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Sammanfattning 
Att skapa fördelar med lean kräver en gedigen hängivenhet i tillämpningen av 
lean filosofin. Studier har påvisat svårigheter hos medelstora 
tillverkningsföretag vid tillämpning av lean att skapa synergier mellan 
hantering av efterfrågan och lagerstyrning. En efterfrågehantering som skapat 
ojämnt flöde utav produktionsorder som lett till problematik med voluminösa 
och inkuranta lagernivåer.  

Med den problematiken som grund har en fallstudie utförts på ett medelstort 
tillverkningsföretag. Studien har syftat till att undersöka brister i 
efterfrågehantering, produktionsplanering samt lagerstyrning hos fallföretaget 
utifrån ett lean perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder. Studien har antagit 
en hermeneutisk utgångspunkt med en deduktiv ansats där teori först 
studerats för att sedermera samla in empiri för jämförelse.  

Resultatet av studien blev förslag på förbättringsmöjligheter för fallföretaget 
som då besvarat frågeställningarna hur ett tillverkningsföretag kan förbättra 
både sitt interna och externa lagerflöde. Studien har också lyft problematiken 
till ljuset och öppnat upp för diskussion hur ett företag med transparens och 
kommunikation kan förbättra varuflödet tillsammans med kunder. 

 

 

Nyckelord 
Hantering av efterfrågan, produktionsplanering, lagerstyrning, supply chain 
management, lean, flödeseffektivitet. 
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1. Introduktion 
Kapitlet inleds med en presentation av ämnet informationslogistik och dess 
betydelse i dagens samhälle. Det följs sedan i bakgrunden av en diskussion kring 
företagens behov av samt svårighet med att planera produktionen och lager, för 
att sedan åtföljas av syfte med studien samt frågeställning. Avslutningsvis anges 
målgrupp och fortsatt disposition. 

1.1 Inledning 
Ämnet informationslogistik fokusera på, istället för läran om effektiva 
materialflöden som logistik betyder (Björneland, Persson & Virum, 2010) läran 
om effektiva informationsflöden. Informationslogistik handlar om att få rätt 
informationen till rätt person, i rätt tid, i rätt format till rätt kostnad (Centrum 
för informationslogistik, 2013).  
 
Denna uppsats är skriven som ett examensarbete för kandidatexamen inom 
informatik med huvudämne informationslogistik.  
 

1.2 Bakgrund 
Kunder idag är lättvunna, men svårare att behålla. Ofta ligger inte 
konkurrenten mer än ett musklick bort. Medvetenhet kring produkter, 
ursprung och miljö har ökat, vilket lett till att kunder har fått betydande kraft 
att påverka den globala utvecklingen. Kunden ställer allt högre och mer 
specifika krav på företagen enligt Ljungberg och Larsson (2011). De kräver noll 
fel och direkt respons som för företagets del ska matchas med noll lager och 100 
% flexibilitet (Ljungberg & Larsson, 2011). För att skapa och behålla en stark 
marknadsposition har företagen forcerats till flexibilitet och anpassning efter 
omväldsförändringar. Behovet av effektiva logistikflöden har ökat, för att 
företagen ens ska ha potential att konkurrera på marknaden. 
 
Logistik är enligt Björnland et al. (2010) ett av företagens viktigaste strategiska 
område som sträcker sig från framställning av råmaterial till kassaktion från 
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slutkunden. Företagen har insett att de idag inte konkurrerar som enskilda 
företag utan som hela försörjningskedjor (Bicheno, Holweg, Anhede & 
Hillberg 2011). Under senare år har Supply Chain Management utvecklats som 
ett begrepp för att betona betydelsen av helheten i logistikkedjan av företag 
som står i beroendeställning till varandras kompetens och framgång (Jonsson & 
Mattsson, 2010). För att skapa effektiv logistik förklarar Jonsson och Mattsson 
(2010) vidare, är det inte tillräckligt med effektiva interna flöden utan även 
effektiva externa flöden med leverantörer och leverantörernas leverantörer. 
Extra betoning läggs på effektiva informationsflöden för att skapa 
konkurrenskraftig on time logistik. Utvecklingen av den globala konkurrensen 
har forcerat företagen till förädling av processerna vilket drivit framförallt 
tillverkningsföretag mot omfattande omställningar i form av lean-tänkande. 
 
Lean Production är ett begrepp för effektiva värdeskapande flöden och optimal 
kundorientering med strategisk pulltillverkning enligt Bicheno et al. (2011). 
Lean har de senaste decennierna ökat i populäritet parallellt som företagen 
observerat andra företags framgångar. Lean är inte ”just another project” utan 
en fråga om att förändra hela företagskulturen säger Karlsson (2013). Företag 
kan utan vidare spara 20-30 % utav kostnaderna vid administrativa processer 
genom ett lean-tänk fortsätter Karlsson (2013) och 10 % därtill om företagen 
jobbar smart. Tidigare forskning har visat att trots 20 års erfarenhet av lean´s 
metoder och verktyg att placera kunden i fokus, styra lager och produktion 
efter efterfrågan, har svenska medelstora tillverkningsföretag fortfarande svårt 
att möta produktion och lagerhållning mot kundens krav o behov i tid 
(Andersson & Liljenvald, 2008). Problem som höga och inkuranta 
lagervolymer, kvalitetsbrister samt långa ledtider är typiska hos företag trots 
införande av lean filosofin menar Andersson och Liljenvald (2008). I Andersson 
och Liljenvald (2008) studie ansåg ca 90 % av respondenterna som klassades 
som medelstora tillverkningsföretag att det var viktigt att jobba med små 
lagernivåer, jämfört med för fem år sedan då endast 10 % ansåg det viktigt. 
Trots det svarade endast 75 % att de jobbade med små orderstorlekar och hög 
orderfrekvens, vilket tordes vara ett resultat av låga lagernivåer. Varför är det så? 
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Fortsatt i Andersson & Liljenvald (2008) studie svarade 65 % av företagen att de 
i ganska till mycket stor utsträckning använder sig av efterfrågan prognoser, 
vilket ger ett resultat på 35 % av företagen som baserar sin tillverkning på andra 
slutsatser än beräknad efterfrågan. Lagret styrs av produktionsplaneringen, 
produktionsplaneringen styrs av efterfrågan, men för att kunna göra en så exakt 
bedömnings som möjligt krävs det information som kunden måste dela med sig 
för att kedjan ska bli effektiv. Westin (2007) beskriver i sin forskningsstudie 
svårigheten för kundorderstyrda företag att möta en svängande efterfrågan. Det 
är inte bara svårt för det tillverkande företaget att produktionsplanera utan det 
ger följdeffekter även för deras underleverantörer.  Vilket åtleds av långsamma 
försörjningskedjor till slutkund och stora lagernivåer.  
 
Studier visar också att företag som gått igenom en snabb tillväxtperiod, brottas 
med problem som stora lager och extra kostnader. Shirish och Aber (2012) 
beskriver rotation, standardisera arbetet, utbilda leverantörer i kvalité och på så 
sätt reducera inspektionstiden som ett steg mot minskade ledtider. Det är 
tydligt att författarna haft lean-verktyg som metod, så som transparens och 
standardisering men frågan är om det räcker? Bicheno et al. (2011) menar att 
företag som inför ett eller ett fåtal lean-verktyg i tron av tillräcklighet, är fel 
ute. Även Bicheno et al. (2011) betonar lean som en kultur. 
 
Engelmark (2011) diskuterar balansering mellan produktions- och 
kundorientering för att minska ledtider. Svängande världsekonomi kan orsaka 
problem att få fram kritiska råvaror och produkter. Vid den typ av problematik 
kan det vara nödvändigt för företag att bygga ett säkerhetslager. Kunders ökade 
eftersträvan av kortare ledtider leder till frågeställning hur vida produkterna ska 
tillverkas efter beställning eller läggas på lager, men när blir det för mycket 
lager? 
 
Michael Dell citeras i Bicheno et al. (2011) s. 159 angående lagerstrategi. 
”Tidigare innebar fysiska tillgångar ett övertag. Nu är de en belastning. Ju 
närmare man kommer en perfekt information om efterfrågan, desto närmare 
kommer man en lagerhållning på noll. Det är ett enkelt recept. Större lager 
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betyder mindre information och mer information betyder mindre lager. Vi 
byter de fysiska tillgångarna mot information.” Michael Dell. 

1.3 Vetenskapligt problem 
Problematiken företag trots införande av lean kultur står inför med voluminösa 
och inkuranta lagernivåer ligger till grunden för denna studie. Det utvalda 
fallföretaget har implementerat lean, vuxit markant de senaste 5 åren och står 
idag inför den tidigare nämnda problematiken. De har gjort stora 
processomvälvande förändringar men hur kan de nu förfina processerna? 
   
Flertalet studier om lagerstyrning existerar, men de flesta tenderar att inriktar 
sig på den tekniska delen med VMI Vendor Manage Inventory, det vill säga 
leverantörsstyrda lager med hjälp av EDI flöde. Det finns också flertalet studier 
som belyser efterfrågan och kundorienterad tillverkningsstrategi, men de 
tenderar att fokuserar på prognostisering och metoder för att mäta efterfrågan 
över tid. Utökas sökningen med lean innehåller majoriteten uteslutande 
metoder för värdeflödesanalys. Däremot saknas det studier kring hur företagen 
ska skapa synergier kring dessa separata huvudämnen, hur efterfrågan och 
lagerstyrning kan harmoniserar och skapar (istället för tar) kostnadsfördelar för 
företagen.  
 
Studien kommer belysa ett holistiska synsättet på hur hantering av efterfrågan 
och lagerstyrning ger för konsekvenser i det operativa arbetet. Möjligtvis är det 
inte bara en orsak som ger alla problem utan många gånger kanske det är en 
kombination av många orsaker. Flertalet studier ser bara till en orsak/verkan 
variabel, jag vill se helheten.  
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1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med forskningsstudien är att undersöka brister i efterfrågehantering, 
produktionsplanering och lagerstyrning ur ett lean perspektiv, hos ett 
medelstort tillverkningsföretag och föreslå förslag på förbättringsaktiviteter.  
 
Frågor som forskningsstudien ska besvara är: 

 Hur kan ett tillverkningsföretag förbättra sitt interna lagerflöde? 

 Hur kan ett tillverkningsföretag förbättra sitt externa lagerflöde av FVL 
emot kund? 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer endast fokusera på fallföretagets färdigvarulager och produkter 
i arbete. Därav begränsas studiens omfattning till att inte involvera råmaterial. 

1.6 Målgrupp 
Studiens resultat riktas framförallt till fallföretaget som intervjuas under studiens 
gång men kan absolut vara till nytta för alla små och medelstora 
tillverkningsföretag i Sverige som tillämpar lean filosofin men som känner att 
de fortfarande har svårt att skapa synergier mellan efterfrågan och lagerstyrning. 
 
Studien kan också vara intressant för studenter inom just informationslogistik 
eller logistik. 

1.7 Vidare disposition  
Vidare i kapitel 2 (teori) fortsätter presentation av den teoretiska referensramen 
som relaterar till syftet och frågeställningen. Kapitel 3 (metod) fortsätter med en 
redogörelse för vald metoden samt en diskussion kring metodval. I kapitel 4, 
(resultat) framlägges en kort presentation av fallföretaget och en 
problembakgrund som åtföljs av en sammanfattning från intervjuerna för att de 
sedermera i kapitel 5 (analys och diskussion) analyseras utifrån den teoretiska 
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referensramen och diskuteras utifrån egna synpunkter. Kapitel 6 (avslutning) 
fortsätter med slutsatser och svar på frågeställningarna samt förslag på vidare 
forskning inom ämnet.    
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2. Teori 
Kapitel två inleds med en presentation av supply chain management samt 
fördelar och nackdelar med VMI. Kapitlet fortsätter med genomgång av vad 
produktionsplanering och lagerstyrning innebär för att sedermera gå in djupare 
på lean perspektivet. 

2.1 Supply chain management  
Drivkraften till ökad samverkan mellan kunder och leverantörer har fullkomligt 
exploderat idag i detta globala konkurrenssamhälle menar Jonsson och 
Mattsson (2010). Anledningar till det är kraven som ligger på företagen att 
snabbt uppfatta svängningar på marknaden, men också trenden att lägga över 
mer av värdeskapandet tidigt i försörjningskedjan menar Jonsson och Mattsson 
(2010). Bicheno et al. (2011) beskriver hur företagen redan på 80-talet började 
inse att även om företaget i sig hade en snabb cykeltid kunde kunderna inte dra 
nytta av det om distributören var långsam. Och det var så begreppet supply 
chain uppstod förklarar Bicheno et al. (2011) vidare. 

Nyckeln med supply chain management är att betrakta leverantörer, 
tillverkningsanläggningar, distributörer och kunder som ett helt system och 
sträva efter synergi menar Bicheno et al (2011). För de flesta tillverkare är deras 
produkter en funktion i både deras kunders och tillverkares processer, där vissa 
tillverkares leverantörer kan stå för upp till 60-80 % av slutvärdet av produkten 
(Bicheno et al. 2011).  

Ett partnerskap betecknas som långvariga stabila relationer som ibland 
påminner om ett äktenskap (Bicheno et al. 2011). Filisofin bygger på att båda 
parter gynnas av samarbetet där de jobbar tillsammans för kostnadssänkningar 
och delar vinster istället för att vara motståndare där en vinner fördelarna 
(Bicheno et al. 2011). Bicheno et al. (2011) belyser tre egenskaper ett 
”äktenskap” måste innehålla. Det första är tillit, att de båda parterna kan lita på 
varandras löften och inte utnyttja varandras svagheter. Den andra är enligt 
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Bicheno et al. (2011) investeringar. När företagen har tillit till varandra tillåts 
gemensamma investeringar att göras, ofta i form av ett integrerat affärsystem. 
Den tredje och sista egenskapen är när fortfarande med tillit som grundsten, 
företagen kan utvecklas och dela kunskap med varandra menar Bicheno et al. 
(2011). 

VMI är ett centralt informationssystem som stödjer supply chain management 
menar Masser och Takala (2012). 

2.1.1 VMI-Vendor management inventory 
VMI Vendor Managed Inventory eller leverantörsstyrda lager som det heter på 
svenska innebär att leverantören styr kundens lager skriver Masser och Takala 
(2012). Informationssystem i form av affärssystem har länge sett som en motsats 
till lean då man har associerat det med massproduktion förklarar Bicheno et al. 
(2011). Men fördelarna inom leverantörsstyrda lager och information av 
efterfrågan har gett en annan syn på affärssystem inom lean. Det innebär en 
avlastning för kunden då leverantören tar dennes uppgift och lägger det i sin 
process menar Jonsson och Mattsson (2010). Men för att leverantören ska 
kunna fatta rätt beslut om när, vad, och hur många krävs det komplett, aktuell 
och korrekt information och detta kan ett VMI system generera enligt Jonsson 
och Mattsson (2010). 

I ett VMI system ger kunden lagerinformation åt leverantören och den 
informationsdelningen kan ske på två olika sätt menar Bicheno et al. (2011). 
Det första är att kunden delar sin försäljningsinformation, EPOS, Electronic 
Point of Sale, eller sin takt och det andra är att kunden delar sina prognoser 
med leverantören (Bicheno et al. 2011). Dessa två olika sätt har olika syften då 
försäljningssiffror på kort sikt effektivt kan se till att lagret fylls på när det 
behövs men det säjer inget om den långsiktiga efterfrågan medan prognoser 
inte säger så mycket om påfyllnadsbehovet men visar sig vara effektiv att mäta 
efterfrågan långsiktigt (Bicheno et al. 2011).  

Det finns många fördelar som leverantör men också nackdelar med ett VMI 
menar Masser och Takala (2012). Masser och Takala (2012) har listat några av 
varje, de menar att fördelar bland annat kan vara att leverantören binder 
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kunden till sig, de säkerställer sin produktion ett tag framåt, med direkt 
information om behov kan de anpassa sitt kapacitetsutnyttjande och anpassa 
produktionen efter det. Det ger också en bättre service nivå och risken för 
mänskliga fel minskas, vilket leder till fler nöjda kunder fortsätter Masser och 
Takala (2012). Nackdelarna enligt Masser och Takala (2012) är att det behöver 
implementeras ett informationssystem som först och främst är dyrt att köpa in 
men också dyrt att administrera och underhålla. 

2.2 Produktionsplanering  
Från en färdig produkt hämtas information och data som används till att styra 
och planera den fortsatta produktionen i företaget enligt Björnland et al. 
(2010). Vidare beskriver Björnland et al. (2010) att den informationen bland 
annat kan vara produkt och process information, resurseffektivitet, kostnader, 
kvalitet, teknisk information, tidsförbrukning, cykeltider och så vidare. Denna 
information används även vidare för att mäta effektiviteten och värdeskapandet 
aktiviteter i en produktionsprocess säger Björnland et al (2010) och ligger till 
grund för den vidare strategin.  
 

2.2.1 Order och Lager strategi 
Björnland et al. (2010) beskriver några olika sätt att planera produktionen. Ren 
orderproduktion betyder att företaget bara producerar det som beställs av 
kunden och ren lagerproduktion betyder att företaget producerar endast för att 
bygga upp ett lager. Traditionellt sett menar Björnland et al. (2010) att de flesta 
företag planerar både för att täcka ordern men också för att återfylla lagret. 
Figur 1 nedan, visar de fyra vanligaste produktionsstrategierna för att möta 
efterfrågan enligt Björnland et al. (2010). 
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Figur 1, Hämtad från Björnland et al. (2010) s. 229 

Vid en utjämnad produktion produceras samma antal i ett jämt flöde, vilket 
möter efterfrågan genom att i låga perioder bygga lager och i höga perioder 
leverera lager enligt Björnland et al. (2010). Den andra strategin enligt samma 
författare är produktionsanpassad strategi. Det vill säga att 
produktionshastigheten är synkroniserad med efterfrågan. Den tredje 
alternativa strategin enligt Björnland et al. (2010) är att under en period ligga på 
den lägsta nivå av efterfråga och låta underleverantörer producera efterfrågan 
som ligger över det. Den fjärde och sista strategin Hybridlösningen är enligt 
Björnland et al. (2010) en kombination av de andra tre strategierna. 

2.3 Lagerstyrning 
Lagerstyrning är en viktig del i företagets lönsamhet skriver Björnland et al. 
(2010). Lager säkrar leveranser till kund då det är direkttillgängligt men 
samtidigt står det och kostar pengar i form av driftkostnader, bundet kapital, 
svinn, inkurans och försäkring.  En effektiv lagerhållning är ofta enligt 
Björnland et al. (2010) en avvägning av dessa för och nackdelar. Lager 
produceras för att täcka framtida efterfrågan, men den efterfrågan är väldigt 
osäker då dagens produktlivscykel är kortvarig. Det är inte säkert att produkten 
efterfrågas över huvud taget igen enligt Björnland et al. (2010). Att avtala om 
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leveranser minska osäkerheten kring efterfrågan menar Björnland et al. (2010) 
vidare. 

2.3.1 Avtal 
Det finns olika avtalsformer som företaget tillsammans med sina kunder kan 
reglera efterfrågan. Björnland et al. (2010) beskriver de tre vanligaste formerna 
av avtal, ramavtal, intentionsavtal och optionsavtal.  

Ett ramavtal löper ofta över en tidsbegränsad period till exempel under 1 år. 
Ramavtal skriver företagen med kunder för att från kundernas sida säkra att 
företaget kan leverera när behov finnes enligt Björnland et al. (2010). Avtalet 
för företagets del säkrar kapacitetsutnyttjande och binder kunder vid företaget. 
Kunden uppskattar sitt årliga behov och leverantören förbinder sig att lagerföra 
den kvantitet samtidigt som kunden förbinder sig att plocka ut samma kvantitet 
enligt Björnland et al. (2010). Uppgifter om pris, leveransvillkor och 
betalningsvillkor styr också efter avtalet (Björnland et al. 2010). 

Intentionsavtal används mellan leverantörer och kunder för att säkra specifika 
leveranser med speciella förutsättningar enligt Björnland et al. (2010). Det kan 
vara osäkra projekt där kunden har för avsikt att beställa men inte har koll på 
kvantiteten. Detta ger en säkerhet för leverantören som säkra delleveranser 
enligt Björnland et al. (2010).   

Optionsavtal syftar till att säkra tillgänglighet och kapacitet hos en leverantör 
för kundens del enligt Björnland et al. (2010). Det kan handla om redan 
levererade varor men att kunden vill ha en försäkran om att varor är tillgängliga 
för ytterligare leveranser. Ofta kan det tillkomma extra avgifter för ett 
optionsavtal enligt Björnland et al. (2010). 

2.4 Lean 
Lean definieras av många som ”att göra mer med mindre” men det handlar inte 
om att reducera personal utan att producera mer med samma personal menar 
Bicheno et al. (2011). Modig och Åhlström (2011) menar att lean är ett 
ändamålsenligt produktionssystem med direkta mål att alltid jobba så effektivt 
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som möjligt. Lean verktyg som Just-in-time, Jidioka, 5S, Kaizen med flera har 
blivit populära förbättringsprogram för företag att optimera olika separata 
flöden med. Bicheno et al. (2011) förklarar att Toyota inte började med 
verktygen eller sitt system, de började med att fokusera på vad kunden vill ha 
här och nu. Kunden är både start och slutpunkt, som Bicheno (2009) beskriver. 
Optimera runt kunden och inte det egna företagets verksamhet, förstå kundens 
behov, vad vill kunden ha och inte vad som kan erbjudas (Bicheno 2009). 

Modig och Åhlström (2011) beskriver lean som tiden från det att behov 
identifierats till det är tillgodosett. Det handlar om effektiva flöden som skapar 
värde för kunden menar Modig och Åhlström (2011) vidare.  

Vidare beskriver Bicheno et al. (2011) lean som ett system. Ett system där 
företag som tror att optimera individuella delar av systemet leder till en 
optimering av helheten kommer se katastrof. Modig och Åhlström (2011) 
pekar också på riskerna som uppstår då ett företag ser sig implementerat lean 
genom att använda ett verktyg eller två. Att investera i en snabbare maskin eller 
automatisera lagret leder alltså inte till någon förbättring om inte hela processen 
förbättras enligt Bicheno et al. (2011).  

2.3.1 Belastning & Kapacitet 
Bicheno et al. (2011) beskriver lean även med en formel, se figur 2 nedan, där 
”Belastning” tecknar den mängd arbete företaget skall utföra och ”Kapacitet” 
tecknar de tillgängliga resurserna företaget besitter, såsom maskiner, råvaror och 
människor. Skillnaden kallas ”Gap” och tecknar om det förkommer 
överbelastning i företaget eller underbelastning. När belastningen i företaget 
överstiger kapaciteten uppstår en positiv skillnad och överbelastning av 
kapaciteten. Skulle skillnaden vara negativ är företaget underbelastad. 

 

Figur 2, Hämtad från Bicheno et al. (2011), s. 11. 
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Vidare beskriver Bicheno et al. (2011) två typer av efterfrågan, verklig 
efterfrågan och falsk efterfrågan. Falsk efterfrågan skapas då organisationen inte 
gör rätt från början och måste producera om. Falsk efterfrågan måste enligt 
Bicheno et al. (2011) utplånas då den kräver kapacitet utan att avge någon 
avkastning. Verklig efterfrågan skapas av behov, behov från kunder. Enligt 
Bicheno et al. (2011) är utgångspunkten för lean att förstå behovens natur och 
utjämna behoven, det vill säga belastningen. 

2.3.2 Muda, Muri & Mura  

Muda, Muri och Mura (slöserier, överbelastning och ojämnhet) härstammar 
från Toyotas TPS (Bicheno et al. 2011). De här tre är sammankopplade, för har 
du Mura, ojämnhet i orderinflödet bildas det mest troligtvis Muri, 
överbelastning av maskiner och människor och båda två betraktas som Muda, 
slöserier enligt lean filisofin (Bicheno et al. 2011). Finns det stor variation i 
produktionen med ställtider och kapacitetsutnyttjandet ligger över 90 % eller 
högre, börjar köer bildas till maskinerna och produktionsplaneringen blir svår 
att hålla. Detta är överbelastning enligt Bicheno et al. (2011) och leder till 
Muda i form av väntan och lager (Björnland et al. 2010). Under perioder av 
Muri skapas stress bland personal, vilket orsakar brister i vanliga rutiner såsom 
underhåll av maskiner och kvalitetskontroller, vilket skapar Muda i form av 
kassation och omarbete (Björnland et al. 2010). 

Efterfrågan från kund är förstås inte alltid stabil enligt Bicheno et al. (2011) men 
kan företaget komma närmre sina kunder och uppmuntra dem till att beställa 
mindre och oftare kan företaget på sikt jämna ut sin produktion.  

2.3.3 Just-in-time 
Just-in-time är filosofin som beskriver det perfekta tillverkningsläget, vad som 
behövs när det behövs och i den mängd kunden efterfrågar (Bicheno et al. 
2011). Enligt Björnland et al. (2010) är Just-in-time målsättning dels minska 
produktionskostnaderna genom ständig processförbättring, genom att bara 
lägga resurser på endast det som adderar värde minskar företagen slöserier det 
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vill säga aktiviteter som inte ger någon avkastning tillbaka och dels att alla 
produkter uppfyller en riktig kvalitetsnivå.  

För att kunna uppfylla kraven av Just-in-time krävs det korta serier och snabba 
omställningstider och för att klara det krävs det nästan att produkterna är 
standardiserade med ett begränsat antal varianter enligt Björnland et al. (2010).  

Fördelen med att producerar endast det som företaget vet kommer förbrukas är 
att vid fler snabba små leveranser minskar risken för att binda sig vid material 
eller produkter som riskerar att bli inkuranta (Björnland et al. 2010). Det ger 
även förmågan att kunna anpassa sig efter kunden och till förändringar på 
marknaden utan att riskera bundet kapital skriver Björnland et al. (2010) vidare. 

Andra fördelar Björnland et al. (2010) nämner är att ökad leveransfrekvens ger 
ökad möjligheten att upptäcka fel utan att företaget hinner producera stora 
serier med fel.   

2.3.4 Push och Pull 
Historiskt sett började folk producera med pull strategi för att under 1800-talets 
industrialisering och massproduktion börja använda push strategin (Bicheno et 
al. 2011). Företagen har under senare år återgått till att producera med en pull 
strategi för att mer och mer lämna massproduktionen bakom sig menar 
Bicheno et al. (2011) vidare. Med push menar Bicheno et al. (2011) att 
företaget trycker igenom produkter i systemet och erbjuder kunden vad som 
tillverkas, medan med ett pull systemet utgår ifrån kunden och producerar 
inget förrän kunden gett indikation på behov. 

2.3.5 Flödeseffektivitet 
Modig och Åhlström (2011) definierar flödeseffektivitet som summan av 
värdeskapande aktiviteter i relation till den totala genomloppstiden. Tidigare 
har företagen fokuserat mest på resurseffektivitet, det vill säga ett mätetal på hur 
effektivt ett företag utnyttjar resurserna enligt Modig och Åhlström (2011). 
Modig och Åhlström (2011) diskuterar vikten av båda effektiviteterna för 
lönsamheten skull. Naturligtvis är det viktigt för ett tillverkningsföretag att 
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utnyttja resurserna effektivt men det är också viktigt för leverantören och 
lönsamheten att produkterna kommer snabbt genom tillverkningsprocesserna 
och kan leveraras och faktureras till kund. Att lyckas uppnå båda, att nå det 
perfekta tillståndet skulle kräva enligt Modig och Åhlström (2011) perfekt 
information om kundernas behov både nu och i framtiden och att 
resurstillgångarna är flexibla, att alla resurser maskiner och människor kan 
anpassas efter behoven. Att kombinera dessa effektiviteter är inte så lätt menar 
Modig och Åhlström (2011) då det inte är lätt att både utnyttja sina resurser 
maximalt samtidigt med ett snabbt flöde genom fabriken. 

2.3.5.1 konsekvenser av dålig flödeseffektivitet 
Modig och Åhlström (2011) beskriver några av de stora och problematiska 
konsekvenserna vid låg flödeseffektivitet. En effekt blir att företaget binder 
kapital. Råmaterial, PIA (produkter i arbete) och FVL (färdigvarulager) visar 
stora omsättningstillgångar i balansräkningen vilket försämrar företaget 
kortsiktiga betalningsförmågor enligt Modig och Åhlström (2011). Det ger 
också en sämre lönsamhet menar Modig och Åhlström (2011) vidare. En annan 
viktig konsekvens Modig och Åhlström (2011) belyser är att låg 
flödeseffektivitet även ger dåligt kassaflöde. Ju längre tid det tar från det att 
varan är producerad till den levereras till kund, desto längre tid tar det också att 
få betalt för varan. Lagerkostnad och transportkostnad är också en del av direkta 
konsekvenser menar Modig och Åhlström (2011). Desto längre genomloppstid 
en produkt har desto fler gånger tenderar den att förflyttas, vilket medför om 
inte transportkostnader i alla fall tidskostnader enligt Modig och Åhlström 
(2011). 

Det finns även en hel del indirekta konsekvenser som skapas av dålig 
flödeseffektivitet påstår Modig och Åhlström (2011) som till exempel att vid 
hantering av stora mängder FVL, PIA och andra material försämras 
överblicken. Försämras överblicken får extra tid läggas på exempelvis leta efter 
material och information som ger nästa konsekvens, att problem döljs. Problem 
och fel tenderar att försvinna i mängden av många flödesenheter menar Modig 
och Åhlström (2011). Man ser inte skogen för alla träden menar Modig och 
Åhlström (2011) vidare. Desto mindre enheter i flöde desto lättare att upptäcka 
kvalitetsbrister.  
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Även tillgängligheten försämras (Modig & Åhlström, 2011). Det är inte lätt att 
tillgodose en kunds behov när väntelistan uppgår till 30 kunder som alla vill ha 
sina behov tillgodosedda nu, menar Modig och Åhlström (2011). Att inte 
lyckats tillgodose kundens primära behov från början orsakar att det läggs 
mycket tid på att uppfylla kundens sekundära behov. Med det menar Modig 
och Åhlström (2011) om kunden upptäcker kvalitetsbrister måste företaget 
lägga extra resurser på merarbete i form av att reklamera samt kompensera 
kunden för besväret. 
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3. Metod 
Först i kapitlet presenteras och motiveras studiens val av metod som därnäst 
åtföljs av en redogörelse av genomförandet. Kapitlet avslutas med en analys och 
reflektion kring studien validitet och reliabilitet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien har antagit en deduktiv ansats. Jacobsen (2001) menar att en deduktiv 
ansats är en strategi då forskningen går från teori till empiri. En forskare går in i 
studien med ett visst antagande som ska bekräftas eller förkastas enligt Jacobsen 
(2001). Motsatsen menar Jacobsen (2001) är induktiv ansats, där forskaren först 
samlar in empiri för att sedan jämföra eller skapa teori. Jag har antagit en 
problemställning utifrån ett konstaterande av synbara lagerproblem hos 
fallföretaget. Mitt antagande var att problemen orsakades av dels ojämn 
efterfrågan som skapat en obalanserad produktionsplanering och lagerstyrning, 
samt dels fallföretagets egna brister i processerna. Studiens deduktiva ansats 
motiveras genom ett faktiskt antagande från starten till teoristudier innan 
empiriinsamling. 

Studien har ett hermeneutiskt perspektiv med utgångspunkt i att verkligheten 
är skapad av människor, där en närhet och förståelse måste finnas för att kunna 
undersöka verkligheten, vilket då föranleder en kvalitativ metod med intensiv, 
djup, utformning (Jacobsen, 2001). Motsatsen menar Jacobsen (2001) är ett 
positivistiskt synsätt, kopplat till lagar och regelbundenhet, att verkligheten kan 
observeras med objektivitet, vilket då skulle föranleda till en kvantitativ metod 
och extensiv, bred, utformning.  

Jacobsen, 2001 beskriver två metoder att genomföra en studie på. Antingen en 
kvantitativ studie där mätning av siffror är vanligast eller en kvalitativ studie där 
verbal information samlas in. Den senare metoden, kvalitativ studie har valts 
som metod för att angripa forskningsämnet i denna studie, av argumentet att 
den kvalitativa metoden lämpar sig mer mot beskrivande frågeställningar. 
Jacobsen (2001) menar att öppenhet är ett nyckelord för en kvalitativ metod, då 
forskaren går in i en problemställning med öppet sinne och där respondenterna 
bestämmer vilken empiri som samlas in, det vill säga en djup intensiv studie. 
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Fördelarna med en kvalitativ studie är att forskaren ofta får en hög intern 
giltighet i sin undersökning, då forskaren många gånger kommer nära sina 
respondenter och skapar en sann förståelse för problemställningen menar 
Jacobsen (2001). Vidare menar Jacobsen (2001) att nackdelarna av en kvalitativ 
studie ofta är att den är resurskrävande vilket leder till begränsning av antal 
respondenter. Det i sin tur föranleder till problematiken av generaliserbart 
forskningsresultat. 

Inom den intensiva utformningen av en empirisk studie finns det två möjliga 
upplägg och en fallstudie är ett av dem. En fallstudie är ett case eller en 
undersökningsenhet som Jacobsen (2001) uttrycker det, fast med många 
variabler som ska studeras i en kontext. För en forskare uppstår en komplex 
situation menar Jacobsen (2001) när denne måste avgränsa variablerna i sin 
empirska studie. Fallstudier är speciellt lämpade för att beskriva en händelse 
eller få djupare förståelse av ett organisatoriskt fenomen där endast en enhet 
undersöks.  

Studien har utförts på ett medelstort tillverkningsföretag med motiveringen att 
intresse enbart legat i att undersöka dem och tränga ner djupare i deras 
förhållande till kunder och förstå komplexiteten av efterfrågan, planering och 
lagerstyrning. 

3.2 Genomförande 
Jacobsen (2001) beskriver fyra olika tillvägagångssätt för insamling av empiri 
som lämpar sig för en kvalitativ metod. Det är öppna individuella intervjuer, 
gruppintervjuer, observation samt dokumentsökning. Valet av metod medför 
alltid konsekvenser för studien resultat, därför är det viktigt hur vi väljer. 
Vidare skriver Jacobsen (2001) att valet av metod är speciellt viktigt för studiens 
validitet, det vill säga resultatets giltighet. Metoden påverkar datas giltighet då 
varje metod är selektiv i sin insamling. Med det menar Jacobsen (2001) att varje 
enskild metod automatiskt väljer bort att samla in viss data, som då påverkar 
resultatet genom ökad risk för vinkling och subjektivitet.  

För insamling av empiri har tre utav Jacobsens (2001) rekommenderade 
metoder använts. Öppna individuella intervjuer, gruppintervju samt 
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observation. Flertalet intervjuer av Logistikkoordinator på fallföretaget har 
utförts. Två halvdagar har också spenderats i syfte att observera hans vardagliga 
arbete på lagret samt hur själva lagerhanteringen sker. Vi har gemensamt vid ett 
tillfälle utfört en gruppintervju tillsammans med en Orderadministratör i syftet 
att öppet tillsammans behandla ämnena lagerstyrning och produktionsplanering 
men också för observation av orderhantering i affärssystemet SAP. Vid senare 
tillfälle har en individuell intervju med Orderadministratören utförts i syfte att 
vidare observera orderflödet samt validering av orderhanteringen.  

Mail intervju har också utförts i studien med en Säljare ifrån 
marknadsavdelningen angående hantering av kunder samt hur fallföretaget 
bemöter och prognostiserar efterfrågan. Mail intervju har även utförts med 
Fabrikschefen, samt spontana öppna intervjuer där han har svarat på enstaka 
frågor som uppkommit i samband med intervjuer av Logistikkoordinatorn och 
Orderadministratören. Det har även vidare utförts spontana snabbintervjuer 
med Operatörer och Tekniker vid rundvandringar.  

3.2.1 Förkunskap 
Jag har även en tidigare erfarenhet av fallföretagets organisation då jag under 
höstterminen 2012 utförde min praktik på deras utveckling och 
industrialiseringsavdelning. Jag processkartlade ett fåtal av deras 
utvecklingsprocesser som även berörde ett flertal andra avdelningar inom 
organisationen. Jag har även jobbat extra i produktionen som operatör både 
innan denna studie startade men också under studiens gång. Den erfarenhet jag 
har ådragit mig under denna period då jag varit en del av fallföretaget har 
naturligtvis präglat mig och gett mig en bild som gör att jag till fullo möjligtvis 
inte är objektiv.  

3.2.2 Urval av respondenter 
Urval i en kvalitativ studie bör vara ändmålsstyrda, det vill säga att lämpliga 
respondenter väljs utifrån problemställningen för att skapa intern giltighet, att 
data som samlats in och analyser är riktiga (Jacobsen, 2001). Avsikten är att välja 
ett så representativt urval som möjligt när en studie baseras på så få 
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respondenter. Det vanligaste problemet till låg intern giltighet är enligt 
Jacobsen (2001) dålig kvalité på källor, att fel källor erhållits men också att de 
inte kunnat ge riktig information. Trots den kvalitativa metodens strävan efter 
att undersöka det unika och speciella i ett fenomen, istället för det generella och 
typiska, finns önskan av att förmedla en så bred bild som möjligt av 
problematiken på fallföretaget. Det optimala utgångsläget är fler enskilda 
respondenters syn på samma problematik för att skapa en rättvis bild. Jag har 
försökt skapa en grupp av respondenter baserat på deras position och erfarenhet 
för att besvara min frågeställning, men också baserat på i vilken grad de är 
insatta i problematiken.  

3.2.3 Intervjuer 

Öppna individuella intervjuer lämpar sig bäst då endast ett fåtal enheter 
undersöks. De är särskilt bra då en forskare vill få fram den enskilda individens 
tolkning och mening av problemställningen skriver Jacobsen (2001). Antingen 
kan forskaren välja att göra en ansikte mot ansikte intervju eller en telefon/mail 
intervju baserat på utifrån de behov och resurser forskaren har i sin studie. Men 
Jacobsen (2001) förespråkar den mer personliga ansikte mot ansikte intervjun, 
då han menar att det är lättare att skapa en förtrolig stämning mellan parterna, 
vilket annars kan påverka validiteten av resultatet. 

Gruppintervjuer lämpar sig när vi vill frambringa individers erfarenhet i en 
speciell problemställning eller dela erfarenheter kring samma problematik 
genom ett diskussionsforum skriver Jacobsen (2001). De passar också vid 
enighet och oenighet mellan individer och påvisa hur homogena eller 
heterogena organisationen är. Fokus från den enskildes synpunkter ändras till 
fokus på hur synpunkter utväxlas mellan individer (Jacobsen, 2001). 

Nedan följer en lätt beskrivning av planerade intervjuer med fokus på vem, var, 
vad, när och hur.  

1. Individuell intervju med Logistikkoordinator 2013-02-25 
Logistikkoordinator har arbetat på Emballator Lagan Plast sedan februari 2013 
men har gedigen kompetent bakgrund som inköpare. Intervjun började med 
en ansikte mot ansikte intervju som förlades på logistikkoordinatorns kontor 
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för att avslutas med en rundvandring på färdigvarulagret för introducering av 
lagerhanteringen. Vi fick god kontakt och intervju flöt fram med från tidigare 
odefinierade öppna frågor som diskuterades vilt. Intervjun med observation 
varade cirka 5 och en halv timme. 
 
2. Gruppintervju med Logistikkoordinator och Orderadministratör 
2013-02-25 
Orderadministratören har arbetat på Emballator Lagan Plast sedan början av 
1980-talet. Gruppintervjun ägde rum på Orderadministratörens kontor som 
han delar med två andra medarbetare. De gick in och ut under intervjuns gång. 
Syftet med gruppintervjun var att skapa förståelse och kunskap och insamla 
empiri kring själva orderprocessen, men även hur fallföretaget planerar 
produktionen. Denna intervju baserades på öppna frågor och förflöt 
odramatiskt fram med intressanta diskussioner och varande i cirka 1 timme. 
 
3. Individuell intervju med Orderadministratör 2013-04-09 
Även denna intervju var en ansikte mot ansikte intervju som ägde rum på 
orderadministratörens kontor. Under denna intervju var vi ensamma hela 
tiden. Intervjun syftade till att verifiera empiri från tidigare intervju samt 
vidareutveckla empiri om orderprocessen, produktionsramar och 
maskinplanering. Det diskuterades även förbättringsförslag som analyserats 
utifrån tidigare intervjuer och erfarenhet. Denna intervju baserades på ett antal 
fördefinierade frågor men var väldigt öppen hjärtlig med en förtrolig stämning 
och varade i cirka 2 timmar. 
 
4. Individuell intervju med Logistikkoordinator 2013-04-11 
Intervjun var en ansikte mot ansikte intervju. Den startade på 
Logistikkoordinatorns kontor för att sedan åtföljas av en rundtur på lagret. 
Syftet med intervjun var att följa upp utvecklingen av situationen på lagret men 
också att diskutera analyserade förbättringsförslag. Intervjun baserades på till viss 
del fördefinierade frågor och var lika avspänd och fylld av diskussioner som 
tidigare intervjuer. Intervjun varade i cirka 4 timmar. 
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5. Mail intervju med Fabrikschef 2013-04-24 
Fabrikschefen har varit anställd på fallföretaget i ca 5 år och ansvarar idag över 
hela fabriken. Intervjun bestod av fördefinierade frågor kring 
produktionsplanering, takt, kapacitet osv. Svar erhålldes dagen efter.  
 
6. Mail intervju med Säljare 2013-04-25 
Säljaren har jobbat på fallföretagets marknadsavdelning sedan januari 2012 och 
är ansvarig för dels kunder i Sverige men även kunder i Danmark. Intervjun 
bestod av fördefinierade frågor kring kunder, efterfrågan och kontrakt. 
Utförliga svar erhålldes efter ett par dagar. 

3.3 Analys 
För att en studie ska uppfattas trovärdig krävs det att forskaren själv kritiskt kan 
granska sin metod och tillvägagångssätt samt objektivt diskutera kring om 
resultatet är en effekt av själva undersökningen skriver Jacobsen (2001). Det 
görs genom att kritiskt granska dels studiens giltighet (validitet) samt studiens 
tillförlitlighet (reliabilitet) (Jacobsen, 2001). 

3.3.1 Validitet 
Studiens giltighet, ställer två frågor, dels har vi undersökt det vi ämnade 
undersöka (intern giltighet) och dels kan vi överföra det vi undersökte till andra 
sammanhang (extern giltighet) (Jacobsen, 2001). 

Jag anser mig skapat en blandad mix av avdelningar, erfarenhet, och intressen 
vid urvalet av respondenter för att på ett helhetssätt frambringat ett rättvist och 
valid resultat från intervjuerna. Jag anser därför studien uppnå kraven på intern 
giltighet.  

Att kunna generalisera betyder att vi vill ta en kunskap från en grupp och 
kunna föra över den kunskapen på en annan grupp menar Jacobsen (2001). Ett 
grundläggande krav för att generalisera ett forskningsresultat är att forskningen 
täckt ett representativt urval av respondenter menar Jacobsen (2001) vidare.  

Jag har inte haft för avsikt att generalisera resultatet då jag enbart undersökt en 
enhet och därför är studien heller inte utformat för generaliserbarhet. Jag anser 
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därmed att studien har låg extern giltighet. Men jag anser dock det fullt möjligt 
för andra tillverkningsföretag inom olika tillverkningsindustrier med ett antaget 
lean arbete att anta mina förbättringsförslag och göra praktik av dem.  

3.3.2 Reliabilitet 
Jacobsen (2001) förklarar vikten av att använda en metod vid empiriska 
undersökningar genom att poängtera riskerna i det som kallas 
undersökningseffekten. Undersökningseffekten är enligt Jacobsen (2001) risken 
att resultatet av undersökningen är en frukt av själva undersökningen, att 
resultatet har skapats från effekterna av forskarens närvaro. För att undvika det, 
vilket vi ändå inte kan göra till fullo fortsätter Jacobsen (2001) måste empiriska 
undersökningar följa en metod så vi kritiskt kan granska hur stor del av 
resultatet faktiskt är en effekt av undersökningen. Det vill säga hur stor 
tillförlitlighet studien har. 

Jag anser att studien har hög tillförlitlighet då jag inte anser min närvaro 
påverkat respondenterna nämnvärt. Troligtvis har inte heller situationer 
intervjuerna utförts i påverkat resultatet något då intervjuerna förflutit mycket 
avslappnade och trovärdiga. Det finns heller inga tvivel om att respondenterna 
försökt dölja mindre smickrande information kring problematiken på företaget, 
då de har varit väldigt öppna kring brister i processerna. Däremot min egen 
bakgrund på företaget kan skada min trovärdighet och förmåga till objektivitet. 
Den kan å andra sidan även styrka min trovärdighet då problematiken kring 
lagerhållningen är något jag upplevt själv under hösten 2012 samt delvis under 
våren 2013. 
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4. Resultat 
Kapitlet börjar med en kort introducerande presentation av fallföretaget för att 
sedan gå över till problem bakgrund och slutligen avslutas med en 
sammanställning av resultatet från intervjuerna grupperat i huvudfrågor. 

4.1 Presentation av fallföretaget 
All information i detta delkapitel är hämtad från interna powerpoint 
presentationer, 12-12-03.  
 
Det undersökta fallföretaget är ett snabbväxande företag inom plastindustrin 
som utvecklar och tillverkar förpackningslösningar i formsprutad plast. De 
omsätter cirka 300 miljoner 2013 och är ungefär 100 anställda. 25 miljoner 
hinkar, 60 miljoner burkar och 85 miljoner lock sprutas årligen från 
produktionslokalerna i Sverige. Deras största marknadssegment är livsmedel 
och kemteknisk industri som färg, lim och spackel. Produkterna säljs framförallt 
till den nordiska marknaden men exporteras även till exempelvis Storbritannien 
och Canada.  
 
År 2011 belönades fallföretaget stort för sitt gedigna och enträgna lean arbete 
som implementerats i varje detalj i verksamheten. 

4.2 Problembakgrund 
De senaste 5 åren har företaget vuxit med 200 % i omsättning och 20 % i 
personal säger VD, personlig kommunikation, 2013-01-26. 2011 förvarvade 
fallföretaget sitt danska systerbolag med inriktning burk. Februari 2012 gick 
flytten av cirka 30 formsprutor och ett antal övriga maskiner med tillhörande 
lager till fallföretagets produktionslokaler (Operativ teknisk ledare, personlig 
kommunikation, 2012-09-19). Personalen hade under en längre tid förberetts 
och utbildats i de nya processerna men omställningen blev ändå inte vad de 
hade förväntat sig (Operativ teknisk ledare, personlig kommunikation, 2012-
09-19).  
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Problem de konfronteras med dagligen beror just på den snabba tillväxten och 
flytten från Thy. De hänger inte riktigt med organisatoriskt menar VD, 
personlig kommunikation, 2013-01-26 som en förklaring. Det synliga 
problemet på fallföretaget är att lagret är fullt. Så fullt att de har tagit till andra 
delar av fabriken att ställa FVL på (Fabrikschef, personlig kommunikation, 
2013-02-25). Detta har i sin tur skapat oordning för order och administration 
samt lagerpersonal men även för operatörerna i produktion (Fabrikschef, 
personlig kommunikation, 2013-02-25).  
 
Problematiken kring lagerhållningen på fallföretaget gäller inte enbart 
färdigvaror utan även PIA samt spärrade produkter (produkter med upptäckt 
men otillrättad kvalitetsbrist), vilket resulterat i att produktionslokalerna är fulla 
av blandade produkter, det vill säga både FVL, PIA och spärr produkter 
(Fabrikschef, personlig kommunikation, 2013-02-25). Detta har resulterat i att 
operatörer spenderar stor tid åt att leta efter produkter som ska bearbetas, flytta 
produkter som står i vägen och så vidare (Egen observation, 2013-04-10).  

4.3 Sammanställning av intervjuer 
Sammanställningen av intervjuerna har grupperats i huvudfrågor kring de 
aktuella ämnena efterfrågan, produktionsplanering och lagerstyrning. 

4.3.1 Hur hanterar fallföretaget efterfrågan från kunder? 
Fallföretaget har cirka 5000 olika artiklar i sitt sortiment som baseras på cirka 
200 produkter. 90 % av dem beräknas vara kundunika produkter med olika 
dekor förklarar Fabrikschefen (personlig kommunikation, 2013-04-24). Den 
absolut största utmaningen för fallföretaget är just att beräkna efterfrågan. De 
har under de senaste åren jobbat mer aktivt med att tillsammans med kunder 
skapa prognoser för vilka uttag kunderna kommer göra framåt (Fabrikschef, 
personlig kommunikation, 2013-04-24). Säljarna har gjort ett jättejobb där 
menar Fabrikschefen (personlig kommunikation, 2013-04-24) vidare, men 
menar också att det är en tuff utmaning för både säljare och orderplanerare då 
många artiklar är säsongsvaror men också beroende av andra faktorer såsom 
exempelvis väder. En fin sommar ger ökad efterfrågan på både potatissallad och 
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bearnaisesås som utomhusfärg medan en regnig sommar ger en betydligt lägre 
efterfrågan (Fabrikschef, personlig kommunikation, 2013-04-24).   
 

Fallföretaget knyter kunder genom löpande kontrakt som oftast läggs per 
kvartal med tre månaders uppsägningstid alternativt de större kunderna skriver 
2-3 års kontrakt med en uppsägningstid på 6 månader (Säljare, personlig 
kommunikation, 2013-04-25). Kontrakten baseras på föregående års 
förbrukning samt kundernas egna prognoser för året och omförhandlas vid 
behov (Säljare, personlig kommunikation, 2013-04-25).  

Fallföretaget  jobbar också med produktionsramar som komplement och stöd åt 
efterfrågehanteringen. Produktionsramarna upprättas årligen tillsammans med 
kunden och kollar av vad kundens strategi är inför nya året, ska kunden avsluta 
vissa produkter, ta in nya, kampanjer eller sätta nya gränser av minimum och 
maximum (Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-04-09). 
Produktionsramarna innehåller en ungefärlig kvantitet kunden beräknar att 
köpa årligen, men de innehåller också en minimum och en maximum kvantitet 
som fallföretaget förbinder sig att lagerföra (Fabrikschef, personlig 
kommunikation, 2013-04-24). Ambitionen ligger på att kvartalsvis eller vid 
kända förändringar gå igenom dessa produktionsramar och kolla av uttag och 
uppdatera, förklarar Fabrikschefen, personlig kommunikation, 2013-04-24, 
vidare. Produktionsramarnas min nivå är ett bindande avtal och skulle kunden 
inte plocka ut beräknad kvantitet erhåller Emballator Lagan Plast rätten att efter 
3 månader leverera samt fakturera bestämd kvantitet (Säljare, personlig 
kommunikation, 2013-04-25). Fallföretaget har tre veckor på sig att fylla upp 
till mininivån igen (Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-02-
25) 

4.3.2 Hur hanterar fallföretaget order inflödet? 
Fallförtaget har tre stycken heltids ordermottagare som ansvarar för 
ordermottagning, inköp och produktionsplanering. De har fördelat ansvaret 
emellan sig genom produkt-, maskin- och kundindelning (Orderadministratör, 
personlig kommunikation, 2013-02-25).  



   
 

 

31 

Det vanligaste sätt att hantera order är att kunden skickar ett mail med vad de 
vill beställa och hur mycket. Det finns inget speciellt formulär som används vid 
beställning (Säljare, personlig kommunikation, 2013-04-25). Fallföretaget har 
länge haft som målsättning att alla kunder ska få en orderbekräftelse inom 24 
timmar och det är ett mål de har uppnått (Orderadministratör, personlig 
kommunikation, 2013-02-25).  

Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-02-25, berättar att 
kunder använder sig också av WMI-systemet Pipechain.  De kunderna kör 
idag cirka 75 % av sina produkter via Pipechain och 25 % manuellt med 
orderläggning via mail. Pipechain används bara som en metod att lägga order 
som matchas med produktionsramarna. Pipechain ger ett förslag på hur många 
produkter leverantören bör skicka och när de bör skickas för att fylla på 
kundens lager. Systemet visar inte kundens kvantitet för leverantören, utan bara 
hur länge kundens lager i dagsläget beräknas räcka samt hur länge kundens lager 
beräknas räcka om leverantören skickar den förslagna kvantiteten 
(Orderadmiinistratör, personlig kommunikation, 2013-02-25).  

Orderadministratör (personlig kommunikation, 2013-02-25) upplever 
systemet som välfungerande, han kan på ett smidigt sätt planera produktionen 
av de produkterna som återfinns i Pipechain, då han lite på känsla kan matcha 
det med produktionsramarna och få en ganska så exakt planering efter behovet 
utan att bygga några större lager. Säljare (personlig kommunikation, 2013-04-
25) säger att intresse finns från fallföretagets sida att investera i liknande system 
tillsammans med fler kunder. 

4.3.3 Hur produktionsplanerar fallföretaget? 
Trots produktionsramarna ungefärlig exakthet är det svårt att planera order då 
ojämnheten av inkommande order är ett problem säger Orderadministratör, 
(personlig kommunikation, 2013-02-25). Det finns många säsongsvaror som 
bara produceras under en kort period av året, vilka då kan komma att beställas i 
väldigt stora kvantiteter, för att sedan minska i efterfrågan fortsätter 
Orderadministratören, (personlig kommunikation, 2013-02-25).  
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För att kunna tillhandahålla en god servicenivå genom snabba leveranser har 
fallföretaget valt att använda sig utav principen med ett säkerhetslager fast det 
definieras mer som mini nivån i produktionsramarna när det gäller kundunika 
produkter och som säkerhetslager när det gäller vita produkter (Fabrikschef, 
personlig kommunikation, 2013-04-11). Nivån på säkerhetslaget varierar 
kraftigt, där kundunika produkter lagras efter nivåer bestämda i 
produktionsramarna medan vita produkter har ett betydligt större 
säkerhetslager (Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-04-09). 
Interna riktlinjer säger att en vara inte bör lagras mer än i 5 år säger 
Orderadministratören, personlig kommunikation, 2013-04-09. 

Fallföretaget har som målsättning och eftersträvar en leveranssäkerhet på 98 % 
men i dagsläget ligger de mellan 94-95 % (Orderadministratör, personlig, 
kommunikation, 2013-04-09). Orderadministratör, personlig 
kommunikation, 2013-04-09, påpekar att det finns svårigheter med 
produktionsplaneringen, exempelvis kunders egna processerproblem. 
Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-04-09, fortsätter med att 
diskutera problematiken kring leveransförseningar med att osäkra processerna 
under året har satt sina spår i kvalitén och leveranser blivit försenade, men det 
tycker Orderadministratören nu att fallföretaget arbetat ikapp. 
Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-04-09, menar att 
fallföretaget märkt av en tendens av hamstring hos kunder när varor blivit 
försenade, vilket skapat ett vidare ojämnt flöde och svårigheter att jobba upp 
mininivån i produktionsramarna. 

Lean förespråkar korta produktserier i produktion och det är något 
Orderadministratören och de övriga produktionsplanerarna jobbat på. 
Skillnaden mellan att producera lean och ”vanligt” innebär att planera 
produktion i maskinen efter när produkterna ska levereras istället för att köra 
stora serier direkt på varandra förklarar Orderadministratören (personlig 
kommunikation, 2013-02-25). Balansgången mellan var gränsen går för en 
kort serie och en alltför kort serie måste noga övervägas. Ofördelaktigt att 
planera enligt lean principen innebär det ett större antal verktygsställ i 
maskinerna vilket resulterar i mer ställtid (Orderadministratör, personlig 
kommunikation, 2012-02-25). Då handlar det om att reducera ställtiderna 
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genom SMED övningar fortsätter Orderadministratör, personlig 
kommunikation, 2013-02-25. Det har fallföretaget jobbat på hårt, speciellt på 
tryckeriet där ett ställ tidigare kunde ta upp till 6 timmar men som idag tar cirka 
2 timmar (Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-02-25). 

Ett annat problem Fabrikschef (personlig kommunikation, 2013-04-24) belyser 
är att fallföretaget har lite svårt att styra antalen produkter i en produktionsorder 
då kassation finns i ledet. När en kundorder planeras lägger systemet SAP 
automatisk på 5 % av kvantiteten på sprutordern för beräknad kassation under 
bearbetning av produkten (Orderadministratör, personlig kommunikation, 
2013-04-09). 5 % är en standard procent som läggs på varje produkt då 
beräkningar är gjorda att vid offset tryck förbrukas det cirka 3 % av kvantiteten 
för omställning samt vid grepning cirka 1,5 %. Totalt sett alltså 4,5 % 
(Orderadministratör, personlig kommunikation, 2013-04-09). Detta innebär 
att skvättar blir över som borde hanteras bättre än idag, en skvätt kan stå länge 
tyvärr och uppta en hel pallplats säger Fabrikschefen (personlig 
kommunikation, 2013-04-24). 

 

4.3.4 Hur hanteras lager och PIA på fallföretaget? 
Lageromsättningshastigheten når i dagsläget cirka 13 gånger på FVL, men för 
att komma upp i målsättningen 500 miljoner i omsättning till 2015 krävs en 
lageromsättningshastighet på 20 gånger av FVL och 25 på RVL (råvarulager) 
(Fabrikschef, personlig kommunikation, 2013-04-24). Men då kan det inte 
finnas kontrakt som tillåter lagervolymer i början av månaden som kunden 
förhoppningsvis tar ut i slutet av månaden, utan då måste fallföretaget ner på 
veckokontrakt menar Fabrikschefen, personlig kommunikation, 2013-04-24. 

Ett problem som Logistikkoordinator på fallföretaget belyser är FOS. FOS är 
en lagerhållningsplats för färdigvaror som inte får plats i någon specificerad 
lagerplats. När en operatör skickar igenom en färdig pall av varor i 
sträckfilmaren och återrapporterar, letar systemet SAP upp en lagerplats för den 
aktuella pallen (Logistikkoordinator, personlig kommunikation, 2013-02-25). 
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När alla de ordinarie lagerplatserna är fulla, lägger systemet pallen i FOS, en 
ospecificerad lagerplats. Med andra ord har pallen ingen bestämd plats utan 
placeras där plats för ögonblicket finns (Logistikkoordinator, personlig 
kommunikation, 2013-02-25).  I skrivande stund 2013-04-11 uppskattas antal 
pallar i FOS att uppgå till ca 800 stycken enligt Logistikkoordinator (personlig 
kommunikation, 2013-04-11). Problem uppstår när produkterna ska levereras 
till kunden och ingen hittar dem, vilket leder till antingen leveransförsening 
eller att fallföretaget måste producera om produkterna (Orderadministratör, 
personlig kommunikation, 2013-02-25). Logistikkoordinator (personlig 
kommunikation, 2013-04-11), beskriver det fortsatta arbetet med att bearbeta 
FOS. Han har skapat fler få-djup staplingsplatser, det vill säga staplingsplatser 
som bara i systemet staplar 1 pall djupt. Genom att gjort detta har 
Logistikkoordinator skapat fler platser i systemet att stapla enstaka pallar som 
annars skulle kunna upptagit en staplingsfålla med 6 djup. Logistikkoordinator 
(personlig kommunikation, 2013-04-11) berättar också hur han har 
strukturerat upp FOS genom att märka FOS efter månad pallen placeras i FOS. 
Återrapporteras pallen i april heter den FOS-04.  

Intern lagring i form av PIA är ett annat problemområde, se avsnitt 4.2 
problembakgrund. Målsättningen är att PIA ska bearbetas efter senast ett dygn, 
undantagsvis produkter som ska bearbetas med offset tryck då produkterna 
måste vila minst ett dygn på grund av krympmån (Fabrikschef, personlig 
kommunikation, 2013-04-24). Problematiken kring PIA grundar sig på 
obalans i TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kassation. Det 
spelar ingen roll om vi kör maskinen om vi kör allt är kassation och omvänt 
säger Fabrikschefen (personlig kommunikation, 2013-04-24). Det finns 
cykeltids differenser mellan maskiner som också bidrar till att PIA är 
nödvändigt, exempelvis att spruta en hink tar 10 sekunder men att trycka den 
tar 3 sekunder och grepa tar 6 sekunder (Fabrikschef, personlig 
kommunikation, 2013-04-24). Belagda maskiner har en tillgänglighet på cirka 
85-98 %, med cykeltids förlust på cirka 5-10 % och kassationen ligger på 2-3 % 
blir det cirka 70-90 %, förutom tryckerimaskinerna som har svårt att nå 65 % 
säger Fabrikschefen, (personlig kommunikation, 2013-04-24).  
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5. Analys & Diskussion 
I kapitlet analyseras och diskuteras resultatet från intervjuerna jämtemot 
teorierna grupperat i huvudämnen efterfrågan, produktionsplanering och 
lagerstyrning. 

5.1 Efterfrågan 
Lager produceras för att täcka framtida efterfrågan, men den efterfrågan är 
väldigt osäker eftersom dagens produktlivscykel är kortvarig säger Björnland et 
al. (2010). Lean förespråkar korta serier och snabba omställningstider vilket 
enligt Björnland et al. (2010) nästan kräver att produkterna är standardiserade.  
Men det är inte säkert att produkten efterfrågas över huvud taget igen skriver 
Björnland et al. (2010). 90 % av fallföretagets cirka 5000 artiklar är kundunika 
och endast 10 % av produkterna säljs helvita. Komplexiteten av dekorerade 
varor gör det svårt för fallföretaget att standardisera sitt sortiment av färdigvaror 
om inte näst intill omöjligt. Däremot att standardisera produktutbudet och 
årligen gå igenom inkuranta eller lågsäljande produkter tordes vara en 
möjlighet att minska ner utbudet av artiklar och på så sätt minska 
omställningstider. 

Fallföretaget har ramkontrakt som de binder upp kunderna med, samtidigt som 
de förpliktiga sig att lagerföra en viss summa produkter. Som Björnland et al. 
(2010) beskriver löper ofta ett ramavtal under en tidsbegränsad period vilket för 
leverantörens skull säkrar sysselsättning och försäljning ett tag framåt. Frågan är 
hur de ska fördelas på året för att skapa en jämn takt som inte skapar muda och 
muri. Fallföretaget jobbar med utarbetade produktionsramar som kontrolleras 
av vid jämna mellanrum att kunden tagit ut vad den har förbundit sig att göra. 
Fördelen med att producerar endast det som företaget vet kommer förbrukas är 
att vid fler snabba små leveranser minskar risken för att binda sig vid material 
eller produkter som riskerar att bli inkuranta skriver Björnland et al. (2010). 
Men fördelen med att skriva långa avtal jämfört med korta avtal är att kunna 
säkra sysselsättning medan svårigheten är att beräkna efterfrågan. Leveratören 
blir tvungen att förlita sig på kundens prognos, men vad händer om kunden har 
räknat fel och sitter med stora lager vid årets slut. Det kommer troligtvis 
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påverka leverantörens möjlighet till kontrakt inför nästa år med lägre 
försäljning. Det optimala tordes vara att kunna beräkna efterfrågan oftare 
tillsammans med kunden och att få denne till att dela med sig av sin 
information, att öka transparensen helst på veckobasis. En win-win situation 
som skapar fördelar för både kunden och leverantören. 

Att jobba efter lean är att optimera runt kunden och inte det egna företagets 
verksamhet, att förstå kundens behov, vad kunden vill ha och inte vad som kan 
erbjudas skriver Bicheno (2009).  Lean har inte alltid varit förenligt med 
affärssystem, men fördelarna inom leverantörsstyrda lager och information av 
efterfrågan har gett en annan syn på affärssystem inom lean. Det innebär en 
avlastning för kunden då leverantören tar dennes uppgift och lägger det i sin 
process skriver Jonsson och Mattsson (2010). Fallföretaget arbetar i Pipechain 
tillsammans med en kund och upplever att det fungerar utmärkt. Att kunna 
knyta till sig kunden med en dyr investering är fördelaktigt på så vis att precis 
som vid ramkontrakt säkerställer sysselsättning ett tag framöver, leverantören 
får direkt information och lättare kan planera sin produktion och 
kapacitetsutnyttjande. Risken för mänskliga fel blir också lägre. Såsom Säljaren 
beskriver finns det intresse från fallföretaget sida att knyta fler kunder genom en 
investering i VMI-system. Problematiken är att vissa av fallföretagets kunder 
inte har den ekonomiska möjligheten att lägga miljoner kronor på ett system. 
Men att arbeta mot att i framtiden implementera och knyta kunder med ett 
VMI-system torde vara en långsiktig vision. En kortsiktig lösning för underlätta 
orderhanteringen är att skapa en standardmall för beställning av produkter. 

5.1.1 Förbättringsförslag 
Arbeta med produktionsramen och tratta ner uttagskvoten per månad 
eller veckobasis.  
Genom att bryta ner behoven som är satta som ett årsuttag på månadsbasis eller 
i bästa fall veckobasis kan fallföretaget komma närmre en mer exakt efterfrågan 
och på så sätt öka chanserna att planera bättre.    
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Skapa ett formulär för orderbeställning. 
Att skapa ett standard formulär för beställning av artiklar skulle underlätta för 
både kunder och fallföretaget genom att minska risken för missuppfattningar 
vid friskrivna beställningsmail. 
 
Inventera inkuranta och lågsäljande produkter och standardisera 
produktutbudet. 
Genom att inventera produktutbudet och sortera bort inkuranta och lågsäljande 
produkter kan fallföretaget jobba enklare med minde ställmöjligheter.  
 
Skapa vision och mål att knyta fler kunder via VMI-system 
Genom att skapa en vision och sätta mål kring att knyta fler kunder till sig via 
ett VMI-system skapar fallföretaget förutsättningar för säljare att öppna upp för 
diskussion med kunder. 

5.2 Produktionsplanering 
Lager säkrar leveranser till kund med direkttillgängligt men samtidigt står det 
och kostar pengar.  En effektiv lagerhållning är ofta enligt Björnland et al. 
(2010) en avvägning av dessa för och nackdelar. Fallföretaget för en lagerstrategi 
utifrån service och tillgänglighet principer, att alltid kunna leverera när kunden 
så önskar.  Men svårigheterna och utmaningen hos fallföretaget ligger i veta när 
kunden behöver de olika produkterna. Orderadministratören vittnar om 
ojämnhet, mura, i orderinflödet, en ojämnhet som dels beror på säsongsvaror, 
dels på kunderna egna osäkra processer men också dels på fallföretagets egna 
osäkra processer. Nyckeln till att inte bygga lager är att försöka anpassa 
produktionshastigheten till kundens efterfråga säger Bicheno et al. (2011) och 
inte skapa muri. Ska det tänkas lean borde fallföretaget utifrån Björnland et al. 
(2010) lagerstrategier följa anpassad strategi, att leverantören följer 
produktionen efter order inflödet. Att inget produceras förrän kunden 
efterfrågar produkten. Just-in-time är filosofin som beskriver det perfekta 
tillverkningsläget, vad som behövs när det behövs och i den mängd kunden 
efterfrågar beskriver Bicheno et al. (2011). Men då förutsätter lean att det inte 
finns några problematiska eller långsamma processer. Att 
anläggningskapaciteten utnyttjas till fullo och det inkluderar även den 



   
 

 

38 

mänskliga kapaciteten samt att det inte finns några kvalitetsbrister. Kan ett 
företag verkligen uppnå det perfekta tillverkningsläget? Och garantera on-time 
leverans?  Lean filosofin påstår så, genom att införa ett fullständigt lean-tänk i 
hela företagskulturen och jobba runt kunden skapar det perfekta 
tillverkningsläget menar Bicheno et al. (2011). Risken vid en anpassad 
lagerstrategi är om leverantören halkar lite efter i sin produktion, såsom 
Orderadministratören beskriver att fallföretaget gjort på grund av 
kvalitetsbrister. Vilket då i värsta fall skulle kunna leda till att kunderna står utan 
produkter till sina fyll linjer och inte kan levererar ut till butikerna. Därav 
tendenser till hamstring från kunder när de beräknar risken att stå utan 
produkter. Men frågan är om kunderna behöver så många produkter som de 
säger. Om fallföretaget hade insikt och bättre kommunikation med kunderna, 
kanske det skulle komma fram att kunden redan hade ett lager och inte 
behövde 16 000 hinkarna om 1 vecka, utan det räcker att leverara 12 000. 
Snabbare respons och ledtid ger nöjdare kunder. En utjämnad lagerstrategi 
skulle motverka den sortens problem men tillföra ett stort behov av lagerplats. 
En lagerplats som fallföretaget inte besitter. Alltså är en hybridlösning 
förmodligen den bästa lösningen. En variant där leverantören delvis utjämnar 
och delvis anpassar. Fallföretaget brukar förmodligen den bästa lagerstrategin i 
dagsläget, utmaningen för dem ligger i att ta tillbaka kontrollen över 
lagervolymer och lagringsplats och rensa ut inkuranta, obrukbara produkter.  

Ett annat problem Fabrikschefen diskutera är problemet med skvättar och den 
påläggs procent varje order har på grund av kassationen av produkter under 
bearbetning. Kassation är en av lean stora slöserier som påverkas av muri och 
mura säger Bicheno et al. (2011).  Kapacitetsutnyttjandet bör inte ligga över 90 
% för då bildas det köer till maskinerna som skapar muri, överbelastning. Under 
perioder av Muri skapas stress bland personal, vilket orsakar brister i vanliga 
rutiner såsom underhåll av maskiner och kvalitetskontroller, vilket skapar Muda 
i form av kassation och omarbete säger Björnland et al. (2010). Fallföretaget har 
högre kapacitetsutnyttjande i vissa maskiner än vad Björnland et al. (2010) 
rekommenderar, och resultatet är att planeringen är svår att hålla. Men det ena 
skapar det andra. Om leveransläget är efter på grund av stora kassationer och 
leverantören kör över sin kapacitet skapas mer kassation och leverantören 
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kommer efter mer. Med mindre serier och oftare leveranser skulle 
kvalitetsbrister upptäckas tidigare och stoppas innan det blir stora partier. Om 
även påläggs procenten skulle anpassas efter varje produkt och maskin, skulle 
kassationen bli mindre men också det aktuella skvättlagret mindre vilket skulle 
frigöra yta inne i produktionslokalen och skapa en bättre överblick än i 
dagsläget. 

5.2.1 Förbättringsförslag 
Jobba vidare med SMED även vid andra avdelningar 
Enträget jobba vidare med SMED-övningar och reducera ställtider skulle 
effektivisera och förenkala produktionsplaneringen, genom att mer korrekt 
kunna planera in den reala ställtiden i SAP. Att fortsätta med standardiserade 
ställ även på andra avdelningar än Tryckeriet och följa värdeflödet. 
 
Anpassa sprutpålägget för produkter per produkter eller maskin. 
Att anpassa procentpålägget för varje produkt men också varje maskin, skulle 
minska kassaktionsmängden men också frigöra yta i produktionslokalerna då 
skvättpallar skulle minimeras. Även kassationen skulle minska och kostnad för 
omarbete minska. 
 
Jobba hårdare med kunder om mindre serier och oftare leveranser. 
Genom att kommunicera mer och oftare med kunden angående deras egentliga 
lagerstatus kan fallföretaget påverka kunden till att beställa mindre kvantitet 
oftare och därmed skapa ett jämnare flöde av orderinkommande. 
Överbelastningsrisken skulle minimeras och köer till maskiner skulle minska 
därmed skulle även kvalitén öka. 
 
Rensa ut inkurant och obrukbara produkter 
Genom att göra en grundlig lagerinventering och rensa ut gamla och obrukbara 
produkter skapar inte bara fallföretaget fri yta utan ser även till att överblicken 
blir bättre och därmed underlättas arbetet för operatörer. Materialet kan 
återanvändas och lagerkostnader blir lägre. 
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5.3 Lagerstyrning 
Naturligtvis är det viktigt för ett tillverkningsföretag att utnyttja resurserna 
effektivt men det är också viktigt för lönsamheten skull att produkterna snabbt 
går genom tillverkningsprocesserna och leveraras och faktureras till kund säger 
Modig och Åhlström (2011). Fallföretagets stora synliga problem är att lagret är 
fullt av FVL och produktionen är full av FVL, PIA och spärrade produkter. Ett 
fullt lager och produktionslokal ger konsekvenser som dålig överblick och att 
anställda inte hittar produkterna som ska leverars som egen observation vittnar 
om. Tid läggs på att leta och när produkterna inte återfinns måste den 
produceras om vilket beskrivs av Bicheno et al. (2011) som falsk efterfrågan. 
Falsk efterfrågan skapas då organisationen inte gör rätt från början och måste 
producera om. Att producera om en order kostar inte bara råmaterial och 
maskinkapacitet utan även anställda som sköter maskinen, elförbrukning, lager 
ränta o.s.v. Fallföretaget skapar falsk efterfrågan genom att ha för många 
flödesenheter i rörelse samtidigt. Det vill säga att det finns ojämn takt i 
produktionsflödet jämfört med leveransflödet. Genom att göra en 
flödeseffektivitetsanalys på produkter och mäta av deras genomloppstid kan 
fallföretaget synliggöra flaskhalsar som stoppar upp flödet. Det är inte lätt att 
tillgodose en kunds behov när väntelistan är lång av kunder menar Modig och 
Åhlström (2011). Att inte lyckats tillgodose kundens behov från början tvingar 
leverantören att lägga mer tid på att uppfylla kundens senare behov. Att tillföra 
transparens i form av en flödeseffektivitetsanalys gör att problem blir synliga 
och möjliga att ta itu med. 

Att det inte finns plats på lagret och andra utrymmen har tvingats tas till för att 
lagra varor har gjort att säkerheten inte längre kan garanteras. Att skapa mer 
plats genom att bygga till ett lager kan vara en lösning men inget som lean 
förspråkar. Att lagra produkter i väntan på leverans till kunden är inget som 
tillför värde enligt Modig och Åhlström (2011) då väntan är en muda. 
Fallföretaget behöver i stället ta kontrollen och skapa ordning och reda. 
Problematiken kring FOS i SAP uppgår till cirka 800 pallar som inte har en 
bestämd lagringsplats. Dessa 800 pallar kan stå lite var som på företaget utan 
någon genomtänkt struktur. Logistikkoordinatorns arbete med att strukturera 
FOS genom månader är bra för spårbarheten men hjälper inte vid problemet 
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huruvida vart pallen är placerad på företaget. En kort siktig lösning på FOS 
hade varit att placera olika FOS på bestämda platser på företaget. Exempelvis 
FOS 1 på RVL, FOS 2 vid spärrlager o.s.v.  

5.3.1 Förbättringsförslag 
Genomföra en flödeseffektivitetsanalys för att identifiera flaskhalsar 
Genom att genomföra en flödeseffektivitetsanalys kan fallföretaget utarbeta en 
målsättning och skapa riktlinjer för hur effektiva de ska vara i sin tillfredställelse 
av kundbehov och därmed arbeta vidare med förbättringar.  
 
Införa en gräns hur länge PIA får stå obearbetade i produktion.  
Genom att införa riktlinjer för hur länge PIA får stå obearbetade i produktion, 
synliggör fallföretaget problematiken och kan på så sätt ta tag i att arbeta mer 
fokuserat på att takta förädlingsprocessen. Utan mätetal finns det inget att 
förbättra. 
 
Införa en gräns för hur länge spärr produkter får stå otillrättade. 
Genom att införa riktlinjer för hur länge spärrade produkter får stå otillrättade 
skapas en rutin och en målsättning kan utarbetas kring problematiken 
stillastående FVL. Fallföretaget minskar inte bara kostnaden för lager utan kan 
samtidigt frigöra både yta och material att omarbeta.  
 
Strukturera upp FOS 
Genom att skapa bestämda platser för olika kategorier av FOS minskar 
fallföretaget omedelbart tiden det tar att leta efter produkter inför leverans och 
frigör på så sätt tid till andra förbättringsaktiviteter. 
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6. Avslutning 
I kapitlet presenteras resultatet av studien som återkopplas till frågeställningarna. 
Vidare ges förslag på fortsatt intressant forskning kring ämnet.  

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka brister i efterfrågehantering, 
produktionsplanering och lagerstyrning hos ett tillverkningsföretag och 
analysera ur ett lean perspektiv. En fall studie har genomförts på ett medelstort 
tillverkningsföretag för att besvara frågeställningen och därmed uppnå syftet. 
 
Att skapa fördelar med lean kräver en gedigen hängivenhet i tillämpningen av 
lean filosofin. Studier har trots hängiven tillämpning av lean visat problem hos 
medelstora tillverkningsföretag med att skapa synergier mellan hantering av 
efterfrågan och lagerstyrning. En efterfrågehantering som skapat ojämnt flöde 
utav produktionsorder som lett till problematik med voluminösa och inkuranta 
lagernivåer. Att takta produktionen med efterfrågan har visat sig vara en 
utmaning för fallföretaget, och det är en utmaning som bara kan lösas på ett sätt 
och det är genom att skapa bättre kommunikation och transparens med sina 
kunder. Att öppna upp för dialog och bjuda in till insyn i varandras verksamhet 
skapar ett förtroende som kan öppna upp för eventuella framtida samarbete via 
VMI-system.  
 
Studien har skapat förbättringsmöjligheter för fall företaget som besvarat 
frågeställningarna hur ett tillverkningsföretag kan förbättra både sitt interna och 
externa lagerflöde, men studien har också lyft problematiken till ljuset och 
öppnat upp för diskussion. Därmed anser jag att studien uppfyllt sitt syfte. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Fallföretagets problem härstammar naturligtvis inte endast ifrån svårigheterna 
att takta efterfrågan utan självklart tillkommer det fler påverkansfaktorer. En 
intressant och kanske nödvändig fortsättning hade varit att kartlägga problemen 
genom en FA/SIMM analys där företaget utgår från en nulägesanalys som 
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vidare arbetar fram en problemkarta som arbetar sig bakåt mot gemensamma 
nämnare av härkomst för att skapa lösningar och framtida vision kring 
processernas uppbyggnad. 
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