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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att öka kunskapen och förståelsen inom effektivisering av intern 

resurshantering på ett tillverkande företag, för att sedan kunna ge förslag på förbättringar inom 

deras verksamhet. Studien utfördes på Smålandsvillan AB som ligger i Vrigstad och tillverkar 

modulhus i trä. 

Efter studier av befintlig teori skapades en teoretisk utgångspunkt med en samling av teorier som 

ansågs vara viktiga och relevanta för studien. Med de valda teorierna som utgångsläge genererades 

en analysmodell som låg till grund för arbetet. Analysmodellen strukturerade arbetet och in-

samlingen av empirisk information från företaget, som sedan användes för att analysera det teore-

tiska materialet. 

För att få en grund i företagets struktur på linan framställdes en kartläggning av produktionsproces-

sen samt var de olika arbetsmomenten utfördes. Med detta som utgångspunkt kunde det utföras en 

kartläggning av materialet och dess position i förhållande till var det ska användas i processen. 

Även materialhantering, lagerhantering och kommunikation kartlades för att skapa en övergri-

pande bild om hur materialförsörjningen fungerade. 

Med materialkartläggningen som grund utfördes en analys av det nuvarande tillståndet, där empi-

rin jämfördes med teorin och skillnader kunde genereras. Med hjälp av analysen identifierades ett 

antal slöserier som påverkar Smålandsvillans interna resurshantering negativt. De slöserier som 

identifierats har kunnat kopplas till bristande struktur inom företaget. Genom observationer på 

företaget framkom också ett antal brister i arbetsmiljön längs med produktionslinan. 

Resultaten som togs fram i materialkartläggningen diskuterades och det togs fram förslag som 

eliminerar dessa slöserier och brister. Ett nytt layoutförslag genererades för att skapa en mer 

strukturerad materiallayout. Även alternativa lösningar som 5S togs fram samt förslag på hur de 

skulle kunna generera en mer strukturerad arbetsplats och eliminera de existerande slöserier. I 

slutet av arbetet besvaras forskningsfrågan och även rekommendationer på ändringar presenteras 

och förklaras hur de kommer hjälpa företaget vid eventuell implementering. 
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Summary 
The purpose of this thesis is to increase knowledge and understanding of the efficiency of internal 

resources in a manufacturing company, and then be able to suggest improvements in their business. 

The study was conducted at Smålandsvillan AB that is located in Vrigstad and manufactures 

pre-fabricated residential wooden houses. 

After studying existing theories a theoretical basis was created with a collection of theories that 

were considered to be important and relevant to the study. With these theories as a basis an analyti-

cal model was formed. This model structured the thesis and the collection of empirical information 

from the company, which was used to be analyzed with the theoretical material. 

In order to understand the company’s structure, a map of the production process was developed and 

where the various operations were performed. Based on this, an assessment was made of the 

material and where it stands in relation to each production process. Material handling, inventory 

management and communication were also mapped to create a comprehensive picture of how the 

material is supplied. 

The material mapping formed a base of an analysis of the current state, where empirical data was 

compared with the theory and the differences could be distinguished. Using this analysis, a number 

of types of waste and shortcomings affecting Smålandsvillan's internal resource were identified. 

The waste that was identified could be linked to the lack of structure at various levels within the 

company. Observations of the company also revealed a number of environmental deficiencies in 

the work within the production line. 

The results that were identified in the material mapping were discussed and proposals were brought 

forward that eliminates these waste and shortcomings. A new layout proposal was generated to 

create a more structured material layout. A proposal for implementation of 5S was developed and 

explained how it would generate a more structured workplace and eliminate the existing waste. 

In the last chapters of the thesis, the research question is answered, also recommendations are 

presented which explain how they will help the company if they were to be implemented. 
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Abstrakt 
Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen inom effektivisering av interna resurser på 

ett tillverkande företag, för att sedan kunna ge förslag på förbättringar inom verksamheten. Studien 

utfördes på Smålandsvillan AB som ligger i Vrigstad och tillverkar modulhus i trä. 

 

En materialkartläggning låg till grund för arbetet och ett antal slöserier och brister kunde 

identifieras. Genom att analysera det empiriska materialet tillsammans med studiens framtagna 

teorier kunde en identifiering av företagets slöserier genereras. Dessa slöserier orsakades till stor 

del av bristande struktur på företaget.  

Genom observationer på företaget framkom också ett antal brister i arbetsmiljön längs med 

produktionslinan. I resultatdelen togs förslag fram som eliminerar dessa slöserier och brister, och 

genom detta bidra till en effektivare resurshantering. 

 

I slutet av arbetet besvaras forskningsfrågan, även rekommendationer presenteras och det förklaras 

hur de kommer hjälpa företaget om de skulle implementeras. 

Nyckelord 
Materialhantering, Materialflöde, Materialkartläggning, Lean production, 5S, Slöseri, 

Materiallayout, Layoutgenerering  
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Förord 
Följande studie är genomförd som ett avslutande examensarbete vid Linnéuniversitetet inom 

programmet ”Högskoleingenjör inom Industriell Ekonomi – Produktion och Management” med 

samarbete hos företaget Smålandsvillan AB. 

Ett stort tack till de anställda på Smålandsvillan som har svarat på frågor, ställt upp på intervjuer 

och varit hjälpsamma under studiens gång. Vi vill tacka följande personer: 

Johan Palmberg – Fabrikschef på Smålandsvillan AB 

Robin Sommansson – Handledare på Smålandsvillan AB 
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1. Introduktion 
Nedan följer en introduktion som beskriver studiens bakgrund, problemformulering, syfte, mål och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle råder stor bostadsbrist. Enligt en undersökning av Hyresgästföreningen bor idag 

23 procent av unga vuxna i åldern mellan 20-27 hemma hos sina föräldrar eller närstående 

(Hagetoft, 2014). Boverket (2012) menar att det finns ett underskott på 92-157 tusen bostäder i 

Sverige, vilket enligt Tuvhag (2013) betyder att det krävs en ökning på 40-50 tusen bostäder varje 

år för att bostadsbristen skall minska. Förutom den höga bostadsbristen är också den höga 

bostadskostnaden ett stort problem för unga vuxna. Idag behövs cirka 15 procent i kontantinsats av 

det totala lånet, vilket vid större summor gör det väldigt svårt för yngre köpare att betala 

(Schauerte, Johansson, & Gustafsson, 2013).  

Trähusbyggnationer av enfamiljshus omfattar idag 80-90 procent av den totala husmarknaden. 

Produktionen för företag inom branschen hänger inte med i utvecklingen jämfört med andra 

producerande företag (Schauerte, Johansson, & Gustafsson, 2013). En anledning till att större 

delen av husbyggnationer görs i trä kan vara för att kostnaden ibland är upp till 20 procent lägre 

jämfört med sten och tegel (Schauerte, 2006). Genom en ökad effektivitet i trähusbranschen skulle 

företag kunna sänka produktionskostnader och öka produktiviteten, vilket i sin tur skulle bidra till 

ett sänkt pris per kvadratmeter för köparen (Schauerte, Johansson, & Gustafsson, 2013). Det är 

därför viktigt för byggföretag att arbeta mer med effektivisering i sin produktion och försöka pressa 

ner priserna på marknaden för att få folk att ha råd att köpa eller hyra sig en egen bostad (Tuvhag, 

2013). 

1.2 Problemformulering  
Finanskrisen som började 2008 hade en stor inverkan på trähusföretag, upp till 70 procent av hela 

enfamiljshusbranschen förlorades. Finanskrisen i kombination med dagslägets höga kontantinsats 

sätter stor press på trähusbranschen. För att trähusföretag skall kunna klara sig ur krisen blir det allt 

viktigare att arbeta med effektiv användning av resurser (Schauerte, Johansson, & Gustafsson, 

2013). Trähusbranschen ligger idag långt efter i produktionsutvecklingen jämfört med andra 
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producerande företag. En lösning på problemet är enligt Eliasson (2011) att gå från en on-site till en 

off-site produktion, där on-site är att bygga på plats och off-site är att bygga i fabrik med montering 

på byggarbetsplatsen. En on-site produktion skulle göra det lättare att effektivisera produktionen. 

En effektivare produktion skulle kunna bidra till en sänkt produktionskostnad för företaget och 

ökad produktivitet som enligt Schauerte, Johansson & Gustafsson (2013) skulle innebära att före-

tag kan sänka sina produktionskostnader, öka sin marginal och pressa ner priserna på marknaden. 

Att pressa ner priserna skulle i sin tur hjälpa köparen till ett minskat lån och dess kontantinsats. 

Logistikens huvudsakliga syfte är att förbättra ett företags effektivitet för att skapa en positiv 

resultatpåverkan. Med logistik menas styrningen av ett företags materialförsörjning, produktion 

och distribution och har en stor inverkan när det kommer till företags möjlighet att tillfredsställa 

kundbehov och önskemål på ett effektivt sätt, som exempelvis låga kostnader. För att skapa 

effektiv logistik är det nödvändigt för företag att arbeta med effektiva interna materialflöden. Att 

effektivt arbeta med interna materialflöden innebär att varje del av värdekedjan levererar material 

och produkter i rätt tid och på rätt plats samt skapar yta och är tidseffektiv (Jonsson & Mattsson, 

2011). Undersökningsfrågan för studien lyder därför: 

Hur kan ett producerande företag arbeta med effektivisering av interna resurser? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få ökad förståelse om effektivisering av intern resurshantering. 
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1.4 Mål 

För att uppnå syftet att få ökad förståelse inom effektivisering av intern resurshantering krävs det 

att vissa kriterier uppnås.  

Delmål: 

 Få en förståelse för hur material och processflödet går till. 

 Identifiera eventuella brister och slöseri samt förslag på åtgärder inom materialflödet. 

 Bidra med alternativa förslag till en ökad flödeseffektivitet. 

1.5 Avgränsningar 

 Studien är avgränsad till ett företag. 

 Studien är avgränsad till den interna resurshanteringen på en produktionslina. En uppfölj-

ning av det externa materialflödet skulle bli för omfattande. 

 Avgränsningen kommer innefatta personal, material och logistik inom vald produktions-

lina.  

 Studien kommer endast undersöka produktionslinan från start av modulmontering till den 

färdiga modulbyggnationen inom produktionen. 
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2. Metodologi 
I kapitlet presenteras olika vetenskapliga metoder samt studiens synsätt och genomförande. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapligt synsätt beskriver hur forskaren förhåller sig till sin vetenskapliga forskning, detta 

delas främst upp i två olika områden, det positivistiska och det hermeneutiska synsättet (Bryman, 

2011). 

2.1.1 Positivistiska synsättet 

Positivism beskriver framtagning av vetenskaplig kunskap genom insamling och nedbrytning av 

den insamlade faktan. Fakta struktureras sedan upp genom vald teori inom ett visst område. Teorin 

speglas av forskningens empiriska datainsamling. I dagens samhälle ses positivism som en metod 

för att utveckla kunskap. Den huvudsakliga ståndpunkten inom positivism är att metoden skall vara 

anpassningsbar inom naturvetenskapen oavsett form av kunskap även om det finns olika versioner. 

Positivism utgår från att de naturvetenskapliga metoderna och sätt att arbeta på skall gå att använ-

das inom samhällsvetenskapen. Begreppet visar också att det finns egenskaper hos människor som 

inte finns eller går att förklara i naturen. Gentemot naturen har människor olika egenskaper, tänker 

olika, uttrycker känslor och kan föra dialoger med varandra. Det hindrar dock inte forskare att 

använda sig av det naturvetenskapliga synsättet vid studier av människor (Bryman, 1997). 

2.1.2 Hermeneutiska synsättet 

Hermeneutik är enligt Patel & Davidson (2011) positivismens raka motsats som bygger på en insikt 

till varför människan existerar. Detta genom studier och tolkningar inom vetenskapen. Hermene-

utiken vill få läsaren att kunna se sig själv i texten och att kunna få insikt i vad författaren haft i 

åtanke med texten. Begreppet anses ha sina grunder i grekisk mytologi då guden Hermes framförde 

gudarnas budskap till folket. I vetenskapsfilosofin har hermeneutiken varit ett hjälpmedel för 

tolkning av religiösa texter som t.ex. bibeln. I dagens samhälle har hermeneutiken gått från ett 

religiöst tolkningssätt till att människor skall finna en insikt och förståelse i samhället. Efter omfat-

tande varianter av hermeneutik kan den numera betraktas som homogen. Det finns tre olika typer 

av hermeneutik, klassisk, humanvetenskaplig och filosofisk. Klassisk hermeneutik bygger på ett 

antal metodregler för att kunna beskriva den korrekta tolkningen av texter. Hermeneutik är inriktad 

mot att individuellt försöka förstå författarens mening av textens sak. Detta innebär att läsaren skall 

kunna se sig själv in i texten och genom detta sätt kunna förstå den. Den sista delen är filosofisk 
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hermeneutik som riktas till att förstå text mot textens sak, det texten beskriver eller den uppfattning 

som texten speglar (From & Holmgren, 2000). 

2.1.3 Studiens synsätt 

Studiens synsätt ligger mitt emellan det positivistiska och hermeneutiska synsättet. Grunden för 

undersökningen inleddes genom en kartläggning av materialflödet och hur genomströmningen av 

materialet går genom linan. Detta för att få en förståelse i helhet på hur materialflödet i processen 

gick till. Kartläggningen baserades mestadels på åskådning och muntliga samtal. För att förstå den 

framtagna kartläggningen tolkades den intagna informationen för att få en ökad förståelse av den 

sociala verkligheten. Efter tolkningen av kartläggningen gjordes sedan en mer specifik detaljering 

av materialflödets olika beståndsdelar. Hur varje material förflyttades och hur användningen av 

materialet gick till. Här dokumenterades materialet i detalj utifrån hur verkligheten såg ut. Detta 

gav en djupare förståelse av den nuvarande kartläggningen och genomströmningen av materialet. 

Från den klassiska hermeneutiken kunde därmed framtagningen av materialet speglas och bevisas 

att kartläggningen var exakt. Efter dokumentering och observation av varje anställd kunde en 

specifik detaljering av materialflödets olika beståndsdelar genereras. Detta speglar humanve-

tenskaplig hermeneutik att genom varje anställd få en förståelse för hur arbetet av materialet går till. 

Inslag av det positivistiska synsättet kommer fram eftersom att refereringen av den verkliga 

hanteringen av materialet kom fram utan större ansträngning.  

2.2 Vetenskapliga tillvägagångssätt 
Det finns olika tillvägagångssätt inom en vetenskaplig forskning. Det gemensamma med de olika 

tillvägagångssätten är relationen mellan teori och empiri som illustreras av figur 1. Det tre olika 

tillvägagångssätten är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.1 Deduktion 

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskningen baseras på redan befintliga teorier och 

principer samt att forskaren drar egna slutsatser om dem. Med hjälp av teorin och eventuella princi-

per fattas sedan beslut för hur de ska användas i den egna forskningsfrågan. Forskaren låter teori-

erna bestämma vilken information som skall insamlas och resultatet av studien ska kunna åter-

speglas i teorin. Detta tillvägagångssätt stärks genom att forskningens utgångspunkt baseras på 

redan existerande teorier. En nackdel med en deduktiv forskning kan vara att den teori som valts 
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riktar och påverkar forskarens förmåga att upptäcka nya och intressanta saker (Patel & Davidson, 

2011). 

2.2.2 Induktion 

Det induktiva tillvägagångssättet bygger på att forskaren påbörjar studien med insamling av 

empirisk information utan att ta hänsyn till existerande teorier. Utifrån denna forskning drar forska-

ren slutsatser för att bilda användbara teorier utifrån den egna och faktiska kunskapen inom 

området (Arbnor & Bjerke, 1994). 

En nackdel med induktiv forskning kan vara att teorins omfång inte används till maximal utnytt-

jande eftersom det endast baseras på den direkta forskningen av empirin. Förutsättningarna kan 

därför bli begränsade vid senare sökning av teori eftersom forskaren bygger sin teori utifrån den 

valda empirin. Begränsningar kan till exempel vara en bestämd tidsperiod eller en unik situation. 

Att arbeta helt utan befintliga teorier behöver dock inte betyda att studien sker utan grund (Patel & 

Davidson, 2011).  

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en kombination av deduktion och induktion. Abduktion innebär att forskaren börjar 

med induktivt arbetssätt. Detta genom identifiering och beskrivning av teori för ett specifikt fall. 

Teorierna prövas sedan med en deduktiv fas genom att komplettera de framtagna teorierna på 

liknande fall. Detta medför att den ursprungliga teorin kan bli mer omfattande, expandera och 

skapa något nytt. Det abduktiva arbetssättet medför att forskaren inte låser sig i sin forskning vilket 

är risken vid arbete av deduktion eller induktion (Patel & Davidson, 2011).  

Nackdelen med abduktion kan däremot vara att forskaren blir trångsynt i sökning av nya 

studieobjekt. Detta eftersom att forskaren kanske omedvetet väljer en studie utifrån tidigare 

erfarenheter och utesluter alternativa tolkningar. Abduktivt eller induktivt arbete kan därför bidra 

till att formulerade teorier ofta har mindre räckvidd (Patel & Davidson, 2011).  
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Figur 1. Illustration av induktiv, deduktiv och abduktiv ansats 

(Björklund & Paulsson, 2012, s. 64) 
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2.2.4 Studiens angreppsätt 

I undersökningen har ett abduktivt tillvägagångssätt använts. Studien inleddes med insamling av 

empirisk data. Genom empirisk datainsamling formulerades problemet och utefter det valdes lämp-

liga teorier inom området, vilket är den induktiva fasen i studien. Den deduktiva fasen framkom-

mer eftersom den valda teorin utvecklades genom en analysmodell för att relatera metod, teori och 

empiri till varandra samt ett tillvägagångssätt att besvara frågeställningen på. Med empiri och vald 

teori kunde slutsatser dras och rekommendationer föreslås angående problem i det interna 

materialflödet. 

2.3 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden förklarar det sättet som forskaren har valt att samla in och analysera data på. 

Analysprocessen ska beskriva vad saker är och hur de fungerar. Forskarens uppgift är att genom 

undersökning av data hitta kritiska komponenter som sedan används för att förklara beskaffenheten 

på det valda forskningsområdet. Vid en vetenskaplig undersökning finns det många typer av 

analysmetoder som det går att använda sig av, dock tenderar det att bli antingen kvalitativ eller 

kvantitativ forskning  (Denscombe, 2009). Nedan förklaras innebörden av de två forskningsme-

toderna. 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskningsmetod betyder att forskaren samlar in empirisk data och sedan omvandlar 

denna till numerisk data, siffror och statistik. Meningen med detta är att numeriska data ska fungera 

som ett beslutsunderlag för att forskaren ska kunna dra slutsatser inom det valda forskningsområ-

det. Målet är att komma fram till en allmän slutsats som går att använda i andra situationer där 

andra villkor råder. Kvantitativ metod är väldigt strukturerad och formaliserad, därför har forska-

ren stor kontroll över empirisk insamling. Den vanligaste insamlingen är genom enkäter där forska-

ren ställer relevanta frågor inom forskningsområdet för att få fram svar som går att göra om till 

statistisk data. Personer som svarar på enkäten svarar på likadana frågor och ska inte ha en 

möjlighet att påverkas av forskaren, genom detta anses de som pålitliga svar som kan göras om till 

statistisk data (Holme & Solvang, 1997). 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är inte till för att komma fram till en generell lösning. Metoden handlar om att 

studera verkligheten och genom intervjuer och observationer försöka få en djupare förståelse om 
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studiens valda område. Inom kvalitativ metod jobbar forskaren nära personerna som studeras och 

därför anpassas det empiriska insamlandet efter personen som studeras  (Holme & Solvang, 

1997). Efter empirisk data insamlats omvandlas den inte till numerisk data, statistik och siffror som 

i kvantitativ metod, utan studie av det textunderlaget som fåtts fram ur olika intervjuer och 

observationer. Denna metodik kan dock vara väldigt inriktat mot ett specifikt område och inte lika 

generellt som kvantitativ metod. Dessa två metoder är väldigt olika och de funkar utmärkt på -

respektive sätt, men ibland behövs båda aspekterna inom en studie. Detta leder till att metoderna 

går att kombinera för att få fram och undersöka önskat resultat. (Bryman, 2011). 

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

I studien har kvalitativ metod använts eftersom den är inriktat på ett specifikt producerande företag. 

För att få en djupare förståelse i företagets interna resurshantering har intervjuer, observationer och 

kartläggning använts som insamling av information av data för att få en djupare förståelse för 

studiens grunder. Eftersom studiens insamling inte skett genom enkäter har studien bortsett från 

den kvantitativa metoden.   
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2.4 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är ett hjälpmedel för att få ett upplägg för insamling och analys av data i en 

vetenskaplig forskning. Beroende på val av upplägg i texten framkommer olika ställningstaganden 

och prioriteringar i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Inom forskningsdesign finns några 

undersökningsupplägg som fått egna beteckningar. De vanligaste forskningsdesignerna är fallstu-

die, surveyundersökning och experiment  (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.4.1 Fallstudie 

Fallstudie är en beteckning som betyder att en undersökning är begränsad till en enhet. En fallstu-

die kommer ofta till användning vid studier av processer och förändringar. Fall betecknas som en 

eller flera individer, organisationer eller situationer. För att kunna få informationen som är 

tillräckligt övergripande i den vetenskapliga forskningen, är utgångspunkten inom en fallstudie att 

arbeta genom ett helhetsperspektiv. Beroende på vad forskaren väljer för fall, kan olika resultat och 

slutsatser dras. Fallstudien generaliseras ofta genom vilket fall som väljs att studera. Genom vilket 

fall som väljs kan sedan resultatet diskuteras från den enhet som är studiens utgångspunkt. Ett 

annat sätt är att utgå från fall som är väldigt olika varandra, är att genom resultaten ifrågasätta hur 

generaliserbar dem är i förhållande till den tänkta populationen. För att få en bra bild på fallstudien 

kan olika insamling av material vara användbart. Material som exempelvis intervjuer, observat-

ioner och enkäter  (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.2 Surveyundersökning 

En surveyundersökning grundas ofta på enkäter och strukturerade intervjuer. Surveyundersökning 

innefattar en tvärsnittsdesign som betyder att insamling av data sker från en större grupp. Syftet 

med detta är att hitta ett samband mellan fallen och att kunna få ett mer exakt underlag (Bryman, 

2011). Den valda gruppen för undersökningen kallas stickprov och måste vara ett väldigt klart 

begrepp för att kunna veta vad stickprovet innefattar. Det finns två olika sorters surveyundersök-

ningar. Det första är en totalundersökning vilket betyder att undersökningen omfattar hela 

populationen för frågeställningen. Ifall det inte finns en möjlighet att undersöka hela populationen, 

heter det slumpmässigt urval. Urvalet går ut på att det tas stickprov eller sampel av den omfattade 

populationen, en miniatyr. Förutsatt att det slumpmässiga urvalet är korrekt, generaliseras det 

tänkta resultatet för att spegla den totala undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 
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2.4.3 Experimentell undersökning 

Experimentell undersökning studerar få variabler inom ett område för att se vad de påverkas av. De 

olika variablerna delas in i två grupper, oberoende och beroende. De oberoende variablerna 

manipuleras för att se olika påverkansmål på det beroende. Den beroende variabeln betecknas som 

den manipulerade. Det vill säga beroende på vad den oberoende variabeln innefattar, manipuleras 

den beroende som orsak av denna. Det sker en undersökning av hur olika variabler kan påverka 

varandra. Experimentell undersökning kan också delas in i laboratorieexperiment och fältexperi-

ment. Laboratorieexperiment betecknas som ett experiment i en laboratorieomgivning som försö-

ker generalisera till verkligheten. Fältexperiment sker i verklig omgivning där det försöks göra 

situationen lika för varje experiment. Resultatet av undersökningen blir att generalisera en lista på 

faktorer som manipulerar beroendegruppen och till vilken grad (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.4 Studiens forskningsdesign 

Studien innefattar en fallstudie eftersom undersökningen sker på ett specifikt företag där det in-

terna materialflödet undersöks. Målet med undersökningen är att kartlägga materialflödet och få en 

förståelse för hur det fungerar vilket speglar fallstudiens grunder. Utifrån det valda ämnet kommer 

sedan resultat presenteras och diskuteras. Slutligen kommer studiens slutsatser och rekommendat-

ioner utformas.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika tekniker för att samla in information. Forskaren använder den informationen för att 

svara på problemformuleringen (Patel & Davidson, 2011). Nedan förklaras de vanligaste meto-

derna för datainsamling, primär och sekundärdata. 

Primärkällor är ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Vilket betyder att primär-

data är den information som har samlats in direkt av forskaren. Exempel på datainsamlingssätt kan 

vara intervjuer, enkäter och observationer. Sekundärdata är annan information som redan finns 

insamlat av någon annan. Exempelvis dokument, litteratur och statistik (Patel & Davidson, 2011). 

2.5.1 Intervju 

En intervju är en teknik för att samla in information som bygger på frågor. Vanligtvis träffas 

intervjuaren och den intervjuade men det går även att genomföra en intervju via exempelvis tele-

fon. Nedan följer några av möjliga strukturer på en intervju (Patel & Davidson, 2011). 
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Standardiserad intervju – Denna intervjuform innebär att forskaren ställer ett antal förutbestämda 

frågor till intervjupersonen. På detta sätt svarar alla personer på samma frågor. 

Semistrukturerad intervju – Bygger på en standardiserad intervju men forskaren har friheten att 

ställa följdfrågor till intervjupersonen, samt att frågorna brukar vara mer allmänt formulerade än i 

en standardiserad intervju. Detta leder oftast till att forskaren kan få en djupare inblick och förstå-

else i frågeställningen. Forskaren kan också få en mer korrekt uppfattning genom att vid oklarheter 

ställa följdfrågor.  

Ostrukturerad intervju – Denna intervjuform kännetecknas av att forskaren har en uppsättning av 

tema eller mer generella frågor. Frågornas formulering varierar mellan intervjuerna och detta gör 

att varje intervju blir unik. 

Det finns även andra former på en intervju men dessa är bara variationer av de tre strukturerna ovan 

(Bryman, 2011). 

2.5.2 Enkät 

En enkät är en form av standardiserad intervju, men här är inte forskaren närvarande. En form av 

enkät kan vara ostrukturerad intervju, återigen där forskaren inte är närvarande. Enkäten ska fyllas 

i och lämnas tillbaka till forskaren för analys. Detta sätt minskar risken för inflytande från forska-

ren (Holme & Solvang, 1997). 

2.5.3 Observation 

En observation är informationsinsamling där verkliga händelser observeras och studeras för att 

skapa en uppfattning om hur saker och ting fungerar i en arbetsmiljö. Observationerna sker i 

huvudsak på två olika sätt, strukturerat och ostrukturerat. Strukturerad observation betyder att det 

på förhand redan är bestämt vad som ska observeras. Ostrukturerad observation är att öka kun-

skapen inom ett område genom att observera verkliga händelser utan någon förutbestämd mall 

(Bell, 2007). 

2.5.4 Dokument 

Dokument är information som finns dokumenterat på något sätt. Det finns olika typer av dokument 

t.ex. brev, dagböcker, litteratur, statistik, internet, tidningar och fotografier m.m. (Bryman, 2011). 
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2.5.5 Studiens insamlingsmetod 

Vid insamling av information har både primära och sekundära källor använts. De sekundära käl-

lorna som använts har främst varit litteratur och internetsidor. Vid empirisk insamling har 

användning av observationer och semistrukturerade intervjuer förekommit. Inom studien har 

intervjuer och observationer utförts vid framtagning av materialflödet och hanteringen av material, 

vilket är den kvalitativa metoden. Genom att blanda dessa två metoder kan en djupare förståelse 

erhållas om materialflödet och materialhanteringen. 

2.6 Urval 
Urval beskriver hur forskaren väljer att avgränsa sig när det gäller insamling av data inom det valda 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2011). 

2.6.1 Urvalsram 

En urvalsram är en lista som täcker alla enheter av insamlad data där urvalet kommer från det valda 

forskningsområdet (Holme & Solvang, 1997). Det är osannolikt att en urvalsram är idealisk och 

kan täcka allt inom den undersökta målgruppen. Det är därför viktigt att kunna erkänna vilka brister 

som kan finnas inom urvalsramen. Att kunna medge de tänkbara orsakerna till varför inte urvalsra-

men är perfekt och vilka konsekvenser detta kan ha på urvalet och undersökningsresultatet. En 

korrekt urvalsram ska bara innehålla information som direkt går att relatera till undersökningen, det 

som inte är relevant ska sorteras bort. När det talas om urval finns det sannolikhetsurval och icke- 

sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Dessa två tekniker beskrivs nedan. 

2.6.2 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval innebär att allt urval inom det undersökta området/gruppen görs slumpmässigt. 

Detta medför att forskaren på förhand vet vad sannolikheten är för att en viss enhet ska väljas. Det 

finns olika sätt att göra ett sannolikhetsurval på som innefattar tre speciella typer där den första är 

slumpmässigt urval. Den innebär att alla utvalda inom en population ska ha samma möjlighet att 

komma med i undersökningen (Bryman, 2011). Den andra typen av urval är systematiskt val. Här 

räknar inte forskaren med alla i populationen utan tolkar istället var tusende eller hundrade persons 

röst. Den tredje och sista typen av sannolikhetsurval är Stratifierat urval. Inom stratifierat urval har 

de inom populationen en stor möjlighet att komma med i undersökningen som deras förhållande till 

den totala populationens storlek är (Denscombe, 2009). 
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2.6.3 Icke-Sannolikhetsurval 

Icke-sannolikhetsurval är när urvalet ur en population sker medvetet och inte av en slump. 

Forskaren kan av olika anledningar även här välja olika slag av icke- sannolikhetsurval. Det kan 

vara ett subjektivt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval eller bekvämlighetsurval. Inom det 

subjektiva urvalet väljer forskaren medvetet urvalsgruppen för att forskaren anser att endast en viss 

del av gruppen har den mest värdefulla informationen. Snöbollsurvalet syftar till att urvalet be-

stäms genom att ett fåtal personer pratar med andra om att bidra i undersökningen. Dessa personer 

ombeds i sin tur att prata med några personer, vilket innebär att urvalet i början är ganska begränsat 

och litet men växer varefter de olika personerna informerar flera. Urvalet kan även ske genom ett 

teoretiskt urval, här sker urvalet successivt allteftersom ny teori bildas och tas fram. Den sista 

urvalsmöjligheten inom icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval, här bestäms urvalet genom 

att forskaren väljer det första som finns till hands  (Denscombe, 2009). 

2.6.4 Studiens urval 

Det urval som studien baseras på är ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att de personer som 

har valts att involveras i studien valts subjektivt. Målet med undersökningen är att få ut en korrekt, 

trovärdig och relevant information. Studien utgick endast från att intervjua ett fåtal personer på 

företaget. Handledaren intervjuades på företaget samt några personer inom varje område där det 

ansågs att kompetensen, strävan efter förbättring och vilja att utvecklas fanns. Genom detta 

genererades en korrekt information som kunde tas fram vidare i arbete. De urval som gjorts av 

flöden, material, maskiner och personal är gjorda i samspråk med företaget för att en korrekt 

avgränsning inom studien skulle vara möjlig. 

2.7 Sanningskriterier  
Vilken metod som än väljs för datainsamling, måste forskarna alltid kritiskt granska informationen 

för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. Resultaten och slutsatserna måste verifieras, annars 

finns det ingen anledning att tilltro dem (Bell, 2007). 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar det specifika området, ifall den teoretiska slutsatsen i studien skulle bli 

likadan om den gjordes om på nytt, även om slumpmässiga grunder kan inverka vid kvantitativ 

undersökning. Reliabilitet är till för att se ifall de framtagna måtten som utvecklas är motsägelse-

fria eller konsekventa, ett mått på hur tillförlitlig och pålitlig en forskning anses vara (Bryman & 
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Bell, 2011). Beroende på vilken grad av reliabilitet studien anses innefatta ökar eller minskar 

slumpmässigheten i forskningen. Ibland kan det finnas slumpvariationer i studien som antingen är 

okända eller känsliga. Detta genererar också en lägre reliabilitet, vilket kan stärkas genom att utföra 

momentet ett flertal gånger. Tillförlitligheten i forskningen varierar gentemot graden på 

reliabiliteten (Patel & Davidson, 2011). 

2.7.2 Validitet 

Refererar till hur väl idéerna i arbetet fungerar i verkligheten. Slutsatserna som studien kommer 

fram till ska stämma väl överens och fungera med verkligheten, annars är studien inte validerad. 

Det går aldrig att uppnå total validitet, teorier är oftast optimala abstrakta idéer och verkligheten är 

inte lika optimal. När idéerna ska implementeras måste de anpassas, och det sänker validiteten 

(Neuman, 2003). Forskningsdata skall spegla reliabiliteten, verkligheten och täcka de avgörande 

frågorna. Inom forskningsmetoder för att framkalla material, inriktar sig validitet på frågan: ”Mäter 

vi begreppets lämpliga indikatorer och får vi exakta resultat?” (Denscombe, 2009, s. 425). Validitet 

kopplar begreppet inom forskningsdata för frågan om hur noggranna och precisa metoderna är 

(Denscombe, 2009). 

 

 Extern validitet innefattar trovärdigheten på studien och hur generaliserbar den är. Alltså 

till vilken grad studiens resultat kan generaliseras med andra personer, på en annan plats vid 

andra förutsättningar. Forskaren bör dock vara försiktig med generalisering angående 

personer, platser, förutsättningar och tid, då ett av dessa kan vara unikt för den specifika stu-

dien och resultatet blir inte generaliserbart. 

 Intern validitet är trovärdigheten hos resultaten, om det är en variabel som studerats som 

slutligen gör en påverkan på slutresultatet eller om det är en helt främmande variabel som 

gör det. Intern validitet används främst vid studier angående orsakssamband (Graziano & 

Raulin, 2010).  

 Begreppsvaliditet går ut på att jämföra ett resultat med ett par indikatorer, om mönstret som 

uppkommer stämmer överens med teorin är indikatorerna valida (Denscombe, 2004).  

 

2.7.3 Studiens sanningskriterier 

I studien har flera olika tillvägagångssätt använts för att stärka reliabiliteten och validiteten. I val av 
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böcker och artiklar har alla framtagits genom en litteraturstudie. Böcker och artiklarna är 

tillförlitliga och anses som högt reliabla och validerade.  

 

De intervjuer som utförts har varit i tillämpad miljö för den intervjuade. Både för personalen inom 

kontoret som ute i produktionen. Frågeställningarna var anpassade till den som blev intervjuad och 

svaren resulterade i följdfrågor. Detta för att personen skulle kunna ge en korrekt och kvalificerad 

information som möjligt. Tid och plats för vissa intervjuer bokades i förtid. Intervjuerna var i 

samspråk med handledaren på företaget för att eventuella osäkerheter angående frågorna skulle 

kunna besvaras med rätt kompetens. Informationen dokumenterades för att minska oklarheter i 

framtiden. Detta för att kunna höja den kvalitativa insamlingen av intervjuerna. Företagets 

materialflöde antecknades och processerna kartlades. Det gjordes även anteckningar och ritningar 

av materialflödet på plats samt att företaget gav en noggrann visning och beskrivning på hur 

materialflödet vid linan gick. Detta för att kunna få en så korrekt bild på flödet som möjligt. Materi-

alet dokumenterades sedan och sammanställdes i text. Det togs även bilder på flödet för att kunna 

säkerhetsstyrka dokumentationen. 

 

För att minimera slumpmässiga sannolikheter genomfördes mätningar ett flertal gånger. De inter-

vjuer och observationer som framkom från företaget gav en bra bild för hur tillämpning av teorin 

skulle gå till. 

2.8 Generalisering 
I generaliseringen framgår det hur resultatet i studien kan användas på andra områden (Björklund 

& Paulsson, 2012). 

Forskare strävar efter att få ett generaliserat resultat. Det är exempelvis omöjligt att skicka ut enkä-

ter till varenda person i ett land och få dem att svara på enkäten, därför väljs ett mindre antal perso-

ner och deras svar ska i sin tur spegla hela befolkningens åsikter. Syftet är att alltid inkludera de 

personer som inte är med i studien, därmed är urvalsprocessen en kritisk faktor (Bryman, 2011). 

2.8.1 Generalisering av studien 

Det är nästan omöjligt att generalisera denna studie eftersom det är en fallstudie. All information 

och kriterier för studien baseras på ett specifikt företag. Denna studie är baserad på företagets 
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interna material- och resurshantering. Eftersom nästan varje företag har sitt sätt att hantera material 

och resurser behöver utförandet av studien anpassas efter varje specifikt företag, vilket minskar 

generaliseringsbarheten. 

Det som däremot är generaliserbart är beprövade teorier som använts, dock måste även dessa 

anpassas efter det specifika företaget. Det undersökta företaget ska lätt kunna följa studien och 

företag i andra branscher kunna se strukturen och kunna applicera idéerna på det egna företaget. 

Nedan följer en sammanfattning av valda metoddelar. 

Vetenskapligt 

synsätt  

Positivistiska  

synsättet 

Hermeneutiska 

synsättet 

Vetenskapligt 

tillvägagångssätt 

Deduktion Abduktion Induktion  

Forskningsmetod 

 

Kvalitativ studie Kvantitativ studie 

Forskningsdesign 

 

Fallstudie Surveyundersökning Experimentell 

undersökning 

Datainsamlingsmetod 

 

Intervju Enkät Observation Dokument 

Tabell 1. Studiens valda metoder 
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3. Teori 
Nedan beskrivs studiens teoridelar som varit grunden för utvecklandet av analysmodellen. 

3.1 Intern logistik och materialhantering 

3.1.1 Vad är logistik? 

”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutlig konsumtion och returflöden av framställd 

produkt, och som syftar till att tillfredsställa kundens och övriga intressenters behov och önskemål” 

(Björklund, 2012, s. 15). 

Ibland brukar logistik kallas för läran om effektiva materialflöden. Detta är inte helt sant eftersom 

effektiva materialflöden är ett av tre huvudflöden, de andra två är informationsflöde och monetärt 

flöde. 

 Materialflödet är det största flödet inom logistik och består av det fysiska flödet av råvaror 

in till företaget och flödet av produkter ut ur företaget till slutkunden. 

 Informationsflöde är kommunikation mellan företaget och leverantören om leveranser 

m.m. Samt kommunikationen mellan företaget och kunden om kundernas behov, material, 

beläggning och tillgänglig kapacitet. 

 Monetärt flöde är materialflöde fast från kund till företag, exempelvis reklamationer och 

betalning av fakturor från kund till företaget. 

Det logistiska systemet består av två delar, struktur och styrning. 

 Logistiksystemets struktur beskriver hur hela försörjningskedjan bör vara strukturerad och 

indelad. 

 Styrning av logistiksystemet beskriver hur logistiksystemets struktur ska styras, exempel-

vis processer och material. 

Logistik handlar om hela försörjningssystemet och innefattar både intern- och extern logistik. Den 

interna logistiken berör all materialhantering inom ett företag och den externa logistiken berör all 

materialhantering och logistik utanför företaget (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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3.1.2 Intern logistik 

Intern logistik innefattar material- och informationsflöde inom företaget, främst materialflöde men 

även produktion och distribution innefattas i detta. 

Målet med logistik är att uppnå högsta möjliga flödeseffektivitet, och målet med intern logistik är 

att skapa flödeseffektivitet inom företaget där det huvudsakligen fokuseras på lagerhållning, 

materialförsörjning och förflyttning. Detta kan delas upp i två delar, lagerhantering och 

materialhantering (Jonsson, 2008). 

3.1.3 Lagerhantering 

Lager används för att hantera produktion när det uppstår störningar, för att ständigt förse produkt-

ionen med material. Om allt tillverkades när kundbehovet uppstod skulle det medföra oacceptabelt 

långa ledtider (Björklund, 2012). 

Vid utformningen av ett lager strävar företag efter att ha så låga lagerhållnings- och 

hanteringskostnader som möjligt, och samtidigt uppnå hög fyllnadsgrad och låg driftkostnad. 

Genom att anpassa lagrets layout till de processer som ska genomföras kan företag minska onödiga 

transporter, exempelvis kan högfrekvensföremål placeras i lager i nära anslutning till produktionen 

för att transportsträckan ska minskas. Företag måste tänka på att det ska vara lätt att hitta artiklarna 

och att det ska finnas utrymme för truckarna att röra sig fritt. Det finns två sorters layout, layout 

med linjärt flöde och layout med u-format flöde som illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på lagerlayout med linjärt respektive U-format flöde. 
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(Jonsson & Mattsson, 2011, s. 69) 

Linjära flöden innebär att godsmottagning och utlastning ligger på motsatt sida. Allt material flödar 

genom hela lagret vilket betyder att alla varor transporteras ungefär lika långt, vilket i sin tur kan 

resultera i onödigt hanteringsarbete och höga kostnader. Dock kan denna typ av layout vara fördel-

aktig om det gäller hantering av stora volymer. 

U-format flöde är när både godsmottagningen och utlastningen ligger i samma ände. Detta ger 

mindre hanteringsarbete och minskade kostnader (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Vid utformning av lager förekommer även zonindelningar. Detta innebär att likvärdigt material 

placeras i samma zon för att minimera hanteringsarbetet. Zonindelning ger störst effekt med en 

u-formad lagerlayout än vid linjär lagerlayout, eftersom förflyttningsavstånden blir avsevärt kor-

tare med u-formad lagerlayout. Placeringen av material i ett lager kan göras efter flera olika 

metoder (Jonsson & Mattsson, 2011) (Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco, 2010). 

 Fast placering – Materialet har en specifik reserverad lagringsplats. Nackdelen är att det 

behövs stor lagringsvolym och lagringsutrymmet måste dimensioneras efter den maximala 

lagringsvolymen för det avsedda materialet. Fördelen är att material som är lågfrekvent kan 

plockas längre in i lagret än högfrekvent material, och detta resulterar i minskat han-

teringsarbete och bättre lagerutnyttjande. 

 Flytande placering – Materialet har ingen förutbestämd lagringsplats, utan placeras där det 

finns ledigt utrymme. Fördel är att det inte behövs lika stor lagringsvolym som vid fast 

placering. Nackdelen är att lagerutnyttjandet blir sämre och hanteringsarbetet ökar (Jonsson 

& Mattsson, 2011) (Bark, 2002). 

 Korrelerad placering – Material placeras fysiskt nära varandra i lagret om de brukar gå åt i 

samma order när de ska plockas. Detta leder till att det blir enklare att hitta material som hör 

ihop och minskar hanteringsarbete. 

 Golv- och hyllplacering – Högfrekvent och tungt material placeras på golvet där det är en-

kelt att komma åt. Mera lågfrekventa och lätta material placeras på pallställ ovanför som 

kan plockas ner efter behov. Det är också vanligt att golvet används som plocklager och 

pallstället ovanför som buffertlager (Nilsson, 2000) (Jonsson & Mattsson, 2012). 
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Det finns även olika kombinationer av dessa metoder, exempelvis flytande och fast lager. Det fasta 

lagret fungerar som plockplats och det flytande lagret fungerar som en buffert till där materialet 

plockas. 

Beroende på vad lagret ska användas till kan det utformas på väldigt många olika sätt, nedan 

presenteras en lista på fem vanliga förvarningssystem (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 Djup- och fristapling innebär bäst lagerutnyttjande där material placeras direkt på golvet 

och staplas på varandra. Detta medför att endast materialet längst fram är tillgängligt, och 

behövs material längst in krävs det omfattande hanteringsarbetet. Det är fördelaktigt om 

stora volymer hanteras. Materialet som körs in sist används upp först vilket betyder att 

materialet längst in kan bli liggande en väldigt lång tid, och det är bra om materialet har 

lång hållbarhet (Bark, 2002) (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 Ställagelagring är ett förvarningssystem där material oftast ligger på pallar och förvaras på 

hyllor som kallas för pallställage. Detta förvarningssystem är väldigt effektivt eftersom 

olika material finns tillgängliga på samma plats. Detta ger däremot lägre lagerutnyttjande 

när lagerytan tas upp av truckgångar som är ett måste om systemet ska fungera. 

 Automatlager består av flera rader höga ställage. En automatkran hanterar alla in- och uttag 

av material i lagret. Detta förvarningssystem kan vara för avancerat och dyrt. 

 Hyllfackslagring innebär att material lagras i fack på en hylla. Är väldigt användbart vid 

hantering av låga volymer, t.ex. reservdelsförråd (Bark, 2002) (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 Paternosterlager, även kallat karusellager använder sig av flera fack som är uppbyggda likt 

en karusell. Varje fack lagerhåller material från brutna förpackningar och kan sedan med 

hjälp av en dator styra vilken hylla som ska plockas. Karusellen roterar och önskad hylla tas 

fram. Detta är bra med stora kvantiteter av mindre material, och minskar förflyttningsav-

stånd (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.1.4 Materialhantering 

Materialhantering definieras som: Konsten och vetenskapen att förse den rätta kvantiteten material, 

i rätt kondition, på rätt plats, i rätt position, i rätt sekvens, för den rätta kostnaden genom använd-

ning av rätt metoder (Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco, 2003). Med materialhantering avses 

hantering och förflyttning av material internt inom ett företag. Utformningen av ett 
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materialhanteringssystem beror på ett antal faktorer. Faktorer som exempelvis antal ställ där 

material kan hämtas och lämnas, hur ofta transporterna sker, hur långt materialet ska förflyttas och 

vad för typ av material som avses. Materialhantering är oftast integrerat i lagersystemet och går i de 

flesta fall därför inte att separera upp i två olika system. 

Det finns en stor mängd hanteringsutrustning för materialhantering som kan vara mer eller mindre 

automatiserad. Den vanligaste är någon form av bemannad truck som kan lyfta, flytta och transpor-

tera material. Det finns ett antal olika sätt att förflytta material från lager till produktion. Ett 

exempel på en sådan kan vara när en truck kör ut material till ett materialtorg där en annan truckfö-

rare hämtar materialet och kör ut det vidare till produktion (Jonsson & Mattsson, 2011). Material-

torg tar upp yta men samtidigt minskar lagerhållningsplatserna runt om monteringsstationerna för 

artiklar eftersom de istället lagerhålls på materialtorget. För att effektivisera hämtning av artiklar 

från materialtorg, kan en montör hämta flera olika artiklar samtidigt och hämta till flera stationer. 

Materialtorget underlättar materialhanteringsarbetet för truckförare (Lumsden, 2012). 

För materialflöden som är mer standardiserade och frekventa kan mer automatiserade 

hanteringssystem som exempelvis conveyorsystem användas. När material förflyttas automatiskt 

genom anläggningen från station till station kallas det för ett drivet conveyorsystem. När det krävs 

en lutning på systemet eller manuell insats för att materialet ska kunna förflyttas, är det ett 

semi-automatiskt odrivet system (Lumsden, 2012). Det finns även förarlösa trucksystem mer känt 

som automatic guided vehicle systems (AGVS), som förflyttar material inom en anläggning längs 

med fasta slingor. AGVS är mycket mer flexibelt än conveyorsystemet eftersom transportssling-

orna lätt kan ändras och om behovet skulle uppstå kan AGVS bytas ut mot vanliga truckar med 

truckförare (Bark, 2002) (Lumsden, 2012). 

Det finns tre olika huvudprinciper vid materialuttag till produktion. 

 Kittning innebär att materialet till en produkt plockas ur lagret och levereras som en sats där 

alla komponenter finns för tillverkningen (Jonsson & Mattsson, 2011). Kittning eliminerar 

tidskrävande förflyttningar mellan material, verktyg och lagringsplatser (Levitt, 2008). 

Kittning underlättar materialhantering i produktionen och minskar lager. Detta sätter dock 

större krav på de administrativa och informativa hanteringssystemen, eftersom en exakt 

kvantitet ska levereras till produktion. Detta försvåras om produktsortimentet är stort, för 
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att informationen måste vara exakt. Kittning kräver också alternativa system för att hantera 

ersättning av skadade, felaktiga eller komponenter som saknas (Lumsden, 2012). 

 Batchning är en annan princip där större förpackningar levereras av de artiklar som ska 

förbrukas under en viss period för produktionen. Det är samma artiklar som plockas vid 

kittning, men de plockas inte ihop i särskilda kit (Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco, 

2010) (Lumsden, 2012). 

 Kontinuerlig försörjning är den sista principen där små förpackningar av en större mängd 

artiklar levereras till produktion. Förpackningarna byts ut i samma takt som de förbrukas. 

Metoden innebär också att artiklarna som ska förbrukas vid en produktionsplats måste 

exponeras, vilket kräver stora ytor. 

Vid leveranser till kund finns det två olika materialuttagsmetoder material-till-man och 

man-till-material. 

 Material-till-man innebär att material transporteras till särskilda plockning- och 

sorteringsplatser, där plockning av kundordern sker. Detta kan ske genom olika automatise-

rade system som transporterar material men där plockningen sker manuellt. Fördelarna är 

att plockaren minskar sin förflyttning i lagret, större volymer blir mer lätthanterliga och när 

plockraderna per order är få. Nackdelarna är att väntetiderna kan bli långa och de interna 

materialförflyttningarna kan bli stora. 

 Man-till-material innebär att en eller flera plockare förflyttar sig i ett lager och plockar 

artiklar direkt från lagerplatserna. Fördelen är att det går att plocka flera små ordrar samti-

digt vilket minska förflyttningen. Nackdelen är att det blir väldigt mycket förflyttning vid 

större ordrar  (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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3.1.5 Layout design 

För att generera en layoutdesign kan principen “ideal systemlayout” användas, som består av fyra 

delar. 

 Sikta mot den teoretiskt ideala layoutdesignen, utan några som helst begränsningar. 

 Designa den ideala layouten som kan användas i framtiden. 

 Designa en layout som är effektivare än den nuvarande layouten och som skulle fungera i 

dagsläget utan några större investeringar. 

 Välj/Implementera den layout som föredras och är kostnadseffektiv (Tompkins, White, 

Bozer, & Tanchoco, 2003).  
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3.2 Lean production 
Toyota production system (TPS) är en filosofi inriktad mot produktion som utvecklats av Toyota. 

Efter andra världskriget när det japanska folket lidit ett stort nederlag var landets resurser få och 

kapitalet litet. De japanska företagen hade inte möjlighet att inneha bundet kapital i form av t.ex. 

lager och produkter i arbete (PIA). Deras nyckel till framgång blev deras flexibilitet. De upptäckte 

att genom låg genomloppstid och flexibla produktionslinor får tillverkaren hög kvalitet, nöjdare 

kunder, högre produktivitet samt att utnyttjandet av ytor och utrustning sker mer effektivt. Toyota 

fokuserade sig på att eliminera slöseri som finns vid alla steg i en produktionsprocess, från leveran-

tör till kund. Behovet av flexibla och snabba processer som ger kunden det som efterfrågas och 

precis vid rätt ögonblick till ett konkurrensfördelaktigt pris ökar ett företags konkurrenskraft och är 

en bidragande faktor till framgång  (Liker, 2012). Forskare fann att TPS var ett mer effektivt sätt 

att producera på än den traditionella massproduktionen och skapade uttrycket Lean production, 

som var forskarnas uttryck för TPS. Nu har uttrycket Lean production vuxit och är ett allmänt och 

välkänt begrepp för företag runt om i världen. Syftet med TPS är att tillverka produkter med högsta 

kvalitet till lägsta möjliga pris på kortast möjliga tid  (Segerstedt, 2009). Lean baseras på 14 olika 

principer. Dessa 14 principer kan delas in i en modell som består av ”4p”. 

Figur 3. Bild 1. 4p – modellen 
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1. Filosofi – Tänk långsiktigt 

 Låt långsiktigt tänkande avgöra besluten, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. Långsiktigt tänkande handlar om att skapa värde för kunder, samhälle 

och ekonomi. 

2. Processer – Eliminera slöseri.  

 Skapa kontinuerliga flöden som hjälper till att visa dolda problem.  

 Basera tillverkning på efterfrågan för att undvika överproduktion. 

 Minska överbelastningen av människor och utrustning genom att utjämna produktionen 

(Heijunka) 

 Stoppa processerna vid avvikelser för att kvalitén ska blir rätt från början.  

 Implementera standardiserat arbetssätt som utgångspunkt för kontinuerliga förbätt-

ringar. 

 Undvik att problem förblir dolda genom att använda visuell styrning. 

 Använd bara tekniker som är pålitliga och som kan stödja personalen i dess arbete. 

3. Anställda och partners – Respektera, utmana dem och låt dem växa.  

 Utbilda egna ledare inom företaget som förstår hur företaget fungerar, istället för att an-

ställa dem utifrån. 

 Utveckla anställda och arbetslag efter företagets filosofi. 

 Respektera partners och leverantörer, men var inte rädd att utmana dem till att bli bättre 

och behandla dem som en del av den egna verksamheten.  

4. Problemlösning – ständiga förbättringar.  

Liker, 2012 Sid. 24 



 

27 
 

 Gå ut och se hur verksamheten fungerar för att förstå den verkliga situationen. 

 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg besluten noga och genomför dem 

snabbt. 

 Skapa en lärande organisation med hjälp av reflektioner och ständiga förbättringar.  

(Liker, 2012) 

3.3 Verktyg inom Lean production 

3.3.1 5S  

5S är ett verktyg inom Lean som är till för att stärka teamwork och består av ett antal åtgärder för 

att eliminera slöseri. Dessa slöserier bidrar till misstag, fel och personskador inom företaget  

(Liker, 2012). 5S används även för att optimera produktiviteten genom att skapa en ordningsam 

arbetsplats och att använda synliga signaler för att få ett jämnt tillverkningsresultat. Implemente-

ringen ger en ren och organiserad arbetsplats utifrån befintliga resurser. 5S är ofta det första verkty-

get som företag använder när de ska börja implementera Lean. I ett företags dagliga arbete är det 

viktigt att behålla organisering och ordning för att bibehålla en jämnt och effektivt flöde av 

aktiviteter. Verktyget uppmanar anställda att förbättra sitt eget arbetsförhållande och hjälper dem 

att kunna reducera slöseri, oplanerade driftstopp och mellanlager i processen. De 5S:en är: 

 Sortera: Fokuserar på att avlägsna verktyg som inte behövs för arbetsmomentet. De bort-

tagna ”onödiga” verktygen placeras på en central samlingsplats för att vara lättillgängliga 

vid behov. 

 Strukturera: Genom att strukturera upp arbetsplatsen skapas en verksam och effektiv 

arbetsstation.  För att kunna strukturera arbetsstationen måste först en sortering skett på 

arbetsplatsen. Verktygens rätta plats märks upp med kvantitet och namn, det blir enkelt för 

den anställda att veta var verktyget ska placeras och hur många som skall placeras vid re-

spektive märkning. Markering på golvytor, förvaringsutrymmen, arbetsplatser samt 

installation av fungerande förvaringsskåp och hyllor genererar också en god struktur.  

 Städa: När arbetsplatsen är sorterad och strukturerad är nästa steg att städa både egen och 

gemensamma arbetsytor för att hålla det rent och snyggt. En noggrann städning är väsentlig 
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för att lätt kunna upptäcka fel på arbetsplatsen, som läckage och undermåttlig utrustning. 

En smutsig arbetsplats kan leda till att fel inträffar vilket i sin tur kan innebära kvalitetsbris-

ter och en försämrad produktion. 

 Standardisera: För att kunna behålla de förgående s:en är det viktigt att införa ett 

standardiserat arbetssätt. Med detta menas att de anställda ständigt ska sortera, strukturera 

och städa kontinuerligt som en vardaglig arbetsuppgift (EPA, 2011). 

 Skapa vana: Att skapa vana sägs vara det svåraste s:et att implementera. Genom att få nå-

gon att ändra sitt beteende till något den anställda inte är van vid kan vara problematiskt. 

Det krävs ett stort engagemang för att kunna behålla arbetssättet och få det till en vana. Att 

skapa en kultur där de anställda har som rutin att sortera, strukturera, städa, standardisera 

och skapa vana är ingen lätt uppgift men det leder till en effektivare arbetsplats och förbätt-

rad miljö (Bergman & Klefsjö, 2011). 

En implementering av de 5S:en leder till markant ökning av utrymme i verksamheten. Det 

resulterar också i en förenklad arbetsplats för de anställda genom den goda ordningen. En ren 

arbetsplats genererar positiva och effektiva arbetare (EPA, 2011). 

3.3.2 Just-In-Time (JIT) 

JIT kom till genom oljekrisen i Japan 1973 när marknadens efterfrågan avtog. Det ledde till en stor 

marknadsvariation på den japanska marknaden och den ekonomiska tillväxten minskade drastiskt. 

På grund av krisen kunde JIT produktion utformas som ett hållbart produktionssystem (Hirano, 

2009). 

JIT:s huvudsakliga syfte är att hitta lösningar på utjämning av flaskhalsar och eventuella problem 

mellan tillverkningsprocesser. Det används också för att få upp kostnader till ytan. Kostnader som 

exempelvis kvalitetskontroller mellan processer, lager mellan arbetsstationer och kvalitetskontroll 

av inkommande varor (Van Weele, 2012). JIT gör det möjligt för företag att kunna producera och 

tillfredsställa de mest detaljerade kundorderna med korta ledtider. JIT är en kombination av princi-

per, verktyg och tekniker som tillsammans skapar möjligheten att kunna leverera rätt artiklar till 

rätt mängd vid rätt tidpunkt. En fördel med JIT är att företag klarar av variationer i kundernas 

efterfrågan (Liker, 2012). En nackdel kan dock vara ifall en produkt har ett större antal 

delkomponenter i produktionen. Produktionen inom företaget kan också bli väldigt känslig för 



 

29 
 

störningar. Detta eftersom att målet är att införa ett dragande system där produktionen styrs av 

efterfrågan (Segerstedt, 2009). Att applicera JIT innebär att företag ändrar den nuvarande 

produktionsmetoden till en JIT-produktion. JIT utveckling skiljer sig mycket från den traditionella 

typen av företagsförbättringar. JIT-förbättringar baseras på ideal och adresserar enbart 

JIT-produktion istället för mätning och analysering av processer (Hirano, 2009).  

3.3.3 Dragande system 

Ett dragande system är ett materialhanteringssystem som hanterar och kontrollerar lagring och 

utleverans genom att minska den tillåtna mängden av PIA. Genom att begränsa PIA genereras mer 

effektiva och korta genomloppstider (Ziengs, Riezebos, & Germs, 2012). Dragande system är 

applicerbart när ett kontinuerligt flöde inte är användbart. Kontinuerligt flöde fungerar genom att 

producerade enheter passerar direkt till nästa steg i kedjan utan några mellanlager (Rother & 

Shook, 2004). Ett dragande system kännetecknas genom att företag endast producerar efter kun-

dens efterfrågan (Mahapatra, Yu, & Mahmoodi, 2012). Genom ett dragande system signalerar 

också processerna efterfrågan när material behövs till förgående process.  Efterföljande process 

bestämmer när material behövs (Cochran*y & Kaylaniz, 2008). Det som avgör ett dragande 

systems funktionalitet är hur kundefterfrågan ser ut samt företagets lagerhållning. Dessa faktorer är 

avgörande hur effektivt systemet kommer fungera (Mahapatra, Yu, & Mahmoodi, 2012). 

För material eller artiklar som har en kort förvaringstid för lagring till processer gör FIFU 

(Först-in-först-ut) en bra försörjningsmetod till processer. FIFU-skåp är en slags lagringsmetod 

som är lutad och endast kan innehålla ett visst antal material samtidigt. När material till processer 

plockas från den nedre delen glider materialet ner för att sedan fyllas på från den övre lagersi-

dan.  FIFU begränsar lagret till processerna vilket fungerar tillsammans med Kanban och dragande 

system (Rother & Shook, 2004). 

3.3.4 Kanban 

För att ett företag ska ha ett konkurrenskraftigt produktionssystem krävs en effektiv produktion 

samt ett kontrollerat materialflöde med en väl fungerande materialförsörjning och låga 

lagerkostnader. I enlighet med JIT bör produktionen innehålla en minimerat säkerhetslager för att 

tillmötesgå kundens efterfrågan samtidigt som de ska ha möjligheten att upprätthålla plötsliga 

inkomna ordrar (Koulouriotis, Xanthopoulos, & Tourassis, 2010). Kanban är ett slags dragande 

system som fungerar genom att en produktionsprocess inte ska producera förrän nästkommande 



 

30 
 

process har förbrukat sitt material och ber om påfyllning. Begäran om påfyllning sker genom en 

signal och bidrar till en dragande effekt i produktionskedjan som även sprids bakåt i kedjan (Liker, 

2012). Implementeringen av Kanban bör ske långsamt och i liten skala för att lättare hantera pro-

blem som dyker upp. En snabb implementering kommer bidra till för många och ohanterliga pro-

blem för företaget. Ett Kanban system fokuserar sig inte främst på en minskad lagerhållning utan 

mer på hur användningen av lagret går till. Den minskade lagerhållningen brukar istället bli en 

effekt av implementeringen över tid och ger företaget en möjlighet att närma sig och uppnå ett 

dragande system (Rother, 2013). 

3.3.5 Heijunka 

Idag har det blivit väldigt populärt att utjämna arbetsbelastningen (Heijunka) på ett företag. Genom 

att jämnt producera samma antal produkter varje dag bidrar det till att arbetsbelastningen varken 

blir hög eller låg. Företaget kan därför veta exakt hur många anställda som krävs för att producera. 

Genom att alltid ge kunden det de vill ha och i exakt tidpunkt samtidigt som att jämna ut 

arbetsbelastningen bidrar dock till ett stort problem eftersom kundefterfrågan oftast kraftigt varie-

rar vecko- och månadsvis. Det bidrar till att arbetsbelastningen också varierar beroende på hur 

mycket arbete som behövs göras i relation till hur mycket kunden efterfrågar. Att producera efter 

kundefterfrågan och samtidigt utjämna arbetsbelastningen blir därför väldigt svårt. En implemente-

ring av Heijunka på företag betyder inte i början en produktion efter kundefterfrågan utan att 

istället samla ihop kundorder för en viss period och jämnar ut dem till att det sker lika mycket 

produktion var dag (Liker, 2012). Samma sak gäller för produktmix där företags produktions-

sekvenser utjämnas genom att olika produkttyper sprids ut och utjämnas (Matzka, Di Mascolo, & 

Furmans, 2012). Det enda problemet med att jämna ut produktionen är att kunden i början inte 

alltid får produkten som beställts. En produktion som inte är utjämnad leder ofta till att det blir 

svårt att förutse hur stort kundens behov är, en risk för osålda produkter, varierande utnyttjning av 

resurser samt ojämna krav på leverantörer. Med en utjämnad produktion kan därför företag till-

verka kundens behov och inte mer, risken för osålda varor blir minimerad, företag får en balans i 

maskiner och arbetskraft samt att leverantörer kan få en jämn efterfrågan (Liker, 2012). 
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3.3.6 Slöseri 

Slöseri eller ”Muda” som begreppet heter i Japan är en term som innebär att allt som tar tid men 

inte tillför något värde för kunden skall elimineras. Målsättningen inom Lean är att skapa ett 

enstycksflöde genom att ta bort onödiga arbetsmoment som tar tid och kraft och inte är värde 

höjande (Liker, 2012). Nedan kommer en kort beskrivning av de åtta olika slöserierna. 

 Överproduktion – Produkter i ett företag som behöver vänta mellan olika processer eller 

för leverans skapar inget värde för kunden.  

 Väntan – När en arbetare eller produktionsprocess står stilla på grund av väntan i form av 

material, utrustning eller information tillför detta inget värde (Bergman & Klefsjö, 2011). 

Väntan beror ofta på ojämnt belastad produktion, driftstörningar eller brist på material. 

Även om en maskin står stilla på grund av att produktionsbehov saknas är detta en form av 

slöseri.  

 Onödiga transporter – Tillverkningsmaterial och färdiga produkter som transporteras 

omvägar inom och utanför det egna företaget utan att skapa värde tillför inget värde för 

kunden  (Segerstedt, 2009). Om en transport kan tas bort utan att det medför konsekven-

ser genom en omorganisering av värdeflödet, har slöseri eliminerats (Bergman & Klefsjö, 

2011).  

  Fel, omarbete och kassationer – Felproducering, att omarbeta en defekt produkt samt 

kassation av produkter skapar problem genom att maskiner går sönder och behöver repare-

ras, som i sin tur genererar leveransförseningar. Dessa leder i sin tur till att kapaciteten i 

produktionen försämras och försäljningssiffrorna går ner (Segerstedt, 2009). Brister i 

produktionen kan resultera i skador och ger en otrygg arbetsmiljö för de anställda vilket 

genererar lägre effektivitet (Bergman & Klefsjö, 2011). 

 Onödiga lager – Produktion med liggande lager genererar sämre kontroll av kvalitén på 

produkten. Företaget tror att de lagrade produkterna är redo för leverans med rätt kvalité. 

Men i själva verket kan större delen av dem vara felaktiga på grund onödiga lager. Detta 

genererar en falsk trygghet i företaget och döljer tidigare problem i processen. De färdiga 

produkterna kräver också förvaringsyta, utrustning och personal.  
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  Onödig förflyttning – Onödiga rörelser av personal under arbetstid.  

  Överarbete, onödiga arbetsmoment – I ett företag är det viktigt att endast producera det 

kunden begär för att slippa överarbete. Extra arbete på en produkt som inte kräver det är 

onödigt.  

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda – Outnyttjad kunskap och erfarenheter hos de an-

ställda inom företaget (Segerstedt, 2009). 

3.3.7 Val av produktfamilj 

Som startpunkt för värdeflödet är det viktigt att välja vilken produktfamilj som ska sättas fokus på. 

Eftersom varje enskild kund är intresserad av just sin produkt och inte av hela sortimentet på 

företaget. Ett undantag kan vara ifall företaget i sig endast har någon enstaka produkt som passerar 

fabriken, detta leder till att analysen inte blir alltför invecklad och gör det möjligt att kartlägga hela 

flödet. En kartläggning av värdeflödet innebär att hela processflödet studeras och att en 

dokumentation av de olika stegen i processen sker för både material och information (Rother & 

Shook, 2004).  

 

Det är viktigt att företaget väljer produktfamiljen utifrån kundens synvinkel på värdeflödet. Med 

produktfamilj menas det antalet produkter som genomgår samma process och företagsutrustning. 

Företaget bör fokusera på en produktfamilj som innehåller mindre partier och som inte ingår i 

flertalet produktfamiljer (Rother & Shook, 2004).  
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3.3.8 Nuvarande tillstånd 

En nulägesanalys startas för att lägga grunden till värdeflödet i det framtida tillståndet. Nuläget 

menas som det nuvarande tillståndet i produktionen. Kartläggningen av nuvarande tillstånd 

påbörjas genom en översikt av den valda produktfamiljens flöde steg för steg inom fabriken. För att 

underlätta kartläggningen är det viktigt att utforma en uppsättning av symboler som visar vad varje 

process betecknas som. Det är viktigt att alla symboler bestäms strukturerat, det finns ett 

standardiserat synsätt på varje symbol. Detta gör det enklare för de anställda att följa kartlägg-

ningen eller rita egna kartor. När kartläggningen av flödet i de valda processerna är klar kan företa-

get gå in mer på att förändra detaljeringsnivån. Företaget kan även se en mer överskådlig bild på 

värdeflöden som även omfattar företag utanför deras gränser. Ett strukturerat sätt att kartlägga 

nuvarande tillstånd kan t.ex. vara genom att:  

 Samla all fakta om nuläget genom att gå längs med värdeflödet och studera varje steg.  

 Starta insamlingen tidigt inom flödet. Detta kan t.ex. vara i leveransavdelningens utlast-

ning.  

 Använda tidtagning för att få en egen inblick i hur flödet förhåller sig till de standardtider 

som redan beräknats av företaget.  

 Kartlägga hela värdeflödet själv.  

 Använda blyertspenna för att lämna utrymme för förändringar (Rother & Shook, 2004). 

3.3.9 Framtida tillstånd 

Grunden med kartläggning ett värdeflöde är att t.ex. få upp slöseri till ytan och kunna eliminera 

dessa för att få ett mer effektivt framtida värdeflöde. Slöserier existerar ofta inom produkternas 

konstruktion, processutrustningen eller att det är långa avstånd mellan maskiner och utrustning. 

Det framtida målet är att få en produktion där alla processer inom produktfamiljen är direkt länkade 

till varandra. Detta genom ett kontinuerligt flöde eller ett s.k. dragande system. Med kontinuerligt 

flöde eller dragande system menas att endast producera utifrån efterfrågan för att varje process ska 

producera endast det som behövs, varken för tidigt eller för sent. I det framtida tillståndet ritas 

given fakta upp som exempelvis produktens egenskaper/design, processteknologier och fabriker-

nas omgivning. Det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera slöserier som inte orsakas av dessa 

egenskaper. Startfrågan för det framtida tillståndet bör vara: vad kan åstadkommas med det som 

redan finns? (Rother & Shook, 2004). 
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För att kunna förverkliga det framtida tillståndet behövs det göras en handlingsplan. Efter upprit-

ning av framtida kartläggning, processkarta eller fabrikslayout genomförs en handlingsplan som 

beskriver en tid för framtagning och hur genomförandet skall ske i ett antal mindre steg. Från 

kartläggningen av de enskilda processerna genererar en karta över värdeflödet en total överblick på 

hela flödet genom företaget. Ett verktyg för att hjälpa implementeringen är att dela in varje process 

(Rother & Shook, 2004). 

 

3.4. Analysmodell 
Nedan visas stegvis en modell för hur strukturen i arbetet kommer utföras. 
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3.4.1 Samla in fakta 

Samla in fakta om processerna. 

 Få en förståelse för hur processerna fungerar och hur informationen går genom flödet. 

 Hur är informationen kopplad till processerna? 

Kartlägg vilka moment som ingår i processerna. 

 Vad sker vid de olika arbetsmomenten? 

 Hur är tillvägagångsättet vid de olika arbetsmomenten? 

 Hur är processtegen kopplade till varandra? 

Samla in data för respektive arbetsmoment. 

 Samla in information för att få ett helhetsperspektiv från process till delmoment. 

Undersök om det pågår eller har pågått förbättringsarbete. 

 Vilka förbättringsarbeten har pågått eller pågår just nu? 

 För vilket ändamål har förbättringsarbetet förekommit?  

 Få en förståelse för hur företaget arbetar med förbättringsarbete och hur studien kan utfor-

mas genom företagets arbetssätt. 

 Hur har det gått? 

Dokumentera insamlad fakta. 

 Dokumentera den insamlade fakta för att lättare få ett helhetsperspektiv för materialhante-

ringen och processer. 

Genom insamling av fakta genereras huvudsakligen hur kommunikationen mellan och till de olika 

processerna fungerar samt hur de olika arbetsmomenten går till. Detta är den utgående data som 

används som information för att kartlägga nuvarande tillstånd.  
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3.4.2 Nuvarande tillstånd 

Kartlägg processtegen. 

 Rita upp var processtegen sker samt vad som ingår i dessa för att få en översiktlig struktur 

av de olika stegen. 

Kartlägg materialhanteringen. 

 Hur sker försörjningen av material till produktionsprocessen? 

 Hur ser strukturen ut för materialflödet?  

 Rita upp var materialet ligger och vilka processer materialet hör till. 

 Hur sker kommunikationen mellan processlinan och materialförsörjningen? 

Kartlägg lagerhanteringen. 

 Hur sker försörjningen av material från lager till de olika processerna?  

Från nuvarande tillstånd fås en beskrivning av hur materialet ligger i förhållande till processtegen 

samt hur försörjningen och kommunikationen av material mellan processtegen går till. Insamling 

av data samt kartläggning av det nuvarande tillståndet används för att kunna analyseras i nästa steg. 

3.4.3 Analys av nuvarande tillstånd 

Analysera materialflödet. 

 Jämför flödet och hanteringen av material gentemot vald teori. 

 Finns det problem som ger upphov till slöseri? 

Genom analys av nuvarande tillstånd framkommer skillnader mellan företagets och teorins 

arbetssätt. Skillnaderna visar om det finns problem som ger upphov till slöseri. Detta används 

sedan när en identifiering av brister och problem ska göras. 

3.4.4 Identifiera problem 

Lista eventuella slöserier. 

 Fastställ vilka slöserier som förekommer inom materialhanteringen. 
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 Vilka slöserier är de mest kritiska? 

 Finn rotorsaken till slöseri. 

Övriga problem. 

 Finns de förbättringsmöjligheter inom materialhanteringen och vilka är dessa? 

 Finns det övriga problem som är relaterade till materialhanteringen? 

 Finn rotorsaken till eventuella problem. 

Identifiering av problem leder till att slöseri och övriga problem visas och rotorsakerna till dessa 

kommer upp till ytan och blir visualiserade. Här visas också om det finns förbättringsmöjligheter 

inom materialhanteringen, vilket är indata till att föreslå förbättringar. 

3.4.5 Föreslå förbättringar 

Med hänsyn till givna problem, lista eventuella restriktioner. 

 Vilka möjliga hinder finns inom anläggningen som kan hindra förbättringsarbetet? 

Kartlägg den framtida materiallayouten med hjälp av ideal systemlayout samt principer för 

materialhantering, 5S och slöseri eftersom de beskriver var material skall ligga i förhållande till 

processerna.   

 Hur kan företagets framtida tillstånd se ut?  

 Utifrån framtagna restriktioner, utveckla en förbättringsplan för att utveckla nuvarande 

tillståndet. 

 Utveckla förbättringsmöjligheter. 

Förbättringar som kan effektivisera resursutnyttjandet med hänsyn till givna restriktioner anges. 

Förslag på förbättringsmöjligheter genereras samt förslag på hur företagets framtida situation kan 

se ut. Detta leder fram till åtgärder som företaget kan använda sig av. 
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3.4.6 Åtgärder 

Jämför nuvarande och framtida tillståndet. 

 Vilka skillnader är det mellan det nuvarande och framtida tillståndet? 

 Vilka fördelar ger implementeringen av den nya modellen? 

Rekommendationer. 

 Vad finns det för verktyg och tankesätt som kan användas i framtiden? 

 Lista på förbättringsåtgärder samt vad följderna av implementering av dessa kan leda till. 

 Hur kan de föreslagna åtgärderna ske för att se till att de följs och efterlevs? 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska data och information som tagits fram på företaget.  

4.1.1 Företagspresentation 

Smålandsvillan är ett producerade trähusföretag som inriktat sig på modulhusbyggnation. Mo-

dulhus innebär att företaget tillverkar ett antal volymer/moduler i fabrik som sedan slutmonteras på 

tomtplats. Företaget har sin grund i Småland, därav namnet. Företaget ingår i koncernen BWG 

Homes AB tillsammans med Myresjöhus och har producerat hus sedan 1927.  Tillsammans har de 

producerat över 100 tusen småhus i Sverige. BWG Homes AB är idag Sveriges största trähuskon-

cern. Smålandsvillans fabriker är lokaliserade i Vrigstad och Sundsvall samt representeras av cirka 

33 olika säljkontor runt om i landet. Företaget har idag 110 anställda och omsatte 383 Mkr 2012 

vilket gör dem till det näst största företaget inom sitt segment. Smålandsvillans idé är att som 

hustillverkare erbjuda ett mindre antal hustyper med fastställda planlösningar framtagna av 

arkitekter. Företaget tillverkar idag 15 olika hustyper inom ett prisintervall från 1.6 – 2.8 Mkr. 

Fabriken i Vrigstad har en produktionsanläggning på 10 700 m².  

4.1.2 Produktspecifikation 

Smålandsvillan är ett producerande modulhusföretag. Modulhus är uppdelade i ett antal volymer 

som produceras inomhus i fabrik innan slutmontage. Det tar upp till tre veckor att få ett hus inflytt-

ningsbart efter leverans. Eftersom modulerna byggs inomhus påverkas inte bygget av regn, vind 

eller kyla under tillverkningen. Den enda gången detta kan ske är under volymmonteringen på 

plats. Kunden garanteras därför ett friskt hus i en levande miljö utan någon risk för försening eller 

skador. Volymerna är redan färdiga vid leverans eftersom grundmålning, golvläggning, innertak, 

el, skåp, vitvaror och sanitetsporslin är monterat i fabriken. Slutmonteringen av volymerna innefat-

tar fastställning till grund och montering av tak. Startliving tillverkas på lina tre och är den lina som 

studien baseras på. Utseendet på Startliving kan beställas från modernt till klassiskt genom diverse 

taklutningar och fasadbeklädnader. Modulhuset kan delas in i två och fyra moduler. Startliving 

finns i 54, 67 och 83 kvm och består av två moduler samt i 107, 120 och 137 kvm som utgör ett 

boende av fyra moduler. Smålandsvillan arbetar efter en noll-fels-vision. Efter elva års arbete med 

denna vision har företaget i dagsläget 0-5 fel på 80 procent av deras besiktigade hus.  
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4.1.3 Produktionsprocessen 

Smålandsvillan tillverkar själva golv och innerväggar till modulhusen. Ytterväggar och tak 

levereras från Myresjöhus vilket betyder att all tillverkning sker inom koncernen. Lina tre är en 

tillverkningslina som är placerad mellan lina två och mellanbjälk som visas av bilaga 4. Mellan lina 

två och tre finns idag en truckgång där material levereras. Samma sak gäller mellan lina tre och 

mellanbjälk. Lina tre har i nuläget en ramp mot lina två där material placeras för att komma i nivå 

med modulerna men ingen ramp mot mellanbjälk är ännu byggd. Smålandsvillan har däremot 

planer att införa en ramp mot mellanbjälk inom en snar framtid.  

Smålandsvillans beräknade takttid på linan tre är 3 timmar och 20 minuter, därefter flyttas modulen 

ett steg ner i flödet på en räls där nästa moment påbörjas. Eftersom linan är nystartad har de ännu 

inte uppnått sitt måltillstånd, att tillverka 12 moduler per vecka. Sedan produktionen startades har 

tillverkningen ökat varje vecka, men i dagsläget är produktionen inte stabil utan kan variera vecko-

vis. En orsak till variationerna är bland annat frånvaro samt att de anställda inte fått ett standardi-

serat arbetssätt. De angivna processtegen där arbetsmomenten utförs kan komma att ändras. En 

anledning till att arbetet inte kan utföras vid dem angiva stegen är för att det kan fattas personal, 

vilket medför att produktionsflödet blir förskjutet och hamnar efter. Nedan följer en övergripande 

beskrivning av hur Smålandsvillans produktionsprocess sker på lina tre, där Startliving tillverkas. 

 

1. I första steget sker en så kallad resning, där väggar och golv sätts ihop till en enhet. 

2. Resningen fortsätter i steg två där taket sätts på plats. Grundläggande VVS (Värme, Vatten 

och Sanitet) och el monteras i väggar och golv. 

3. El- monteringen och VVS fortsätter i steg tre där även utvändig målning av huset sker. I 

detta steg monteras även gips men först när elen är helt dragen i väggarna. Därefter sker 

spackling av skarvar och andra ojämnheter. Vägg där trappan ska stå byggs och sedan 

gipsas den som tidigast i detta steg. 

4. Parkett eller laminatgolv läggs beroende på kundefterfrågan. Arbetet med spackling fortsät-

ter. 

5. Fastsättning av fönsterkarmar runt om fönsterna på insidan av huset (smyg) samt flytspack-

ling i badrum. Slutspackling och invändig målning sker. 

6. Smyg sätts i resterande fönster och flytspackling av badrummet görs klart. Målningsarbetet 

fortsätter. Trappa ska som senast ha monterats på plats i detta steg. 
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7. Stänkskydd i badrummet sätts fast. Köksmontering och dragning av VVS i köket. Spack-

ling av trappan samt målning av trappan. 

8. Stänkskydd och köksmonteringen görs klart samt dragningen av VVS.  

9. Montering av vitvaror och badrumsinredning.  

10. Fortsatt montering av vitvaror, badrumsmöbler och garderober.  

11. Slutmontering av kök och VVS. Montering av lister. 

12. Slutdragning av el efter att köket är monterat. Montering av lister. 

13. Montering av elskåp och vattenlås. Slutmontering av lister. 

14. Slutstädning samt finjustering och visuell kontroll av modul. 

15. Täckning i form av inplastning samt visuell kontroll av detta är det sista momentet i 

produktionsprocessen. 

16. Förflyttning från produktion till lager. Huset ligger lagrat till det skickas iväg till kund för 

slutmontering av modulerna till färdigt hus. 
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4.1.4 Materiallayout 

Materialet på lina tre är delvis placerat efter korrekta processteg men i vissa fall går det inte placera 

material på rätt processdel eftersom det inte finns tillräckligt med yta. Detta bidrar till att det inte 

finns någon direkt struktur var visst material skall ligga, vilket idag gjort att materialet inte alltid 

ligger nära till hands för respektive process. Eftersom processer i linan också i många fall flyter 

över stora delar av produktionen bidrar detta till att det blir väldigt svårt att använda bestämda och 

korrekta materialplatser. Målning är ett sådant exempel där arbetet ska utföras i processteg 5 - 6 

men kan ibland förflyttas långt ner i linan innan arbetet är klart. Målarna får därför gå längre 

sträckor för att hämta material och det blir otydligt samt svårt för de anställda att veta var deras 

egentliga arbetsmoment faktiskt skall ske. Det finns däremot vissa förvaringsutrymmen med struk-

tur för verktyg, el- artiklar och VVS. Eftersom det arbetas mycket med material som lämnar kvar 

spår efter sig är det relativt ostädat där materialet ligger. Materialet som används i processerna gör 

arbetsplatsen stökig och gör ibland det svårt för de anställda att förflytta sig över arbetsplatsen. 

 

4.1.5 Materialhantering 

Som tidigare nämnt är materialet i produktionen inte alltid placerat efter korrekt process. 

Materialförsörjningen längs med produktionslinan är idag i batcher och ofta inte anpassade för 

produktionen, de är mestadels större och utformade för produktion under ett antal dagar framöver. 

Företaget har som mål att inom en snar framtid implementera kittning i så stor utsträckning som 

möjligt. Idag transporteras material som en blandning av material-till-man och man-till-material. 

Man-till-material sker genom att arbetaren själv får gå till lagret och hämta det efterfrågade materi-

alet. Detta inkluderar oftast material med osäkra kvantiteter som exempelvis skruv, spik och lister. 

Sträckan för man-till-material beror på var i processen materialet måste hämtas och ligger därför 

mellan 5-65 meter. Material-till-man sker genom att trucken skickar in det avsedda materialet till 

respektive arbetsplats. Eftersom stora delar av det inkomna materialet väger relativt mycket 

förekommer det regelbundet att de anställda får flytta materialet för hand till respektive arbetsmo-

ment. Mycket material ställs på pall vilken gör att de anställda måste arbeta mycket med kroppen.  

 

Det finns idag sju truckar tillgängliga. Två truckar arbetar endast med modulförflyttning från 

process till lager och från lager till lastbil. De resterande fem truckarna arbetar med materialförsörj-
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ningen från inkommande material till lager och från lager till processerna. Smålandsvillan som mål 

att ett materialtorg i direkt anslutning till lina tre som ett mellanlager. Detta för att minska väntan 

på material samt att trucken slipper köra runt processen för att lämna material. Idag är det på många 

ställen ont om plats för trucken att transportera och lämna material. Materialtorget kommer att 

innefatta tyngre material, exempelvis kök, vitvaror, garderober och trappor.  

 

Smålandsvillan har tidigare försökt att implementera 5S konceptet två gånger men har inte lyckats 

på grund av bristande engagemang och uppföljning. Bristande engagemang och uppföljning ef-

tersom att det inte fanns någon som kunde pusha på de anställda att kontinuerligt fortsätta arbeta 

med verktyget och dess egenskaper. 

 

4.1.6 Kommunikation 

Kommunikationen sker med walkie talkie vid materialbehov. Operatören signalerar att material 

behövs fyllas på och truckföraren levererar materialet till avsedd processplats när det finns tid över. 

Material avser allt från målarfärg till köksartiklar. Material-till-man med walkie talkie består idag 

av cirka 86 procent av hela materialförsörjningen. Resterande procent är som tidigare nämnts, 

man-till material. När materialbrist uppstår och inte upptäcks i tid, kan det uppstå väntan för arbe-

tarna. Ibland kan denna tid uppgå till cirka två timmar vilket kan leda till att processerna blir 

stillastående och arbetet förskjuts i flödet.  

 

4.1.7 Lagerhantering 

Smålandsvillan skickar ordrar på allt material till Myresjöhus som sedan beställer materialet. Det 

inkomna materialet avlastas på Smålandsvillans ankommande gods/lager och körs sedan med truck 

ut till respektive lagerhållningsplats. Beroende på materialtyp körs det ut med truck till antingen 

varm- eller kallager. Materialet placeras mestadels på pallställ, men även djup- och fristapling 

förekommer. Det inkomna materialet är emballerat på pall som oftast plockas om innan det körs ut 

till produktion. Som tidigare nämnt producerar företaget efter kundefterfrågan, inköpet av material 

är däremot inte alltid i relation till vad som behövs. Eftersom linan är nystartad, vet inte företaget 

exakt hur mycket material som behövs för en modul. Detta i kombination med att produktionen 

fortfarande är relativt ostabil bidrar till att inköpet av material ofta sker efter en uppskattning.  
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Företaget lagerlayout som visas i bilaga 3 är strukturerad men lagring av materialet är inte alltid på 

närmsta lagerhållningsplats vilket leder till att truckar får köra onödiga sträckor för hämtning och 

avlämning av material. Det har däremot påbörjats ett arbete med förflyttning av materialplatser 

närmare produktion och en omstrukturering av lagerlayouten. Färdiga moduler lagras i ladan som 

visas i bilaga 3, i upp till sex veckor innan de levereras till kund. På grund av lagringstiden sker det 

stora omförflyttningar när moduler ska levereras, eftersom den först producerade modulen oftast 

ska levereras först. 
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5. Analys av nuvarande tillstånd 
Nedan analyseras de valda teorierna med den insamlade empiriska informationen. 

5.1 Processteg 
I enlighet med kapitel 3.3.3 beskrivs att tillverkningen ska ske efter kundefterfrågan för att undvika 

överproduktion. Detta är något som Smålandsvillan arbetar med i de flesta fall men förekomsten av 

förproduktion kan dock ske för standardprodukter. Att arbeta kundorderstyrt leder till att 

lagerhållningen sänks på grund av att det endast köps in material för tillverkning av det som är 

beställt. Inköp av material på företaget sker ofta inte efter exakt produktion. Detta i kombination 

med att materialet körs i batcher bidrar till att lagernivån på företaget är relativt hög. Kapitel 3.3.6 

beskriver slöseri som onödiga förflyttningar och onödiga arbetsmoment. Längs med produktionen 

sker idag långa transporter av man-till-material och även arbetsmoment som innebär tunga lyft. 

 

I produktionen finns det alltid 15 moduler vilket ger ett konstant PIA men däremot kan produkt-

ionen för antal färdiga moduler variera per vecka. Enligt kapitel 3.3.1 är det viktigt att visualisera 

produktionen och var materialet ska ligga. Detta för att kunna få en ordningsam och strukturerad 

arbetsplats. I nuläget är materialet vid processen utspritt och det finns inte alltid någon direkt struk-

tur eller visualisering på var material ska ligga. Detta i kombination med att processtegen kan bli 

förskjutna medför att det sker långa transporter av material vilket speglar kapitel 3.3.6 onödiga 

transporter. I kapitel 3.3.1 beskrivs att det är viktigt att hålla en arbetsplats ren och snygg för att 

upptäcka eventuella fel på arbetsplatsen. Lina tre är idag i större utsträckning ostädad samt att 

material och verktyg inte är välsorterade längs med linan.  

 

5.2 Materialhantering 
I kapitel 3.1.4 beskrivs hur hantering av material inom ett materialhanteringssystem går till och 

vilka faktorer som påverkar utformningen och hanteringen inom systemet. Smålandsvillan använ-

der i dagsläget walkie talkie som sitt sätt att kommunicera och begära material på. Faktorer som att 

hur lång förflyttningen är och hur ofta transporterna sker innefattar inte företagets 

materialhanteringssystem och är inget som dokumenteras. Däremot att material behöver förflyttas 

och vilken typ av material det handlar om spelar större roll när deras kommunikation sker över 
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walkie talkie. Detta leder till att frekvensen av hur ofta material körs in i produktionen varierar. 

Smålandsvillan har ingen specifik placering för materialet utan placerar där det finns plats, på 

närmast möjliga position i anslutning till processen där arbetet utförs. Sträckan som materialet 

förflyttas varierar, vilket beror på att det finns ett flertal lager runtom fabriken. Detta betyder att det 

inte alltid är det närmsta lagret som innehåller det material som behövs. Vid förflyttning av 

material används truckar i 86 procent av fallen vilket är enligt kapitel 3.1.4, material-till-man. 

Man-till-material utgör de resterande 14 procenten, den sträckan är mellan 5 till 65 meter. 

Smålandsvillan planerar i dagsläget att införa ett materialtorg, för att avbelasta truckförarna. Detta 

materialtorg blir därför ett slags mellanlager där material lämnas av truckförare och hämtas av 

produktionspersonal, vilket kommer underlätta materialhanteringen. Vid förflyttning av moduler i 

de olika processtegen använder sig Smålandsvillan av conveyorsystem där förflyttningen sker via 

ett rullband som modulerna puttas fram på. Detta beskrivs mer utförligt i kapitel 3.1.4. I dagsläget 

använder sig Smålandsvillan av batchning men deras ambition är att starta med kittning. 

Kittningens fördelar är att lagernivåerna minskar och att effektiviteten i arbetet vid de olika 

processtegen ökar.  

5.3 Lagerhantering 
Enligt kapitel 3.1.3 är det viktigt att ha en uttänkt lagerlayout. I nuläget har Smålandsvillan en 

strukturerad lagerlayout, men de har däremot inte all material på optimal plats med hänsyn till 

processen där materialet ska användas. Det finns ett påbörjat arbete med omstrukturering av 

lagerlayouten där företaget ska börja med zonindelning 3.1.3 för att minska hanteringsarbetet. 

Smålandsvillans lager är nästan dubbelt så stort som produktionshallen och ligger väldigt utspritt 

över anläggningsområdet. Det är svårt att avgöra vad för sorts lagerlayout de har men eftersom på- 

och avlastning sker på olika områden och materialhanteringen är stor, påminner detta mest om en 

lagerlayout med linjärt flöde som illustreras i figur 2. Smålandsvillan har i dagsläget stora lager, 

vilket binder mycket kapital. I kapitlet 3.3.6 står det att stora lager kan ge upphov till 

kvalitetsbrister samt tar upp yta och arbetstid.  
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5.4 Nuvarande layout 
Nedan följer företagets nuvarande materiallayout samt en förteckning över materialets positioner.  

Figur 5. Nuvarande materiallayout 
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1 Skåp el- artiklar  32 Isolering och träskivor 

2 El- central 33 Skåp med laddningsstation för verktyg 

3 Vagn med VVS artiklar 34 Pall med vinkeljärn samt trappstadgning 

4 Smyg-spännare 35 Låda med arbetslampor 

5 El- central 36 Gips/spillskivor 

6 Blandstation spackel 37 Grön kap 

7 Container träspill (liten) 38 Stor, lång kap 

8 Pall med grovspackel 39 Container trä (stor) och brännbart (stor) 

9 Pall med finspackel 40 Träplankor 

10 Container brännbart (stor) 41 Innertak 

11 Pall med flytspackel 42 Dammsugare 

12 Container deponiavfall (liten) 43 Parkett 

13 Handfat 44 Laminat 

14 Vagn med måleriartiklar 45 Kap av parkett på bredden 

15 Två pallar med målarfärg 46 Container trä (stor) och isolering (stor) 

16 Brandskåp 47 Trappa 

17 Pall med målarfärg 48 Kap av parkett på längden 

18 Skåp med måleriartiklar 49 Papp förskydd av golv  

19 Rulle med papp för täckning av golv 50 Container trä (stor), brännbart (stor), metall 

(liten) 

20 Ventilationsrör 51 Arbetsbänk för VVS 

21 Vagn med el- artikar 52 Pallställ 

22 Badrums- och köksskivor 53 Skåp för VVS 

23 Laddstation för verktyg 54 Arbetsbänk och hylla för VVS 

24 Arbetsbänk för kapning av badrum och kök 55 VVS- artiklar 

25 Förvaring och kapning av lister 56 Fönsterbleckskydd 

26 Städvagn   

27 Vagn med el- artiklar   

28 Skåp med el- artiklar   

29 Skåp med städartiklar   

30 Papp för sluttäckning av golv   

31 El- centraler för modul   

Tabell 2. Beskrivning av det nuvarande tillståndets materialpositioner 
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6. Identifiera brister och slöseri 
I detta kapitel diskuteras Smålandsvillans nuläge. Hur de arbetar med materialhantering, Lean 

production och även hanteringen av lager. 

 

Smålandsvillan styr idag större delen av sin materialhantering från lager till produktion genom 

walkie talkie. Detta sätt att kommunicera och begära material sker vid materialbrist eller när hjälp 

med handledning behövs. Detta kommunikationssystem är ett snabbt och specifikt sätt att 

kommunicera med processarbetare, truckförare eller ledning. Kommunikationen är delvis snabb 

och enkel eftersom det sker en direktkontakt med den sökta personen och gör det lätt för perso-

nerna att förstå varandra. Det ger också en specifik kommunikation eftersom det blir lätt att för-

klara sitt behov och vilken kvantitet som behövs. Vid eventuella problem är det lätt att anropa och 

få hjälp med det som behövs. Systemet blir däremot långsamt eftersom det ofta är överbelastat av 

kommunikation vilket orsakar långa köer för truckföraren som ger en lång väntan på det önskade 

materialet. I nuläget är det stundtals stor belastning för truckförarna, som kan ge upphov till ett 

dåligt arbetsklimat. Denna överbelastning för truckförare kan vara en orsak av att 86 procent av allt 

material sker med material-till-man genom walkie talkie.  

Resterande procent är man-till-material och bidrar till ett onödigt arbete eftersom sträckan för 

förflyttning är upp till 65 meter. Denna transport är tidskrävande, påfrestande och gör att värdefull 

arbetstid i produktionen förloras. Detta är inget värdehöjande arbete och kan ses som ett slöseri. 

För att underlätta trafiken med truckkörningar och förflyttning av material har Smålandsvillan 

planerat att införa ett materialtorg. Arbetsbelastningen för truckförarna kan sänkas eftersom 

materialtorget blir som ett slags mellanlager för de anställda.  

Smålandsvillans lagerlayout ger upphov till väntan för material till produktionsprocessen. Mycket 

material behöver transporteras onödiga sträckor för att nå produktionsprocessen. Detta medför 

problem för processen, det tar längre tid för materialet att nå produktionen. Idag beställs inte alltid 

materialet i tid vilket gör att truckförarna ofta är upptagna när behovet uppstår. Det blir svårt för 

truckförarna att planera upp sina leveranser om de inte får informationen i tid. Den andra faktorn är 

att truckförarna ofta blir överbelastade. Detta beror inte bara på dålig planering utan också att det 
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stundtals behövs mer leveranser än vad truckförarna hinner med. Denna väntan kan bidra till att det 

inte blir en jämn produktion som i sin tur kan leda till förseningar. 

 

Idag använder Smålandsvillan sig av batchning som materialförsörjning längs med 

produktionskedjan. Batchning tar stor lagerhållningsyta längs med kedjan men bidrar till en snabb 

och säker försörjning av material. Eftersom truckarna stundtals är högt belastade bidrar detta i 

nuläget till att material körs in i större batcher än vad som är nödvändig till produktionslinan. 

Materialet tar därför upp stora ytor längs med produktionskedjan. Kittning kräver större arbete vid 

försörjning med tanke på att det krävs personal för plockning av dessa kit. Kittningen i sig leder 

däremot till att ett effektivare arbetsmoment kan utföras eftersom processerna förses med en exakt 

och korrekt mängd av det som behövs. Kittning funkar som en kvalitetssäkring för att allt material 

som körs in ska förbrukas. Vid användning av kittning behövs ett litet säkerhetslager i produkt-

ionen då eventuella kvalitetsbrister på material eller defekta komponenter kan förekomma och kan 

behöva bytas ut. Det planerade materialtorget i kombination med kittning kan vara ett effektivt sätt 

att tillhandahålla material på samt att det minskar lagernivåerna. Det blir också mer visualiserat hur 

mycket material som finns på plats. En nackdel med materialtorget är däremot att det kommer ta 

upp yta eftersom det kommer ligga mer material på produktionsområdet än tidigare. 

 

Smålandsvillan har tidigare försökt att implementera 5S men har inte lyckats skapa vana. Sorte-

ring, strukturering och städning är beståndsdelar som företaget har ett behov av och vill därför 

återinföra. Den enda nackdelen är tidsåtgången vid implementeringen samt att få folk att sträva 

efter 5S strukturen. Den ger en ordningsam, effektiv, ren och strukturerad arbetsplats utifrån befint-

liga resurser som kan bidra till minskade misstag, fel och personskador på företaget. Det visuali-

serar problem och kvalitetsbrister på företaget samt genererar en förbättrad moral och ett jämnt 

tillvekningsresultat. Det handlar också om att förbättra det egna arbetsförhållandet och skapa bättre 

trivsel på företaget. 5S är ett av de verktyg som ett företag bör försöka att implementera för ett 

fortsatt Lean arbete. En noga strukturerad arbetsplats förenklar arbetet för de anställda bland annat 

genom att det inte tar någon tid att hitta material eftersom det alltid ska vara på samma uppmärkta 

plats. Detta leder till en effektivare arbetsplats. Det blir också lättare att hålla arbetsplatsen ren på 

grund av att det inte ligger saker utspridda över hela produktionsytan. Material längs med linan är 

idag i stora delar utspritt och ostrukturerat i relation till var materialet skall användas. Som tidigare 
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nämnts kan det vara långa sträckor för de anställda att hämta material ifrån. Detta tillsammans med 

tunga lyft gör det slitsamt för de anställda att förflytta material. 

Smålandsvillan har insett att deras nuvarande lagerlayout medför problem eftersom den ger upp-

hov till olika former av slöserier. Det sker onödiga förflyttningar av färdiga moduler men även 

material till produktion. Den onödiga förflyttningen sker genom omförflyttning av färdiga moduler 

eftersom den tidigast färdiga modulen ska levereras först. Detta sker i dagsläget och ger upphov till 

att lagerpersonal behöver cirka en timma för att plocka om modulerna eftersom den som ska 

levereras först är blockerad av nyare moduler. Lagring av färdiga moduler sker och bidrar till en 

falsk trygghet som döljer problem och genererar sämre kontroll på produkterna. De färdiga 

modulerna tar även upp en stor yta, kräver utrustning för omförflyttning och personalarbete.  

Materialet kan färdas onödigt långa sträckor för att komma fram till produktionsavdelningen ef-

tersom materialet till lina tre inte alltid finns i det närmaste lagret. Material som används i samma 

modul ligger i vissa fall väldigt utspritt i de olika lagren vilket försvårar plockning och tar onödig 

tid. Detta ger upphov till onödiga transportsträckor och onödigt hanteringsarbete som i sin tur kan 

påverka produktionen negativt för att materialbrist kan uppstå samt att truckförarna blir 

överbelastade.  

Fristapling förekommer på företaget vilket sparar mycket yta på lagret. Däremot binds mycket 

kapital med tanke på hur stor lagerhållningen är. Den stora lagerhållningen kan ge upphov till 

kvalitetsbrister och blir en dyr kostnad för företaget. Fördelen med den stora lagerhållningen är att 

det alltid finns material på plats. Är det nödvändigt med mycket lager är fristapling ett effektivt och 

användningsbart lagerhållningssystem eftersom det gör att mycket lager får plats på liten yta. En 

stor nackdel med fristapling är att det blir svårt att förbruka det äldsta materialet först eftersom det 

oftast står längst in. Det finns även materialindelningar i form av olika zoner i lagret, exempelvis 

har Smålandsvillan alla vitvaror i T-hallen som bilaga 3 illustrerar. Zonindelning är ett effektivt 

sätt att placera likvärdigt material på samma ställe vilket gör det enkelt att plocka olika vitvaror till 

en och samma modul på en och samma gång. Fördelar kan vara att materialhanteringen minskar, 

materialet blir visualiserat och att det tar kortare tid att hitta varorna samt att förflyttningsavståndet 

kan bli kortare. Zonindelningen på Smålandsvillan kommer inte ge stor effekt eftersom företaget 

har en lagerlayout som påminner mest om ett linjärt flöde och eftersom lagren är utspridda bidrar 

inte zonindelning till minskade transportsträckor. Däremot bidrar detta till en mer strukturerad 

lagerlayout. 
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7. Resultat 
Nedan förklaras studiens framtagna resultat som är genererade med hjälp av analysmodellen. Vi 

beskriver de brister och slöserier som har identifierats och har störst inverkan på Smålandsvillans 

resurshantering, samt vad som behövs för att eliminera dessa. 

 

Företagets arbetsplats är idag oren, ostrukturerad och stökig vilket bidrar till en försämrad arbets-

miljö för de anställda. Material, verktyg och arbetsplatser är ostrukturerade och är inte uppmärkta 

vilket gör det svårt för de anställda att vara effektiva i sitt arbete. 

 

Idag sker ett stort antal slöserier på företaget såsom onödiga förflyttningar av människor, onödig 

väntan, onödiga transporter och onödiga lager. Onödig förflyttning av personal och material inom 

företaget på grund av en ostrukturerad materiallayout längs med produktionslinan samt på lager. 

Det finns ingen direkt struktur eller visualisering på var material ska ligga. Detta i kombination 

med att processtegen ofta förskjuts medför onödiga transporter av material och personal inom 

företaget. Materialförsörjningen längs med linan sker genom batchning vilket bidrar till att 

materialet tar upp stor yta. 

 

Kommunikationen sker över walkie talkie och är en snabb kommunikation och är ett lätt och speci-

fikt sätt att arbeta på. Kommunikationen bidrar däremot ofta till en överbelastning av truckföraren 

som kan ge en väldigt lång väntan för de anställda på det önskade materialet. Planering av det 

inkomna materialet sker inte heller alltid i beräkning till hur lång tid det tar för material att komma 

efter en beställning. Detta kan bidra till en försening av material och produktion.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens framtagna resultat och vilken effekt de har på företagets interna 

resurshantering. 

8.1 5S 
Smålandsvillan har inget aktivt arbete med 5S, däremot har de tidigare försökt implementera detta 

utan framgång. Under arbetets gång har vi upptäckt att de har brister som 5S skulle kunna före-

bygga. Nedan beskrivs de olika beståndsdelarna samt hur en implementering på företaget kan gå 

till och vilka effekter implementeringen ger.  

 

Sortera upp arbetsplatsen: I dagsläget är det väldigt stökigt, och det ligger mycket verktyg och 

material längs med produktionslinan som inte används för närliggande moment. Eftersom produkt-

ionen idag flyter över stora delar leder detta till att material ofta ligger utspritt inne i produktionen. 

Det finns även en brist på förvaring av verktyg som exempelvis upphängningstavlor och 

förvaringsskåp. Det första S:et fokuserar på att avlägsna verktyg som inte behövs för 

arbetsmomentet och att verktyg skall placeras i en central samlingsplats för vara lättillgängliga vid 

behov. Den centrala samlingsplatsen kan exempelvis vara en målningsstation där alla målarartiklar 

placeras på en och samma plats för att göra det lätt att hitta det som söks. Smålandsvillan bör se 

över alla verktyg längs med produktionslinan och sortera bort det som inte ligger på sin rätta plats. 

Sorteringen hjälper de anställda att hitta de sökta verktygen samt frigör yta, vilket gör det lättare för 

de anställda att förflytta sig.  

 

Strukturera: Företaget har idag ingen direkt struktur på arbetsplatsen. Det finns dåligt med 

uppmärkningar av var material skall ligga, i vilken kvantitet det ska vara på respektive plats och 

markering på golvet var materialet ska ligga. Som tidigare nämnt finns det mycket verktyg och 

material utöver produktionslinan som inte har någon direkt fast plats. Detta bidrar till att det blir 

väldigt oklart för de anställda var de skall lägga använt material och verktyg. Om inte en strukture-

ring av arbetsplatsen genomförs ger den upphov till sorteringsproblem. Genom en strukturering 

visualiseras verktyg och material. Visualisering gör det enkelt för de anställda att veta var allt ska 

ligga, samt när verktyg och material har sin förutbestämda plats blir de lättare att hitta. Det finns ett 
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fåtal arbetsstationer vid processerna där de anställda har sorterat och strukturerat på eget initiativ, 

vilket visar benägenhet till förändring och förbättring av arbetsförhållandena.  

 

Städa: Sedan start av lina tre har städning inte prioriterats och arbetsplatsen är för tillfället ostädad. 

Det ligger damm, spån och spackel utspritt utöver golvytorna vilket bidrar till att arbetsmoralen 

sänks på grund av försämrad arbetsmiljö. Det krävs en förändring i arbetarnas dagliga rutiner. De 

anställda måste få in dagliga rutiner att kontinuerligt städa efter sig. En noggrann utförd städning 

minskar risken för att kvalitetsbrister och fel uppstår i produktionen.  

 

Standardisera: För att kunna behålla sortering, strukturering och städning krävs det ett 

standardiserat arbetssätt, att kontinuerligt arbeta med de förgående S:en som en vardaglig 

arbetsuppgift. Företaget bör införa listor och förslag på hur man ska arbeta med det tre föregående 

S:en, exempelvis hur det ska städas och var. Det ska fungera som ett sätt att standardisera arbetet.  

 

Skapa vana: Det sista S:et kan vara det svåraste att implementera eftersom det är viktigt att få 

anställda att ändra sitt beteende och anpassa sig till den nya implementeringen. Det krävs stort 

engagemang från ledning och arbetare på fabriksgolvet för att se till att implementeringen efter-

levs. Det krävs en person som ständigt arbetar med uppföljning av förbättringsarbetet för att se till 

att implementationen inte gjorts förgäves. Att skapa en kultur där de anställda har som rutin att 

sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana är ingen lätt uppgift men leder till en 

effektivare arbetsplats och förbättrad miljö. Arbetarna verkar vara väldig öppna för förändring och 

vill att saker ska förändras till det bättre, därför tror vi att en implementering på Smålandsvillan 

kommer att fungera och att det kommer gynna deras verksamhet.  

 

Slutligen tycker vi att en implementering av 5S på Smålandsvillan skulle bidra till ett bättre 

arbetsklimat för det anställda som kan höja moralen och stärka teamwork. Tillsammans med vår 

framtida layout kommer produktionslinan frigöra mycket yta. Detta bidrar till en förenklad och 

effektivare arbetsplats med god ordning. För att stärka vanan i 5S implementering tycker vi att det 

krävs ett arbete på cirka 10-15 minuter per dag för sortering, strukturering och städning. Med ett 

effektivt 5S arbete kommer slöseri och bister att reduceras. Slöserier som onödiga lager och onödig 

förflyttning av människor samt brister såsom en oren, ostrukturerad och stökig arbetsplats. 
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8.2 Layoutförslag  
Smålandsvillan har i nuläget ingen planerad och strukturerad layout där arbetsstationer och 

material är anpassat till processerna. Som tidigare nämnt läggs material och verktyg lite där det får 

plats vilket gör det ostrukturerat och stökigt längs med produktionskedjan. Detta medför svårig-

heter för de anställda både inom logistik och vid processerna på grund av att de inte vet var place-

ringen av material ska vara. För att kunna presentera ett förslag till förbättring har en ny layout 

tagits fram. Layouten är kartlagd över produktionslinan och innehåller materialet samt arbetsstat-

ioner vid processlina tre. Den nya layouten är utformad för att förse rätt processteg med rätt 

material och att materialet ligger i närhet till respektive processdel. Företagets planerade material-

torg visas också på den genererade layouten. Materialtorget bör minska antalet förflyttningar av 

material och hur regelbundet linan försörjs med material av truck. Med den nya layouten reduceras 

slöserier genom att avstånden mellan material och process blir kortare, mer fri yta genereras och 

skapar enklare och mer hållbar materialförsörjning. Det nya layoutförslaget i kombination med 5S 

leder till en strukturerad, ordningsam och ren arbetsmiljö. Nya och smarta förvaringsmöjligheter 

föreslås i form av FIFU hyllor. Detta genererar en effektivare och smartare användning av plats och 

resurser. Som tidigare nämnt har Smålandsvillan planerat att bygga en ramp mot mellanbjälk, detta 

för att få material i nivå med volymerna. Den nya generade layouten är utvecklad med att en ramp 

finns på varje sida. Vi har försökt lägga över mestadels av materialet mot mellanbjälk eftersom det 

där finns mer utrymme för truck här än mot lina två. I layouten är containrar utsatta där det sker 

mycket spill. Rampen är också utformad med utfrästa parkeringsfickor för att containrar skall 

kunna köras in. Detta för att ge truckförare så mycket utrymme som möjligt. 

De arbetsbänkar som är utformade nedan i den framtida layouten är placerade för att lätt få en 

struktur och standard på var material och verktyg skall ligga. Arbetsbänkarna gör det lättare för 

uppmärkning samt visualisering.  

Den nya layouten är framtagen för att eliminera slöseri, förenkla arbetet för de anställda samt 

hjälpa implementeringen av 5S. Vid framtagningen har de anställdas önskemål tagits i beaktning.   

 

Nedan presenteras omförflyttningar och tillägg av material och arbetsstationer, samt vilken inver-

kan de kan ha på produktionslinan. Siffrorna som beskrivs nedan är endast de där en förändring 

skett och har ny position eller utformning. Figuren efter listan illustrerar den nya layout. 
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2. På denna station sker förvaring av verktyg och material som används för installation av 

grundläggande VVS. Denna station har utformats eftersom det fanns ett behov av förvaring samt 

en avhjälpande arbetsbänk. Arbetsbänken är en fast station som hjälper införandet av 5S och 

förminskar antalet förflyttningar för de anställda. Idag används vagnar för VVS och el vilket går att 

använda vid behov.  

7, 8, 9. Arbetsbänk för målning samt förvaring av måleriartiklar som en fast arbetsstation.    

Stationen är framtagen för att avhjälpa de arbetande med spackling och målning. De två pallar med 

målarfärg bör ställas på en höj- och sänkbar platta för att förenkla arbetsmomentet vid lyft och 

minska slitsamt arbete. Smålandsvillan bör sikta mot en kittad materialförsörjning av målarfärg. I 

dagsläget finns två pallar målarfärg i produktion vilket vi anser vara onödigt mycket. Dessa två 

stationer kommer kunna förenkla 5S arbetet samt bidra till förminskade slöserier i form av onödiga 

lager och förflyttning av personal.  

12. Ett lodrät ställ för metallister längs med pelare, eftersom det tidigare låg vågrät i ett ställ vid lina 

två. Förflyttningen frigör yta eftersom lodrät förvaring tar mindre plats än vågrät och förflyttningen 

blir avsevärt kortare för de anställda. Det tar inte heller upp någon plats vid truckgången mot lina 

två.  

13, 14. Ny arbetsbänk samt förvaring av kök och badrumsskivor som en fast arbetsstation.  

Arbetsbänken är flyttad för att ligga närmre arbetsmomentet som utförs. Kök och badrumsskivorna 

skall vara upplagda på en höj- och sänkbar platta för att förenkla arbetsmomentet och minska 

slitsamt arbete. Kap för metallister på arbetsbänken istället för i truckgången. Detta leder till ett 

förenklat arbete med 5S och förbättrar arbetsförhållandet för de anställda.  

24. FIFU skåp med el- artiklar placeras här, är FIFU skåp inte nödvändigt kan materialet förflyttas 

till arbetsstation 2.  

25. Höj- och sänkbar plattform för placering av gips för att avbelasta de anställda. Eventuell vagn 

kan användas för förflyttning av gipsskivor till sin rätta plats i modulen. Detta för att undvika lyft 

och förenkla arbetsmomentet. 

27, 28. Smyg och spännare för smyg är placerade i nära anslutning till respektive processteg för att 

minska förflyttningen av personal.  

29. Trappstadgning är förflyttad närmare det processteg där den sätts fast för att minska avståndet. 

Trappor lämnas även här med truck för montering vid detta steg. 
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30. På arbetsbänken där parkett kapas, sätts även en laminatkap fast till samma process. Detta för 

att minska förflyttningen av de anställda genom att slippa kapa vid lina 1-2. Kapen är också förflyt-

tad ett steg upp i linan för att vara närmre processteget. Eftersom trappan kräver utrymme kan inte 

parkett- och laminatkapen förflyttas tidigare i flödet där den borde vara.  

31, 32. Parkett samt laminat förflyttat närmre kapen för att vara nära till hands.  

33. Den andra parkettkapen är också förflyttad tidigare i linan för att vara närmare parkettlagret och 

processen. Detta för att minska förflyttningen av de anställda.  

35. Badrum och köksinredning placeras här från materialtorget för att lätt förflyttas in i processen 

med hjälp av handtruck. Ytan mellan 35-36 är frigjord för all sorts tungt material som skall placeras 

in i slutskedet av flödet. Den frigjorda ytan ger mer kontroll och gör det lättare för att förflytta sig 

och hantera materialet.  

36. FIFU skåp för kittade VVS- artiklar.  

41. Företagets framtida materialtorg är ett mellanlager av stora och tunga artiklar i form av trappor, 

vitvaror, köksinredning, badrumsinredning, garderober och skåp. Materialtorget är placerat för att 

ge en närhet till materialet, underlätta logistikarbetet samt visualisera materialet för de anställda vid 

processerna.  
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Figur 6. Framtida materiallayout 
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1 El- central 22 2 skåp, laddningsstation 

2 Arbetsbänk med förvaring och peg board 23 Låda med arbetslampor samt vinkeljärn för 

stadgning  

3 El- central 24 2 FIFU skåp för el- artiklar, kablar etc. 

4 Blandningsstation för spackel med 

spackelpall 

25 Gips/spillgipsskivor 

5 Containrar deponi (liten), brännbart 

(stor) och trä (liten) 

26 Container trä (stor) 

6 Tvättställ 27 Smyg 

7 Arbetsbänk för målning med förvaring 28 Spännare för smyg 

8 2 pallar med målarfärg 29 Trappstadgning 

9 Materialskåp för målning 30 Parkett- och laminatkap på bredden 

10 Brandskåp 31 Parkettgolv 

11 Papp för täckning av golv 32 Laminatgolv 

12 Ställ för metallister 33 Parkettkap på längden 

13 Arbetsbänk för kapning av köks- och 

badrumsskivor samt kapning av 

metallister 

34 Container bränbart (stor) 

14 Kök- och badrumsskivor 35 Badrum- och köksinredning 

15 Laddstation för verktyg 36 FIFU- skåp VVS 

16 Slipmaskin för lister 37 Arbetsstation VVS 

17 Kap och förvaring av lister 38 Laddningsstation/arbetsbänk med förvaring 

18 Skåp för förvaring av el- artiklar 39 Arbetsbänk med förvaring 

19 Skåp med utrustning för städ 40 Fönsterbleckskydd 

20 Papp för sluttäckning av golvytor 41 Materialtorg 

21 El- centraler   
Tabell 3. Beskrivning av det framtida tillståndets materialpositioner 
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9. Slutsatser  
Nedan presenteras de identifierade problemen på Smålandsvillan.  

Här besvaras undersökningsfrågan: “Hur kan ett producerande företag arbeta med effektivisering 

av interna resurser?” 

 

Analysmodellen har använts som utgångspunkt för att besvara undersökningsfrågan. I det nuva-

rande tillståndet där kartläggningen utfördes insågs betydelsen att avgränsa studiens omfattning 

eftersom intern resurshantering innefattar väldigt mycket inom ett företag.  

Det är viktigt för ett företag att arbeta efter att försöka effektivisera och förbättra det interna 

resursflödet och sträva efter att begränsa de slöserier som förekommer. Slöseri som inte fyller 

någon funktion är onödiga för företaget eftersom de inte tillför något värde för kund eller arbetare. 

En grund för att arbeta med Lean är att ha en städad, organiserad och strukturerad arbetsplats vilket 

speglar leanverktyget 5S beståndsdelar och är enligt teorin det första ett företag bör implementera 

när de ska börja med effektiviseringsarbete.  

 

Hur har slöserier identifierats? 

I analysmodellens tredje steg identifierades de största slöserierna som orsakar en ineffektiv intern 

resurshantering. Slöserierna identifierades på både material- och processnivå och ett mindre arbete 

på processerna utfördes medan större vikt lades på materialnivå som fallstudien huvudsakligen 

innefattar. Eftersom material och process är beroende av varandra kunde processen inte uteslutas i 

studien.  

 

Hur kan slöserierna antingen elimineras eller reduceras? 

Efter en inblick i företagets struktur i hur material- och processhantering sker, har ett antal 

slutsatser kunnat dras. Med hänsyn till studiens valda avgränsningar har förslag genererats på hur 

slöserierna kan reduceras på företaget. De genererade förslagen kan reducera de huvudsakliga 

slöserierna i material- och produktionsflödet.  
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10. Rekommendationer 
Implementering av 5S grundprinciper längs med produktionslinan 

 Visualiserar eventuella problem och kvalitetsbrister. 

 Förbättrar arbetsförhållandet och skapar en bättre trivsel för de anställda. 

 Skapar en effektivare arbetsplats. 

 Förkortar sträckor för hämtning av material och verktyg. 

Implementering av generad materiallayout i kombination med 5S  

 Strukturerar arbetsstationer och material till korrekta processteg för att lättare finna det 

sökta materialet. 

 Fördelar arbetsstationerna i nära anslutning till rätt arbetsmoment. 

 Strukturerar upp verktyg genom samlingsstationer och uppmärkning. 

 Reducerar slöserier i form av förflyttning av människor och material. 

 Frigör yta längs med produktionslinan. 

 Skapar en enklare och hållbar materialförsörjning med smarta förvaringsmöjligheter i form 

av FIFU-skåp och hyllor. 

Utjämna arbetsbelastningen längs med produktionslinan 

 Utjämna produktionen veckovis för att kunna standardisera arbetet och slippa förflyttningar 

av processtegen längs med produktionslinan.  
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Implementering av Kanban 

 Skapa ett kanbanstyrt materialhanteringssystem i form av skanning för att underlätta 

kommunikationen vid materialbehov. Kanbansystemet skall användas som en signal för att 

signalera att material håller på att ta slut. 

 Stegvis reducera kommunikationen via walkie talkie vid implementeringen av Kanban för 

att slutligen endast använda walkie talkie vid avhjälpning av personal samt vid kritiska 

situationer.  

Implementering av kittning och Heijunka 

 Införa kittning på de artiklar som används kontinuerligt. Kombinera kittningen med ett 

säkerhetslager i nära anslutning.  

 Eftersom produktionen idag inte är utjämnad krävs en stabilisering av processerna för att få 

ett jämnt flöde. Detta kan hjälpa de anställda att få en rytm i arbetet samt slippa förflytt-

ningar av arbetsmoment längs med linan. Ett jämnt produktionsflöde kan förenkla försörj-

ningen med kit. 

Omförflyttning av lager  

 Förflytta det lagrade materialet för att få det i relation till produktionsprocesserna för att 

minska de nuvarande transportsträckorna.  
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11. Framtida forskning 
80 procent av Smålandsvillans hus har idag 0-5 fel vid slutbesiktningen. Vi anser dock att det kan 

bli betydligt bättre. Självklart kan en del av bristerna ske vid resning och hopsättning av modulerna 

på plats, men vi tror att en längre lagring av moduler bidrar till att det blir svårare att upptäcka 

kvalitetsbrister eftersom de inte upptäcks förrän vid besiktningen. En framtida forskning kan därför 

ske över lagringstiden av moduler.  

Idag kan processerna på lina tre flyta över stora delar samt orsaka förseningar när personal är 

frånvarande. När fasta processteg förflyttas längre ner i linan än planerat bidrar det till att anställda 

måste förflytta sig längre för att hämta material. Eftersom detta är en personalfråga bör det 

undersökas ifall bland annat bemanning eller utbildning av de befintliga anställda skulle vara en 

lösning till problemet.  

Som tidigare nämnts sker inköp av material av en anställd på Myresjöhus. Det bör undersökas om 

denna inköpare borde sitta i Smålandsvillan istället för att bland annat underlätta kommunikat-

ionen.  

Undersök om det finns möjlighet att slippa omförflyttning av färdiga moduler i lagret. 
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12. bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär 1  
1. Vad tillverkas på företaget? Hur många enheter produceras idag? Vad är ert önskade värde?  

2. Hur många anställda finns på företaget? Verkstad, kontor och lager. 

3. Hur fungerar modulhus i stort?  

4. Hur lång tid tar processen från beställning till färdigt hus på plats? Steg för steg.  

5. Hur lång tid tar det tills huset är inflyttningsbart? 

6. Hur flexibel är er produktion gentemot kundens efterfrågan?  

6. Hur är ert lager uppbyggt idag? 

7. Hur sker transport av råmaterial, beståndsdelar och komponenter från lager → produktion → 

slutlager→ kund?  

8. Hur sker materialförsörjningen till processerna längs med produktionen? Fungerar det bra eller 

dåligt?  

9. Vad finns det för batcher för materialet just nu?  

10. Hur speglar ni er produktion till verktyg som JIT, 5S och Slöseri? 

10. Använder ni något av begreppen just nu, eller försökt implementera något av dem tidigare? 

11. Hur fungerar er produktionsprocess just nu?  

12. Använder ni något material/lagerstyrningssystem?  

  



 

 
 

Bilaga 2 Frågeformulär 2  
1. Hur hanterar arbetarna materialet? Har ni utrustning för att hjälpa arbetaren med materialet? 

2. Tycker ni att er anläggning fungerar bra idag?  

3. Vad fungerar/inte och varför? 

4. Hur sker implementering av något nytt?  

5. Görs det förstudier och uträkningar på ett framtida läge? 

6. Hur tycker ni att er fabrik och processlayout fungerar just nu? Finns det något ni vill ändra på? 

Varför? 

7. Vad finns det för olika övergripande restriktioner på företaget idag? T.ex. Yta, kapital och 

kapacitet.  
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Bilaga 4 Produktionsanläggning med lager 
 

  



 

 
 

Bilaga 5 Exempel på Startliving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 6 Nuvarande tillstånd, processbeskrivning 
1. Skåp för el- artiklar används vid process 2, 3 och 4. Skåpet innehåller el- kablar och el- kompo-

nenter 

2. El- skåp 

3. Vagn med VVS artiklar används vid arbetsstation nummer 3 

4. Spännare för fastsättning av smyg skivor används vid process 5 och 6 

5. El- skåp 

6. Blandstation för spackel samt fogmassa 

7. Container för träspill 

8. Pall med grovspackel används vid arbetsmoment 3 

9. Pall med finspackel används vid station 6 

10. Container för diverse brännbara material 

11. Flytspackel vid steg 4 - 7  

12. Container deponiavfall 

13. Handfat 

14. Artiklarna på målerivagn används vid arbetsmoment 4-11 

15. Målarfärg används i kombination med artiklarna på vagnen i process 5 och 6 

16. Brandskåp 

17. Målarfärg används i kombination med artiklarna på färgvagnen vid process 5 och 6 

18. Skåp med måleriartiklar används i kombination med att målning sker vid steg 5 och 6 

19. Rulle med papp för täckning av golvytor används vid process 8 och 9 

20. Ventilationsrör används vid process 9-10 

21. flyttbar el-vagn för användning vid process 2, 3, 4, 11 och 12 

22. badrumsskivor används vid process 8, 9 och köksskivor sätts in vid process 10 och 11 

23. Batteriladdningsstation för verktyg 

24. Arbetsbänk för kapning av badrum och köksskivor för användning vid process se ovan. 

25. Förvaring samt kapning av lister som används vi process 11 och 12. 

26. Städvagn för slutstädning av moduler vid process 14 och 15 

27. El- vagn för slutdragning av el vid process 13 - 15.  

28. Skåp för förvaring av el- artiklar, används vid process 13 - 15 

29. Städskåp för förvaring av städartiklar som används i kombination med vagnen när slutstädning sker 

vid process 14 och 15 

30. Papp för täckning av golv sker efter slutstädning som skydd för golvet, används vid process 15 



 

 
 

31. El- central monteras fast vid process 14 och 15 

32. Isolering och träskivorna används inte vid lina 3, utan av de som bygger golven som ligger i 

anslutning till lina 3 

33. Laddningsstation för verktyg som används vid station 1 - 4 

34. Delarna för stadgning av trapp används vid process resningen. Trappstadgning läggs vid parketten 

7-8 

35. Arbetsbelysning fästes vid process 1 och sitter kvar tills modulen är färdig  

36. Gips fästes vid process 3 

37. Grön kap används vid golvbyggnationerna på linan bredvid 3:an 

38. Kapning av trämaterial som används vid golvbyggnation av golv på linan bredvid 3:an 

39. Container för trä och brännbart används inte vid lina 3, utan vid golvbyggnationerna 

40. Träplankor som används av golvbyggarna  

41. Innertak används vid mellanbjälk 

42. Dammsugare 

43. Parkett läggs vid process 4 om inte laminat önskas 

44. Laminat läggs vid process 4 om inte parkett önskas 

45. Kapning av parkett på bredden som sedan läggs vid process 4 

46. Spillcontainer trä och isolering 

47. Trappa monteras in vid process 3-6 

48. Kapning av parkett på längden som sedan läggs vid process 4 

49. Papp som läggs för att skydda golv vid montering av kök som sätts in vid process samma moment 

som golvet 

50. Containrar för spill av trä, brännbart och metall  

51. Arbetsbänk VVS, monteras in vid process 7 t.o.m. 12 

52. Pallställ för förvaring av artiklar som används vid golvbyggnationerna 

53. Skåp för förvaring av VVS artiklar som sätts in vid process 7 - 12 

54. Arbetsbänk och hylla för VVS som används vid process 7 - 12 

55. VVS artiklar som används vid process 7 - 12 

56. Fönsterbläckskydd som monteras vid process 15 
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