payback på arbetet men betraktas som nödvändig för 
att tillhandahålla resurser för monteringen. Monteringen bedöms därmed som 
en värdeskapande process och logistiker som en stödjande process. 

7.2 Layout 

Utifrån 14 kravspecifikationer identifierade från teorier har alla 
lösningsförslag jämförts och graderats efter följande klassifikationer; Ja, nej, 
delvis. Jämförelsen har utförts för att identifiera för- och nackdelar med 
lösningarna samt för att kunna utse den bästa lösningen för företaget men 
även generellt för hur lagerhållning bör hanteras och utformas. 
Kravspecifikationer Layout 1 Layout 2 Layout 3 

Minimerar bundet kapital Nej Delvis Ja 

Minimerar hanteringskostnader Nej Delvis Ja 

Maximerar utnyttjande av lagringsutrymme Nej Nej Ja 

Förenklar hantering Nej Ja Ja 

God manövringsförmåga Ja Ja Ja 

Minimerar transportsträckor Nej Ja Ja 

Enkelt att hitta Nej Ja Ja 

Enkelt att komma åt Ja Ja Ja 

Enkelt att förflytta material Ja Ja Ja 

Automation Nej Delvis Ja 

Fasta lagerplatser Nej Nej Ja 

Slumpmässiga lagerplatser Ja Ja Ja 

Säkert Nej Ja Ja 

Lätt att implementera Ja Ja Nej 

Figur 7.1 Utvärdering av logistikparametrar 
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7.2.1 Layout 1 - Befintlig layout med tvåbingesystem 
Ingen förändring i layouten sker och utifrån nuläget kommer artiklar att vara 
placerade på samma sätt som observerades i artikelanalysen se bilaga 9. 
Artiklar är lagrade i såväl skåp som pallar vilket resulterar i dubbla rörelser 
för att hantera material. Rörelser är enligt Bergman och Klefsjö en av de åtta 
typerna av slöserier som behöver elimineras. I lösningsförslaget kommer 
mängden rörelser inte att minska utan förflyttas till en logistiker. Layouten 
har slumpmässiga lagerplatser men inget system som stödjer orientering av 
material. 
 
Layouten har i nuläget 25st enkla pallställ som enligt intervju med 
produktionschef kräver mer yta och inte är lika stabila som dubbla pallställ. 
Pallställ har enligt Jonsson en låg utnyttjandegrad av värdefull yta, han menar 
även att det är viktigt att minimera bundet kapital och maximera utnyttjandet 
av lagerutrymme utan att försvåra hantering av material. Lösningsförslaget 
innehåller inga ändringar i layouten och kommer inte påverka nuvarande 
lagerhållning och användandet av enkla pallställ med mycket låg 
utnyttjandegrad av yta.  

7.2.1 Layout 2 - Långlager 
Kostnaden för materialhantering utgörs av faktorerna; hitta material, komma 
åt material och flytta material (Jonsson, 2008). Lösningsförslaget har 
samtliga lagerplatser på ett och samma område vilket gör arbetsutrymmet 
koncentrerat för logistikern. Mindre område och att en och samma logistiker 
sköter materialhanteringen i lagret förenklar lokalisering av material och 
minskar samtliga faktorer som utgör kostnaden för materialhanteringen. 
Lagerhållning innehåller likt layout 1 slumpmässiga lagerplatser men får stöd 
av ett digitalt system för orientering av material. Förslaget får arbetare att 
utföra kortare rörelser som är mer centrerade till sina stationer.  
 
Jonsson menar även på att manövreringsförmåga bör prioriteras högst vid 
design av lager. Manövringsförmångan beror på truckgångarnas bredd där 
den befintliga bredden i fallföretagets layouter är cirka 3,5 meter. Genom 
datainsamling i form av såväl enkäter som intervjuer anses idag detta 
avståndet bidra till ett smidigt sätt att hantera material med befintliga 
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lastbärare. På grund av detta så har bredden inte korrigerats i utformade 
layouter.  

7.2.2 Layout 3 - ABC-lager 
Enligt Jonsson vill man minimera transportsträckan för högfrekventa artiklar 
och använda lagerplatser med längre transportsträckor för lågfrekventa 
artiklar. Det är viktigt att även att ta hänsyn till hur enkelt det är att hitta, 
komma åt och förflytta material. Han menar därmed att det är nödvändigt 
med automatisering och att placera högfrekventa artiklar på de mest 
tillgängliga platserna. Layout 3 med ABC-lager tar hänsyn till dessa aspekter 
då artiklar differentieras och klassificieras efter A; högfrekventa artiklar, B; 
Mellanfrekventa artiklar och C; lågfrekventa artiklar. A-artiklar placeras i 
huvudbyggnaden så nära produktionen som möjligt medan B- och C-artiklar 
förflyttas ut i tältet som är placerat precis utanför huvudbyggnaden. Jonsson 
menar att 20% av artiklarna utgörs av A-produkter och därmed har 20% av 
pallställen blivit lager för A-produkterna i huset. A-produkterna erhåller fasta 
lagerplatser medan B- och C-artiklarna placeras i ett automatiserat lager för 
att lätt kunna hitta. För att lyckas med en layout anser Jonsson att maximering 
av utnyttjande och lagringsutrymme är vitalt men med förutsättningen att det 
inte komplicerar för hantering av material. Eftersom kittningssystemet 
medför att logistikern har 70 minuter på sig per ställ simultant med att 
IT-system underlättar orienteringen av material påverkas inte hanteringen 
negativt. Det finns däremot en problematik i detta menar Jonsson då 
automatisering av lager är svårt att implementera utifrån ett tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv.  
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8. Diskussion 
Kapitlet innehåller diskussioner om metod och resultat där författarna 
kritiskt granskar studiens tillvägagångssätt.  

8.1 Metoddiskussion 

Genom att anta fallstudie som forskningsmetod har författarna varit 
resultatinriktade och anpassat sig efter de variationer som uppkommit i 
resultatet. När fallet väljer forskaren är det vanligt att studien visar sig vara 
något annat än vad som först var tänkt. Författarna har både anpassat studien 
efter fallföretagets vilja samtidigt som studien styrt sig i andra riktningar 
under arbetets gång där resultat har skiljt sig från vad som var tänkt från 
början. Det abduktiva angreppssättet har även bidragit till simplicitet i arbetet 
eftersom förändringar som uppkom i både nulägesanalysen och resultatet gav 
upphov till att förändringar i teorin var nödvändigt. 
 
Orsaken av att alla metoder som använts innehållit medverkan av människor 
från både monteringsavdelning på fallföretaget men även utvalda tjänstemän 
blev det ytterst viktigt för författarna att ta hänsyn till varje individs integritet. 
Samtycke och tydlig information var ett krav innan varje utförd observation 
eller test vilket även bidrog till större engagemang och välvilja från 
medarbetarna. En trygg miljö där alla känner sig bekväma kändes viktigt för 
att få observationer från så verkliga fall som möjligt samtidigt som subjektiva 
projektioner direkt kunde objektifieras genom att ställa frågor. 
Observationerna dokumenterades efter olika preferenser och med kommentar 
för att få mer djupgående detaljer men vilka i senare skede visades ibland 
behövt vara än mer förklarande. Därmed har osäkra observationer inte tagits i 
beaktning vid vidare arbete. 
 
Som en del av nulägesanalysen utfördes fyra intervjuer med personal som 
valts ut efter kompetens inom området. Vid användning av semistrukturerade 
intervjuer ställdes förutbestämda frågor men diskussioner tilläts och bidrog 
till mer djupgående svar och information utanför författarnas kunskapsgräns. 
Reliabiliteten kan ifrågasättas med anledning av att så få intervjuer utfördes. 
Författarna tog beslutet om att inte intervjua fler personer då man ansågs ha 
uppnått empirisk mättnad. Beroende på att varken, logistikpersonal eller 
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vidare kompetent personal inom området, fanns tillgängligt avslutades 
intervjuerna efter intervjuer med arbetsledare. Trots detta kunde aritmetiska 
svar utläsas och endast aritmetiska data fortgick i vidare studie för att skapa 
reliabilitet och validitet.  
 
Oberoende av den empiriska mättnad man upplevt i intervjuerna ville 
författarna ta hänsyn till den verkande personalen på monteringsavdelningen 
för att skapa delaktighet men även erhålla information från direkta källor. En 
enkät utformades och besvarades av 12 montörer och de tjänstemän som 
intervjuades. Även i detta fall kunde aritmetiska svar urskiljas och vidare 
användas. Genom enkäten uppkom även oeniga svar mellan operatörer och 
tjänstemän.  
 
Nulägesanalysen anses ha utförts mycket grundligt vilket medför validitet 
och reliabilitet. Testerna som uppkommit till följd av den data som samlats in 
i nulägesanalysen har följt ett strukturerat och systematiska arbetssätt vilket 
bidrar till hög vetenskaplighet. Genom att utföra tester på det området som 
resultatet av testerna ska verka i erhåller författarna mycket trovärdig data. 
Testerna har dock endast utförts på en station inom monteringsavdelningen 
men visar på generaliserbarhet då testernas resultat även kan implementeras 
på resterande åtta stationer. 

8.2 Resultatdiskussion 

Fallstudiens problemformulering om hur tillgängligheten hos de 
värdeskapande processerna förändras om de separeras från stödjande 
aktiviteter besvaras i resultatet. Separeras operatören från logistiska uppgifter 
kommer mer tid vara tillgänglig för de värdeskapande aktiviteterna. 
Resultatet som framställts innebär inte att alla stödjande aktiviteter separeras 
från de värdeskapande. Det undersöker hur tillgänglighet vid en 
värdeskapande process förändras om en typ av stödjande aktivitet särskiljs 
från arbetet. Detta innebär att effekten av att separera stödjande processer 
kommer att bero på vilken typ av stödjande process som avlägsnas. 
Värdeskapande och stödjande processer har definierats efter vilken process 
som gav payback i produktion och vilken process som var nödvändig men 
endast genererar kostnader. Interna logistiker hade på fallföretaget definierats 
som en stödjande process. Viktigt att ha i åtanke är att olika företag har olika 

Axelsson & Josefsson 
 50  



 
sorters processer. Logistik kan inom en annan organisation betraktas som en 
värdeskapande process. 
 
Tvåbingesystemet som utvecklades genom testerna gav resultat om att en stor 
andel av materialhanteringen kan skiljas från operatörens arbetsuppgifter. 
Risken att arbetsuppgifter blir för monotona av att ta bort materialhantering 
behöver tas i beaktning. Genom att undersöka hur operatören istället kan 
bidra kan detta hindras. Förslagsvis kan tid ägnas åt förbättringsarbete 
alternativt att operatör byter monteringsstation oftare. I dagsläget är även ett 
stort problem att material returneras till fel plats. Genom att använda interna 
logistiker minskar risken för felplacering. Tiden som spenderas på att leta 
efter material reduceras samtidigt som kvalitén i produktionen ökar då 
felmontering inte kommer ske på grund av felplacering av material.  
 
Med avseende till att endast en station ingick i testerna kan diskussioner 
uppkomma om den framtagna metoden kan implementeras på resterande 
stationer. Alla monteringsstationer innefattar olika artiklar och olika många 
artiklar men har visat sig använda samma typ av system. Därmed anses 
metoden även vara implementerbar på resterande stationer med 
förutsättningarna att antal lådor på vagnen kan förändras för att matcha antal 
ingående artiklarna för var station.  
 
Tvåbingesystemet testades inte fullskaligt på alla stationer samtidigt och vid 
användning av logistiker kan detta bli en problemfaktor. Trots att det 
framkommit att en logistiker teoretiskt sett har 70 minuter på sig att hämta 
material för en order kommer detta förmodligen inte stämma i verkligheten 
eftersom åtta stationer ska behandlas samtidigt. Vad händer om två eller tre 
stationer samtidigt byter material? Kan det uppstå väntan av vagnar? Trots att 
det inte går att förutse utfallet av detta problem ser författarna ljust på detta på 
grund av de långa monteringstiderna. Eftersom en standardorder är 320st och 
tar i snitt tre timmar att köra så kommer logistiker, trots att flera stationer 
ställer samtidigt, ha tid att kitta materialet.  
 
Layouterna som utvecklades är en bieffekt av tvåbingesystemet för att 
förenkla för intern logistik. Vilken layout fallföretaget bör välja att gå vidare 
med kan ske på två olika sätt; 

Axelsson & Josefsson 
 51  



 
 

1. Layouterna implementeras stegvis.  
2. Den mest lämpliga layouten implementeras.  

 
Fördelen med layout ett jämfört med de andra två är att den inte kommer 
kräva någon förändring av nuläget vilket gör att det inte kommer störa 
produktionen för att nå en direkt förbättring av tillgängligheten. Nackdelen är 
att det inte förbättrar själva materialhanteringen vilket de andra layouterna 
kommer bidra med. I layout två och tre reduceras alla rörelser med truck 
inom monteringsområdet, detta bidrar även till högre säkerhet för personalen. 
För att implementera layout tre kommer mycket arbete att krävas eftersom en 
omstrukturering av det som i nuläget lagerhålls i tältet är nödvändigt för att få 
plats med pallställen för B och C produkter.  
 
Studien och förbättringsförslaget anser författarna endast vara ett steg på 
vägen för att bli framgångsrika inom den interna logistiken. För att fortgå 
med arbetet bör man lägga fokus på att dimensionera sitt lager efter verkligt 
behov. I förbättringsförslagen som presenteras utgår författarna från den 
befintliga lagernivån och har inte studerat vad som finns i pallställen och hur 
mycket. En fortsatt studie för att förbättra det befintliga arbetet hade därmed 
varit att studera sina lagernivåer och minska dessa. Fallföretaget bör även 
lägga tid på att studera vilka automationssystem som hade passat den 
presenterade lösningen samt fundera över inköp efter order för att minska 
bundet kapital.  
 
Studiens förbättringsförslag reducerar de stora variationerna som presenteras 
i cykeltidsanalysen i figur 4.2. När de stora variationerna är eliminerade 
kommer nya mindre variationer synliggöras vilket rekommenderas som 
fortsättningsarbete för företaget för att bibehålla ständiga förbättringar. 

 
 

  

Axelsson & Josefsson 
 52  



 
9. Slutsats 
Kapitlet sammanfattar studiens resultat och konsekvenser med kopplingar till 
samhällsaspekter. 
 
Gunnebo Industrier befinner sig i en fas där fortsatt teknisk utveckling krävs 
för att behålla sin plats på marknaden. Hög utvecklingspotential finns på 
företaget vilket även avser mycket problem som behöver lösas. Ett av de 
största problemen är de blandade processerna, det vill säga att operatörer 
både utför arbetsuppgifter relaterade till arbetsstation men även all intern 
logistik. För att kunna definiera processerna och urskilja vilka processer som 
inte bör blandas behövs förståelse för vilka processer som är värdeskapande 
och vilka processer som är stödjande. Fallstudien erhöll samma resultat som 
påvisats i tidigare studier där värdeskapande processer definieras som; det 
som skapar värde för kunden, det vill säga det kunden betalar för och som ger 
payback i produktion. Stödjande processer definieras som; processer som är 
nödvändiga för att värdeskapande processer ska fungera så bra som möjligt. 
 
Om arbetsuppgifter är blandade och operatörer inte vet vad som ska 
prioriteras kommer inte arbetet kunna fokuseras mot det som ger lönsamhet i 
företaget. Om företag istället definierar och separerar värdeskapande från 
stödjande processer kommer mer tid finnas tillgänglig hos den värdeskapande 
processen. Mer output kommer att genereras och när aktiviteter separeras kan 
arbete fokuseras mot att bli bättre på de aktiviteter som skapar värde för 
kunden. Det är dock vitalt att ta hänsyn till totalkostnaden vid separering av 
processer. Vinsten av en ökad payback för de värdeskapande processerna 
måste vara högre än den kostnad som uppkommer av att stödjande processer 
sköts separat. 
 
Det som sker när värdeskapande processer separeras från stödjande processer 
må hända vara logiskt och har i tidigare studier beskrivits ha en positiv 
inverkan på tillgängligheten. Däremot har inga konkreta bevis på en sådan 
effekt påvisats vid litteraturstudien. Fallstudien visar tydligt positiva effekter i 
både tid och rörelse när operatören separeras från logistiska aktiviteter vilka i 
sin tur ökar tillgängligheten.  
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Alla företag består av värdeskapande och stödjande processer, det gäller bara 
att kunna identifiera vad som är vad. Genom att använda sig av presenterade 
definitioner kan organisationer få koll på sina processer och sträva efter att 
separera dessa. Med hjälp av PDSA-cykeln som använts i detta arbete kan 
företag utveckla egna lösningar på ett strukturerat och faktabaserat sätt för att 
öka tillgängligheten i sina processer och på så sätt även öka lönsamheten.  
 
Väljer företag i Sverige att ta till sig värdet av att ständigt förbättra sina 
processer och fokusera sina värdeskapande aktiviteter kan man möta 
konkurrensen som uppkommit genom globaliseringen. Företag som fortsätter 
vara lönsamma kommer stanna i Sverige och därmed fortsätta generera skatt 
till samhället. Detta resulterar i att den rådande levnadsstandarden som finns i 
Sverige både kan bevaras och förbättras. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tidsplanering 
 
Tids- och aktivitetsplan 
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Bilaga 2: Cykeltidsinsamling och tillhörande spagettidiagram 

 

 
Mätdata från BK-Mellan 26/2 - 2019 
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Bilaga 3: Frekvensanalys 28/3 - 2019 
 
Station: Rörelse: Tid: (min) Kommentar: 

BK-mellan 5  Skåp BK 

BK-mellan 5  Skåp BK 

BK-mellan 
Jonny 6 6.50 ? 

BK-mellan 2 2 5.00  

UKN/BK-Me
llan 4 2.25 Hjälp från BK-mellan till UKN 

BK-mellan 
(2pers) 3 6.48 

Dator, pall, hämta kaffe, hämta ingående 
material 

BK-mellan 4 2.67 Hjälper UKN leta pall 

BK-mellan 2 3 10.35 
Hämtar pall och byter station till montering 
jämte mellan 

BK-mellan 
Jonny 1 1.00 skåp 

UKN/BK-me
llan 4 3.67 

Hjälper till att starta upp station (måste vara 
två) 

BK-mellan 6 2.30 Hämtar kaffe 

BK-mellan 2 7.00 Kör pall, byter pall, pratar med kollega 

BK-mellan 6 2.17 Dator. 

 
Rörelsetyp 

1 = Hämta ingående material 

2 = Hämta pall (ny pall för samma order) 

5 = Hämta verktyg 

6 = Övrigt. 
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Bilaga 4: Experiment, Fylld vagn redo till nästa order. 

 
 
 
Bilaga 5: Beräkningsunderlag 
 kr/h kr/min 

Pay-back BK-Mellan (kr/h) 800.00 13.33 

Kostnad montör (kr/h) 400.00 6.67 

Kostnad logistiker (kr/h) 400.00 6.67 

Standard siffror från företaget - Per Lundkvist 9/5 2019) 
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Bilaga 6: Förklaring Layout 

 
Pallställ - Stort 

 
Pallställ -  Litet 

 
Specialmontering 1 

 
Specialmontering 2 

 
UKN 

 
EGKN 
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BK - Stora 

 
BK - Mellan 
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BK - Lilla 

 
Förmontering 

 
Nitmaskin 

  

Axelsson & Josefsson 
 64  



 
Bilaga 7 : Intervjufrågor 

1. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 
2. Vilka är dina ansvarsområden/vad har du för arbetsuppgifter? 
3. Beskriv hur materialhanteringen går till i nuläget. 
4. Vad fungerar bra på din arbetsplats/monteringsavdelningen? 
5. Vad fungerar dåligt på din arbetsplats/monteringsavdelningen? 
6. Vad är den vanligaste orsaken till att monteringsavdelningen står still?  
7. Hur upplever du att materialhanteringen påverkar ditt arbete? 
8. Hur hade du önskat att materialhanteringen gick till? 

 
Frågor kan uppkomma efterhand. 
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Bilaga 8: Enkätfrågor och sammanställning av svar. 

 
1. Hur ofta upplever du att du får leta efter material? 

(  )Mycket sällan, (  ) Sällan, (  ) Ofta, (  ) Mycket ofta 
Kommentar: 

 
2. Upplever du att materialet är välmärkt? 

(  ) Mycket dåligt, (  ) Dåligt, (  ) Bra , (  ) Mycket bra.  
Kommentar: 

 
3. Hur upplever du säkerheten på din arbetsplats? 

(  ) Mycket dåligt, (  ) Dåligt, (  ) Bra,  (  ) Mycket bra.  
Kommentar: 

 
4. Upplever du det smidigt/tympligt att hämta material? 

(  ) Mycket otympligt, (  ) Otympligt, (  ) Smidigt, (  ) Mycket smidigt. 
Kommentar: 

 
5. Blir du stimulerad av dina arbetsuppgifter? 

(  ) Mycket dåligt, (  ) Dåligt, (  ) Bra, (  ) Mycket bra. 
Kommentar: 
 

6. Upplever du ofta att material befinner sig på fel plats eller flera olika 
ställen? 
(  )Mycket sällan, (  ) Sällan, (  ) Ofta, (  ) Mycket ofta 
Kommentar: 
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Bilaga 9: Artikelanalys 
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Bilaga 10: Exempel på vagn för tvåbingesystem 
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