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Sammanfattning 

Under de senaste två årtionden har bilindustrin genomgått en stor transformation. 

Grunden till det är marknadsförändring och ökad integration av elektroniska delar i 

fordon, bilindustrin producerar olika och mer komplexa produkter samtidigt som 

utmaningen är att bibehålla sin flexibilitet genom att leverera mer innehåll för 

konsumenterna till ett reducerat pris. Fallstudien är utförd på TrelleborgVibracoustic. 

Företaget producerar vibrationsdämpare till fordonsindustrin. De producerar 

vibrationsdämpare till de flesta inom fordonsindustrin. 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur de interna beställningarna av 

material påverkar en producerande verksamhet. Genom ökad förståelse, för varför 

produktionsstopp som är relaterade till materialförseningar uppstår, kunna ge förslag på 

ett effektivt sätt att beställa material och som kan implementeras som en standard för att 

beställa material på den producerande verksamheten. För att svara på frågeställningen så 

har författarna genomfört en litteraturstudie och en fallstudie. I fallstudien så 

observerades, intervjuades och gjordes en tidsstudie för att få en överblick på hur de 

interna beställningarna fungerar.  

I fallstudien fokuserades det på att identifiera aktiviteter som bidrog till 

materialförseningar och skapa en lösning för att minska antalet materialförseningar. 

Under arbetets gång bildas det en uppfattning om hur aktiviteter som sker vid en intern 

beställning påverkar verksamheten och vad som är grundorsaken till dessa aktiviteter.  

Rapporten inleds med en introduktion där bakgrunden beskriver varför det valdes att 

skriva om ämnet. En undersökningsfråga togs fram, för att i ett senare skede besvaras. 

För att underlätta för forskaren och läsaren togs det fram teoretiska underlag för att förstå 

studien. I analysmodellen redogörs tillvägagångssättet vid analys av insamlad empiri. 

Med hjälp av analysen framställdes ett resultat som ligger till grund för studien. 

Resultatet omfattar aktiviteter som bidrar till materialförseningar samt ett 

lösningsförslag. I diskussionen och rekommendationerna  diskuteras de faktorer som 

påverkar materialförseningar samt lösningsförslag till fallföretaget. 
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Summary  

 

Over the past two decades, the automotive industry has undergone a major 

transformation. The basis for this is the market change and increased integration of 

electronic components in vehicles, the auto industry produces different and more 

complex products, while the challenge is to maintain flexibility by delivering content to 

consumers at a reduced price. The case study is performed on TrelleborgVibracoustic. 

The company produces isolators and dampers for the automotive industry. They produce 

isolators and dampers for most of the automotive industry. 

The aim of the project is to increase the understanding of how the internal ordering of 

materials affects a producing business. Through increased understanding of why 

downtime related to material delays occurs, be able to give suggestions on an effective 

way to order materials and which can be implemented as a standard to order materials in 

the producing business. To answer the question at issue, the authors conducted a 

literature review and a case study. In the case study the authors observed, interviewed 

and made a time study to get an overview of how the internal ordering is performed. 

The case study focuses on the identification of activities that contributed to material 

delays and create a solution to reduce the number of materials delays. During the case 

study a perception was formed of how the activities that occur during internal ordering 

affects the business and the primary cause of these activities. 

The report begins with an introduction, where the background describes why it was 

chosen to write about the subject. A survey question was drawn up, to later be answered. 

For the convenience of the researcher and the reader a theoretical basis is presented to 

understand the study. The analysis model describes the approach in the analysis of the 

collected empirical data. With the help of the analysis a result was produced which is the 

basis for the study. The result includes activities that contribute to material delays as well 

as a proposed solution. The discussion and the recommendations discuss the factors that 

influence material delays, and the proposed solutions to TrelleborgVibracoustic. 
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Abstrakt 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur de interna beställningarna av material 

påverkar en producerande verksamheten och hur det går att effektivisera. Detta har lett 

till rekommendationer relaterat till uppdraget som var att effektivisera interna 

beställningar. Ett måltillstånd definierades till ”Reducera materialförseningar genom ett 

beställningssystem som är strukturerat, systematiserat, enkelt att arbeta i och förser lagret 

med rätt information i rätt tid”. Måltillståndet togs fram med hjälp av analys av empirin, 

för att skapa en grund till dem dokumenterade problemen och lösningarna som senare 

beskrivs.  

 

Nyckelord: Materialförsening, Interna beställningar, Beställningssystem, Lager, Lean 
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Förord 

Studien är genomförd som en avslutande del inom utbildningen Industriell ekonomi vid 

Linnéuniversitetet. Studien är utförd på TrelleborgVibracoustic och vi vill tilldela ett 

stort tack till alla medarbetare och alla som bidragit till arbetet. Samtidigt vill vi rikta ett 

stort tack till:  

Tobias Schauerte, examinator på Linnéunversitetet, som genom föreläsningar och 

seminarier bidragit med bra feedback, vilket har varit en bra guide för arbetet.  

Revsul Dedic, vår handledare vid universitetet, som genom regelbunden kontakt varit till 

stor hjälp under hela arbetet. Revsul har hjälp oss att utföra arbetet på ett strukturerat sätt 

och med sin kunskap inom området givit bra feedback och förslag på genomförande samt 

bollat idéer.  

Andreas Schoeneck, vår handledare på företaget och logistikchef på företaget.  Vi vill 

börja med att tacka för förtroendet och möjligheten att få utföra vårt examensarbete på 

TrelleborgVibracoustic. Vi vill tacka Andreas för tiden som lagts på att tillhandhålla oss 

med nödvändig information, data och att bolla idéer med oss.  

Hans Svensson, systemutvecklare på företaget. Vi vill tacka Hans för möjligheten att 

utveckla ett nytt beställningssystem och förtroendet för vårt examensarbete.  

Jonna Gustafsson, vikarierande lager ansvarig. Vi vill tacka Jonna för hennes 

tillgänglighet och tagit över när Andreas varit frånvarande.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien, en problembeskrivning som sedan 

mynnar ut till en problemformulering och tillhörande avgränsningar..  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste två årtionden har bilindustrin genomgått en stor transformation. 

Grunden till det är marknadsförändring och ökad integration av elektroniska delar i 

fordon, bilindustrin producerar olika och mer komplexa produkter samtidigt som 

utmaningen är att bibehålla sin flexibilitet genom att leverera mer innehåll för 

konsumenterna till ett reducerat pris. Vilket gör att det blir ökad press på leverantörerna 

(Madenas et al., 2015).  

Biltillverkare är beroende av ett omfattande nätverk av leverantörer, eftersom 

försörjningskedjorna kan bestå av över 300 leverantörer inklusive första- , andra- och 

tredje leverantörer. Det här leder till att informationsutbytet och tilliten till sina 

leverantörer blir en kritiskt faktor. Förtroendet till informationsutbytets relation har 

väsentlig betydelse inom bilindustrin på grund av att tillverkaren har en otrolig press på 

sig att minska tiden till marknaden, öka flexibiliteten och sänka kostnaderna för att vara 

konkurrenskraftiga (Pagano & Zagnoli 2001).  

Förekomsten av förtroende i leveranskedjan leder till minskade kostnader och mer 

lämpliga  och effektivare ingripande. Otillräckligt förtroende bland medspelare i 

försörjningskedjan kan leda till ineffektiv verksamhet i distributionskedjan och därmed 

ha en negativ inverkan på leveranskedjans konkurrensfördelar (Covey 2008). Otillräcklig 

informationsutbyte kan ses som skadligt för leveranskedjans konkurrenskraft (Piderit et 

al,. 2011).  

Informationsutbytet bland medspelare i försörjningskedjan görs genom informations 

system(IS). Det finns två typer av informations system som företag använder sig av, 

intern IS och externt IS. Det interna IS behandlar de elektroniska kopplingarna av ett 

företags informations tekniska applikationer till datainsamling och lagringssystem. För 

att underlätta utbyte av korrekt och aktuell information som stöd till tvärfunktionella 

processer. Det externa IS behandlar informationsutbytet som sträcker sig över 

organisationens verksamhet. Information görs tillgänglig till relevanta parter i 

försörjningskedjan, för att det ska ge feedback om vilka besluts som börs ta (Adam S. 

Maiga, 2015). 

Flynn et al. (2010) förklarar att företag inte kan dela information och data till 

medspelarna i försörjningskedjan om deras egna system inte är integrerat, för att 

informationen inte kommer att vara korrekt eller aktuell.  

 

Syftet för att använda informationssystem är att fokusera på att öka den operationella 

effektiviteten i företag. Enligt en undersökning som gjorts av  Sabherwal & Chan (2001) 

finns det tre stycken strategiska kopplingar till användandet av IS. Informationssystem 

för att stödja en effektiviserings strategi, IS för att stödja en flexibilitet strategi och IS för 

att stödja en helhets strategi.  
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Informationssystemet för en effektiviserings strategi används för att datautbyte, 

övervakning och styrning av processer, detta för att underlätta den operativa 

effektiviteten, samt den administrativa operationen, genom att göra information lätt 

tillgänglig, registrera transaktioner och för att underlätta informationsutbytet mellan olika 

processer och avdelningar (Qrunfleh, Sufian & Tarafdar, Monideepa 2012). 

 

1.2 Problembeskrivning  

För att kontrollera och styra en produktion så används produktionssystem. Systemet 

innehåller en stor mängd information om material variation, produkt kvantiteter, 

produktions schema, kundefterfråga och tillgängligt material i lager. Detta för att det är 

massor med datamängd som vore omöjligt att hantera manuellt. Det har på senare år hela 

tiden getts nya tekniska möjligheter för styrning av informationssystem, där det hela 

tiden utvecklas nya system. Detta för att företagen hela tiden vill förbättra sin 

konkurrenssituation genom att kostnadseffektivt, snabbt och flexibelt kunna ta fram 

produkter (Olhager, 2014).  

Informationen i ett produktions system ändrar sig snabbt och ofta, vilket leder till att 

informationen måste förvärvas snabbt och precist. Om det i ett produktionssystem saknas 

information kan det leda till en stor variation av problem i produktionsprocesserna 

(Qiguo Gong et al. 2014). 

1997 definierade Galsworth två typer av informationsbrist. Detaljerad information som 

beskriver detaljerna i tillverkningen, service och produktionsform. Den andra typen som 

Galsworth definierade var positions information som beskriver vart tillverkningen ska 

ske. Brist i dessa två typer av information kan leda till att produktions processer inte är 

redo att starta eller att produktionsprocesser måste invänta att informationen kommer 

fram till den som ska leverera materialet till processen, vilket leder till att processerna 

stoppas.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan produktionsstopp, som är relaterade till materialförseningar, reduceras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur de interna beställningarna av material påverkar den 

producerande verksamheten. Genom ökad förståelse, för varför produktionsstopp som är 

relaterade till materialförseningar uppstår, kunna ge förslag på ett effektivt sätt att 

beställa material och som kan implementeras som en standard för att beställa material på 

den producerande verksamheten. 
 

1.5 Målsättning 

Målsättningen är att ta fram underlag och arbetssätt som ska effektivisera beställning av 

material till produktionen från lagret. Genom att göra en nulägesanalys på det interna 

materialflödet och identifiera de faktorer som påverkar materialets leveranstid till 

produktionen. Med hjälp av underlagen ska vi effektivisera och minska stopptider i 
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produktionen på grund av materialförseningar. Målet är att komma med förslag till ett 

effektivare arbetssätt för hantering och beställning av material. 
 

1.6 Avgränsningar 

 Enbart följa de artiklar som är standardiserade och inga specialfall, då arbetet 

skulle bli för stort. 

 Fokuseringen kommer att ligga på informationen från lagret till produktionen, 

samt informationen mellan produktionen och lagret, detta för att kunna avgränsa 

arbetet till den tiden som är tillgänglig  

 Förslag på beställningssätt ska kunna vara en grund för framtida 

förbättringsarbeten. 

 Förslag på beställningssätt ska vara ekonomiskt möjligt för implementering.  
 

1.7 Tidsram 

Examensarbetet kommer att genomföras från 20 januari till 30 maj.  20 januari till 20 

mars kommer det vara halvfart (50%) och ifrån 20 mars till 30 maj kommer arbetet att 

vara på hel fart  (100%). 
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2. Metodologi 

I det här kapitlet beskrivs de olika metoder och synvinklar som är aktuella gällande 

fallstudien. Kapitlet framför metodvalen, samt studiens metoder och synvinklar och vilka 

val som gjorts. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två olika vetenskapliga synsätt hermeneutik och positivismen, orsaken till detta 

är för att vår uppfattning av världen varierar. Här beskrivs de olika synsätten och hur 

dessa kommer att behandlas(Jacobsen 2002). 

 

2.1.1 Positivism 

Positivism har sin utgångspunkt i naturvetenskapen och syftar till att förmå människan 

att grunda sitt beslutsfattande och sina resonemang på kunskap som anses vara absolut 

(Thurén, 2007). En kunskap som anses vara absolut skall vara logiskt prövbar, ett faktum 

som har sitt ursprung i fysiken (Patel. R, Tebelius. U, 1987). Enligt Holme et al. (1997) 

är känslor, spekulationer och traditioner källor där tillförsikten bör hanteras med 

varsamhet och slutsatser kan först dras när fakta anses som tillförlitlig. Detta stödjer 

Thurén (2007) genom att pålysa att det enligt positivismen endast finns två definierade 

utgångspunkter för kunskap, det som grundas på logik och det som grundas på synliga 

iakttagelser.  

Positiv kunskap är inom positivismen en definition av sådan kunskap som anses vara 

brukbar, definierad och systematisk. Syftet med positiv kunskap är att den skall vara 

grundad på reella observationer och med fördel kunna nyttjas i förädlingssyfte ur ett 

samhällsperspektiv. En positiv kunskap bör vara reglerad av lag och utgöras av mindre 

systematiska element för enklare användning (Patel. R, Tebelius. U, 1987).  

 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är ett synsätt som inte är lika strikt som positivismen. Hermeneutikens 

synsätt innehåller perspektiv även läror, med andra ord är det ett sammansatt samband 

som inte är vetenskapligt bevisat eller ens undersökts (Eriksson, 2014). Idag så är 

hermeneutik en varierande omständighet i det vetenskapssamhället vilket gör det 

besvärligt att ge en noggrann bild av vad som utmärker en hermeneutiks synpunkt. 

Därför riskeras det att en beskrivning blir ytligt och allmän (Patel & Davidson). Det kan 

ses som att hermeneutiken var en ny syn som menade på att det inte fanns en objektiv 

social syn av verkligheten utan enbart olika synvinklar på verkligheten  Det kunde också 

anses att kartläggning av verkligheten enbart kunde utföras genom att förstå människors 

skilda uppfattningar och yttringar vid diverse sociala omständigheter. Där av blir det 

orimligt att samla in information om hur man ska uppfatta och tyda särskilda sociala 

fenomen eftersom dessa inte är reglerade utav lagen. På grund av variation mellan 

diverse fall, alltså handlar det om att åstadkomma en bild och insikt för varje enskilt 

fall(Jacobsen 2002). 
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2.1.3  Vårt vetenskapliga synsätt 

Undersökningen var inledningsvis inriktad på att förstå hur processerna gick till, det 

gjordes genom observationer, intervjuer som säkerhetsställdes av kompetent personal 

inom det observerade området. För att förstå vad processerna gör och varför så 

intervjuades personal som gav egna tolkningar av hur det fungerar. I den senare delen av 

undersökningen så utfördes det logiska och systematiska kopplingar till varför och hur 

processerna fungerar. Det gjordes också kritiska undersökningar i den senare delen av 

undersökningen för att dra slutsatser och analysera funktionerna i processerna. I denna 

undersökning har det använts ett vetenskapligt synsätt som speglas i både hermeneutiken 

och positivismen för att tillföra en analys som ger insyn från flera håll inom 

undersökningsområdet.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt angreppssätt syftar till att beskriva förhållandet mellan teori och empiri 

vid ett vetenskapligt studium. Induktion, deduktion och abduktion är enligt Patel och 

Davidson (2012) tre uppfattningar att använda sig utav. En beskrivning av begreppens 

innebörd och skillnader återfinns nedan. 

 

2.2.1 Deduktion 

Ett deduktivt angreppsätt går ut på att arbeta för att kunna bevisa något. Forskaren 

grundar sin granskning på redan existerande teorier. Teorierna bildar en eller flera 

hypoteser som är grunden till den empiriska analysen. Resultatet och reflektionerna 

jämförs senare den empiriska analysen med de grundläggande teorierna (Patel. R, 

Davidson. B, 2011).  

Deduktion är förklaringen mellan relationen från teori till praktik. Det inträffar när det 

handlar om samhällsvetenskap. Det deduktiva angreppsättet tar sitt avstamp i ett 

definierat område med tillhörande teoretiska perspektiv. Forskarna skall utifrån 

hypoteserna tolka dem operationella termer vilket betyder att dem väljer ut specifik 

information utifrån insamlad data (Bryman 2011; Andersen 1994). 

Det deduktiva arbetssättet är fördelaktigt att använda vid testar av praktiskt form 

eftersom detta skapar en stadig teoretisk plattform som är tillförlitlig (Patel & Davidsson 

2011). 

 

2.2.2 Induktion 

Att använda induktion som infallsvinkel vid ett vetenskapligt studium innebär att 

undersökningen inleds med insamling av data av empirisk form. Forskaren drar därefter 

slutsatser av empirin som genererar i allmän teori inom det aktuella området (Bryman. A, 

Bell. E, 2005).  

Patel och Davidson (2012) definierar induktion som teori, som är framtagen genom 

definierad empirisk data och att grunden för den framtagna teorin är ett reellt fall. Enligt 

författarna bör forskaren beakta generalisering av slutsatser eftersom observationer och 
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materialinsamling vanligen utförs under särskilda begränsningar i form av 

tidsbegränsning eller specifika tillstånd. För att undvika att drabbas av begränsningar vid 

användning av induktion är det fördelaktigt att genomföra forskningen objektivt. Detta 

gör att forskningen inte avgränsas på grund av redan existerande teorier inom det aktuella 

området (Patel. R, Davidson. B, 2012). 
 

2.2.3 Abduktion 

Patel och Davidson (2012) förklarar abduktion som en kombination av det deduktiva och 

det induktiva angreppssättet. Detta innebär att forskningen tar sitt avstamp i det induktiva 

arbetssättet för att analysera ett specifikt fall och därefter formulera en teori. Den 

framtagna teorin används som grund i det abduktiva angreppssättet och appliceras på 

flera fall för att verifiera om teorin går att nyttja. Detta leder till att den framtagna teorin 

kan ses som generell beroende på utfallet vid användning i de olika fallen och 

kompletteras genom det deduktiva angreppssättet.  

Att utföra ett arbete i enlighet med det abduktiva angreppssättet kan medföra risker, 

bland annat kan forskarens val av ämnesområde grunda sig i redan existerande kunskap. 

Detta kan bidra till att delar av forskningen fokuserar på redan identifierade områden 

vilket påverkar resultatet  (Patel. R, Davidson. B, 2012). 

 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Undersökningen inleds med att samla in empirisk data för att ge en förståelse utav 

situationen, därefter så gjordes en teoretisk undersökning inom det aktuella området så 

att slutsatser och analys kunde dras, detta indikerar på att ett abduktivt vetenskapligt 

angreppssätt har använts i undersökningen.  

 

2.3 Forskningsmetod 

I en forskningsmetod beskrivs det hur forskaren väljer att samla in och analysera 

informationen som samlats in. Vid en forskningsmetod förekommer det två metoder att 

välja mellan, kvantitativ forskningsmetod och kvalitativ forskningsmetod (Bryman.A, 

2011). Vilken av metoderna som används, avgörs av informationen som skall samlas in. 

Detta innebär att metoderna inte skiljer sig väsentligt från varandra.  Det som skiljer dem 

ifrån varandra är strategin för att samla in empiri och den är praktisk i olika samband, 

som är relaterade till problemet (Jacobsen 2002). 
 

 

2.3.1 Kvantitativ metod  

En kvantitativ forskning går ut på att vid analys av empirisk data arbeta efter att 

transformera informationen till siffror och siffermässiga metoder för att lösa matematiska 

problem. Kvantitativa metoden går ut på att genom statistiska analyser och mätningar 

kunna ta fram underlag som ska användas av forskaren för att komma fram till 

allmängiltiga slutsatser inom området. Det innebär att metoden är väl kontrollerad och 

strukturerad inom det fokuserade området (Holme & Solvang 1997). 
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Det blir därför kritiskt med begrepp som mängder och enheter. Om det ska vara möjligt 

att få uppfattning för verkligheten så krävs det kunskap inom hur mätningarna genomförs 

och framställning av relevanta siffror. Mätetal är kortfattad information som snabbt kan 

tolkas på grund av att mätetalen är påtagliga och ger oss ingen varierande utplacering 

(Jacobsen 2002). 
 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoden är en metod för att tillföra en utsträckt och bredare uppfattning för 

forskningsområdet genom att undersöka och förklara verkligheten. Insamlingen av 

empiriska data består i första hand av de intervjuer, observationer och skrifter som gjorts 

där forskaren strävar efter att tilltala den sociala helheten, vilket inte är kvantifierbart. 

Metoden går ut på att samla in data i from av ord som sedan forskaren använder sig utav 

för att sätta sig in i individens synvinkel. Utifrån det ska forskaren göra en tolkning på 

resultatet (Ahrne. G, Svensson. P, 2012). 

Somliga har riktat kritik mot den kvalitativa undersökningsmetoden eftersom den har en 

tendens att skapa ett avstånd mellan det undersökta objektet och forskaren. Dock har 

grunden till dessa påståenden blivit svagare eftersom forskare numera anser att denna 

undersökningseffekt är ett essentiellt element i forskningen. Men forskaren bör ha dessa 

effekter i beaktande för att kunna motarbeta dem. Kvalitativa undersökningsmetoder har 

även fått kritik på grund av tendensen att se de personerna som är föremål för 

undersökningen som objekt samt skapa ett avstånd till dessa. Dessa menar vissa på är ett 

hinder för att forskaren ska kunna skapa sig en inblick i situationen och ges förståelse 

(Jacobsen, 2002).  
 

 

2.3.3 Vår Forskningsmetod 

Insamling av empiriska data bestod i första hand av intervjuer, observationer och skrifter, 

för att ge en heltäckande beskrivning av forskningsområdet och en mindre detaljerad 

förklaring till vad som är problemet. För att samla in underlag som ska användas för 

analys samt slutsatser och ge en djupare förståelse inom området och specifika 

operationer, användes det detaljerade mätningar och dokumentation. 

Forskningsmetoden består följaktligen av en kombination av den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden.    
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling beskriver vilken information som ska fastställas och från var 

informationen fastställs (Björklund & Paulson, 2012).  
 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata handlar om att samla in ny information. Då är det forskaren själv som samlar 

in information. Forskaren samlar in information genom direkta observationer, mätningar, 

intervjuer eller enkäter. Fördelar för primärdata är att den är giltig. De nackdelar som 
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finns med att ta fram primärdata är att det är tidskrävande och kostsamt. (Eriksson & 

Wiederskeim, 2014). 
 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är uppgifter som finns insamlade i form av register, databaser, arkiv-

dokument o.s.v. I de flesta studierna börjas det med att skaffa sig en överblick av 

sekundär data som finns tillgängligt inom det valda området. Det som söks efter är 

tillgänglig data som 

 inriktning inom t.ex. aktuella forskningsfrågor 

 ge en inblick av hur liknande undersökningar behandlats tidigare 

 en sammanfattning av tillgängligt källmaterial fram till en viss tidpunkt 

 erbjuda relevanta uppgifter för forskarens egna undersökning 

Fördelar med att använda sig utav sekundärdata jämfört med primärdata så är det mindre 

tidskrävande och mindre kostsamt. Nackdelarna med sekundärdata är giltigheten av data. 

(Eriksson & Wiederskeim, 2014). 

 

2.4.3 Intervjuer  

Är en metod för att samla in data. Detta genom att en person ställer frågor till en annan 

person i realtid (Eriksson & Wiederskeim, 2014). 

Forskaren får genom intervjuer tillgång till primärdata, i syfte att användas i den aktuella 

studien. Det finns två typer av intervjuer, strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I 

den strukturerade intervjun så har frågorna formulerats innan intervjun sker och tas upp i 

en bestämd ordning. En ostrukturerad intervju kan relateras till ett samtal där frågorna 

kommer upp efterhand (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

 

2.4.4 Observation 

Med observation menas det att studera hur en aktivitet utförs, genom att befinna sig på 

den plats där det utspelar sig. Detta kräver att observatören har tillträde till platsen. 

Observatören kan delta i aktiviteten eller studera aktiviteten utifrån. Genom en 

observation så får observatören primärdata på det som valts att observera. Observationer 

kan ske i strukturerad form eller ostrukturerad form (Eriksson & Wiederskeim, 2014). 

I en strukturerad observation så uttrycker observatören regler för observationen och för 

vad som ska iakttas. Alla som är inblandade i den undersökning som forskaren ska 

observera, är observerade i en förbestämd tid. (Bryman & Bell 2015). 

En ostrukturerad observation har inga förbestämda eller formulerade regler för vad som 

ska observeras. I en ostrukturerad observation, strävas det efter att absorbera så mycket 

detaljerad information som möjligt, om beteendet på de inblandade i observationen 

(Bryman & Bell 2015). 
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2.4.5 Litteraturstudie 

Information som tillhandhålls i en litteratur studie är sekundärdata, informationen är all 

form av skrift och skriftligt material. Eftersom informationen är sekundärdata är det 

viktigt att vara kritisk mot informationen, detta för att informationen kan vara vinklad 

mot vad författarens tolkningar. Det är väldigt viktigt att se till att litteraturen är 

framtagen från godkända och accepterade tidskrifter och böcker, för att underlaget inte 

ska bli ofullständigt (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.4.6 Dokument 

Uttrycket dokument har idag en annan betydelse än vad den traditionellt sett har haft, det 

har gått från att användas för information som skrivits ner eller tryckts, till att nu också 

beteckna filmer, ljudinspelningar och foton. Exempel på dokument kan vara officiella 

handlingar, statistik och register samt bild-dokument (Patel & Davidsson, 2012). 

 

2.4.7 Vår datainsamlingsmetod 

För att samla in primärdata har det valts att använda sig utav intervjuer och observationer 

som kommer att analyseras. Det kommer att användas både strukturerad och 

ostrukturerade observationer. Ostrukturerade observationer för att samla in underlag och 

detaljer för att ge en fördjupad förståelse för vad som kommer att observeras närmare. 

Liknande struktur används vid insamling av primärdata genom intervjuer. Efter en 

ostrukturerad observation har gjorts kommer det att väljas vad som kommer att iakttas 

mer detaljerat. För att datainsamlingen ska kunna fungera som underlag för nuläges 

beskrivning, teori och analys har det valts att också använda sekundärdata i form av 

litteratur för att ge en helhetssyn och en inblick i tidigare forskningar inom samma 

område. Använda sig utav dokument för att komplettera datainsamlingen som gjorts 

genom observationer och intervjuer för att beskriva nuläget, som kommer att analyseras.  

 

2.5 Verifiering av data 

För att öka trovärdigheten på en studie så måste alltid datainsamlingen granskas kritiskt. 

Reliabilitet, validitet och objektivitet är mått som används för att mäta studiens 

trovärdighet (Björklund & Paulsson, 2012).  

 

2.5.1 Reliabiliteten 

Reliabiliteten behandlar ämnen mätfel och mätprecision. Målet som forskarna strävar 

efter är att minska mätfelen och få en mer preciserad därmed ett stadigare mätresultat. 

Det krävs att man är synnerligen ordentligt, när man samlar in information och vid 

redogörelsen för att granskningen som forskaren gör måste kunna tillämpas på liknande 

fall och då ska resultatet bli likvärt.  Om detta ska appliceras på likartat fall så behöver 

det vara klart och begripligt vilken strategi och metoder som ska användas (Befring 

1992). 

Villkoren för att ett forskningsresultat ska kunna förklara det korrekta förhållandet så 

behöver det observationer som utförts vara trovärdiga. Mätningarna skall vara så 

trovärdiga, ifall liknande företeelse utföres skulle likadant resultat uppstå. Det finns två 
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olika typer som reliabiliteter kan delas in i, intrasubjektiv reliabilitet och intersubjektiv 

reliabilitet. Intrasubjektiv reliabilitet riktar in sig på hur pålitliga mätningarna, av 

densamma forskaren stämmer överens  med det utförande som genomförts. 

Intersubjektiv reliabilitet används för att beskriva graden av överrensstämmelser mellan 

mätningar utförda av forskare som studerat samma fenomen (Andersen 1994). 
 

2.5.2 Validitet 

Validitet framställer hur aktuellt det generella mätresultatet är och om lämplig data mäts 

eller om resultatet blivit berörd av andra faktorer. Uppdelningen av validitet kan ske i 

olika kategorier, de två vanligaste som oftast diskuteras vid, är teoretiska och empiriska. 

Den teoretiska validiteten går ut på att det testade mätresultatet haft en utgångspunkt från 

en teori. Ifall resultaten inte stämmer överens med teorin så blir det akut för forskaren att 

analysera mätningen och framförandet.  Den empiriska validiteten sammanställer de 

mätresultat som forskaren personligen tagit fram med hjälp av andras resultat, för att ha 

möjligheten att fastställa om validiteten är låg eller hög (Befring, 1992). 

Validitet är en anpassning mellan fråga och informationen (Eriksson & Wiederskeim, 

2014). 

Prestanda mässigt så är validitet och reliabilitet självständiga, därför behöver inte 

nödvändigtvis ett arbete med hög reliabilitet ha hög validitet. För att en högre validitet på 

arbetet ska uppnås skall forskaren ha lyckats mäta exakt det som bestämts (Andersen 

1994). 
 

2.5.3 Objektivitet 

Det finns en risk att utredaren omedvetet förtrycker de förhållande som talar emot dennes 

önskan eller tänkesätt därför att utredarens synsätt är påverkade av före detta upplevelser 

och kunskaper.  Detta kan leda till en risk utredaren utsätt för där han eller hon vill uppnå 

ett önskat måltillstånd och där riskerar forskningen att hamna i ett sammantryckt läge 

mellan lärd och önskad verklighet. Att hitta en balans i förmågan att begripa 

befintligheterna av det andra perspektiv än det personliga, är något som ifrågasatt starkt 

och där bristerna uppkommer (Eriksson & Wiederskeim, 2014). 

Trots att risken för personliga inflytanden så kan man uträtta en hög objektivitet, detta 

kan åstadkommas om forskaren är uppriktig och har stor kunnighet på många områden. 

Det finns många faktorer som berör objektiviteten på en undersökning.  En av faktorerna 

är förutsättningslöshet som betyder att forskaren ställer sig frågan om hur han eller hon 

ska arbeta för att bli av med de personliga antagandena. Andra faktorer som kännedom 

och tillgänglighet är kritiska för att forskaren skall kunna bli av med känslan av 

personliga värderingar och antaganden. Forskare bör bejaka mångsidighet i sitt arbete 

och då utgå från olika utgångslägen för att skapa bredd. Detta bör göras eftersom det är 

svårt för forskaren att arbeta objektivt. Att en forskare arbetar opartiskt innebär att 

forskaren inte berörs av politiska faktorer, vilket är en faktor som forskare bör ta hänsyn 

till. Intersubjektivitet är ytterligare en faktor som påverkar forskarens förmåga att vara 

objektiv. Att bejaka intersubjektivitet innebär att de vetenskapliga observationerna som 

utförs skall kunna utföras av  andra forskare, detta blir då en bekräftelse på att 

observationen är korrekt genomförd (Andersen, 1994). 
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2.5.4  Källkritik 

Syftet med att arbeta med källkritik är att bedöma en källas trovärdighet, ett moment som 

innebär att forskaren behöver granska upptäckten, informationen och dokumentationen. 

Paralleller kan dras till bedömningen av reliabilitet och validitet i arbetet med empirisk 

information. Att använda sig av källkritik innebär att forskaren värderar sina källor 

utefter dess brukbarhet i arbetet. Genom att sätta källan i förhållande till en specifik 

situation kan forskaren utföra en analys. Trovärdigheten på en källa kan anses öka om 

förmedlaren är objektiv och tillförlitlig (Befring, 1994). 

Att bedöma information som trovärdig handlar om att ställa sig kritisk till informationens 

ursprungskälla. Ett arbete som grundas på irrelevant och opålitlig information kan 

komma att ha negativ effekt på arbetets validitet. Det finns fyra kriterier att utgå ifrån när 

forskaren syftar till att bedöma källkritiken och således arbetets validitet. Forskaren bör 

först utgå från källans äkthet, det vill säga bedöma källans tillförlitlighet. Nästa kriterie, 

tidssammanhang, syftar till att ställa sig kritisk till källor av äldre slag för att förvisa sig 

som att informationen fortfarande är relevant. Kriterie nummer tre handlar om att 

definiera en källas oberoende, det vill säga att kontrollera om en källa är refererad till 

andra källor eftersom detta har en negativ inverkan på tillförlitligheten. Det sista kriteriet, 

tendensfrihet, handlar om att inte låta forskarens personliga uppfattningar och 

reflektioner har inverkan på den bild som finns av verkligheten (Thurén, 2005).  

 

2.5.5 Tillvägagångssätt 

I fallstudien har en kombination av primärdata och sekundärdata legat som grund. För att 

tillförsäkra relevans och tillvägagångssätt för insamlandet av informationen har den 

främsta informationen utgjorts av primärdata. För att utarbeta en nulägesanalys var 

användandet av primärdata en förutsättning, men för att grunda alla perspektiv 

kompletterades primärdata med sekundärdata. Användandet av primärdata har även givit 

forskarna en bild av beställningssystemet i den aktuella verksamheten. 

De källor som använts i arbetet har undersökts och kontrollerats för att bringa studien 

trovärdighet och hålla en genomgående hög validitet. Detta har gjorts genom att 

forskarna har avgjort källornas relevans i fallstudien och granskat källorna med hjälp av 

källkritikens fyra kriterier. En källa som uppfyller dessa krav är i regler en tillförlitlig 

källa. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs de teorier och verktyg som ligger till grund för studiens 

genomförande. Avslutningsvis presenteras en analysmodell, som är utformad efter 

studiens tillvägagångsätt.   

 

3.1 Lean filosofin 

Uttrycket Lean ursprung är ifrån Toyotas sätt att producera, då forskning på Toyotas sätt 

att producera ansågs vara smidigt och resurseffektivt.   

Lean är en inställning eller strategi för hur en verksamhet ska bedrivas. “Det är alltså 

ingen aktivitet eller metod som går att genomföra för att sedan bli klar” (Petterson 2009, 

s.13).  

Det Lean handlar om i det stora hela, är att successivt närma sig en vision om att 

eliminera allt slöseri.  

 
Eliminering av slöseri – muda 

Ordet muda kommer ifrån den japanska kulturen och betyder avfall eller aktiviteter som 

kunden inte är villiga att betala. En kund är beredd att betala för arbeten som bockning, 

svetsning, skärning och målning men kunden vill inte betala för väntetid, omarbetning av 

en detalj eller lagerkostnader och andra former utav muda.  Det finns 8 olika typer utav 

slöseri som enligt Lean ska försöka elimineras eftersom kunden inte vill betala för 

aktiviteter som inte skapar eller tillför något värde (Pascal, 2007).  

8 typer utav slöseri:  

 Rörelse 

 Väntan 

 Överarbete 

 Kassation (omarbeta) 

 Outnyttjad kreativitet 

 Över produktion 

 Lager, Köer 

 Transporter 

 

 

3.2 Lean principerna 

Lean handlar om att utveckla principer som passar just din organisation och att använda 

dem ständigt och på det sättet dem är utformade att användas. Detta för att uppnå en hög 

produktivitet som ständigt tillför värde för kunden.  
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Det finns 14 principer för företagsledning. Dessa 14 principer kallas för “The Toyota 

Way”. 

 Princip 1. ”Basera beslutsfattandet på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.” Ta fram ett filosofiskt perspektiv för 

företagets syfte och prioritera det före kortsiktiga beslut. Arbeta, utveckla och styr 

organisationen mot ett gemensamt mål som är större än att tjäna pengar.  

 

 Princip 2. ”Utforma kontinuerliga processflöden som för upp problemen till 

ytan.” Utforma arbetsprocesserna för att åstadkomma ett starkt värdehöjande 

kontinuerligt flöde. Försök alltid att eliminera den tid då arbetet är i vila eller 

väntar på att någon ska ta sig an dem. Generera flöden för att snabbt kunna 

transportera material och information, samt för att länka samman människor och 

processer för att få upp problemen till ytan.  

Förtydliga flödet genom hela organisationsstrukturen, för att det är nyckeln till 

ständiga förbättringar och utveckling av människor i den.  

 

 Princip 3. ”Efterfrågan styr, för att undvika överproduktion”. Tillhandhåll 

nästkommande kunder i produktionsprocessen med det de behöver, när de 

behöver det och i det antalet de behöver det.  

 

 Princip 4. ”Jämna ut arbetsbelastningen.” Sluta överbelasta människor och 

utrustning. Sträva efter att jämna ut arbetsbelastningen i alla processer. Eliminera 

ojämnheter i produktionsscheman.  

 

 Princip 5. ”Skapa en kultur där processerna stoppas för att lösa problem, för att få 

rätt kvalité från början.”  Drivkraften för den värdehöjande processen ska vara 

kvalitet för kunden. Skapa och använd utrustning som har förmågan att upptäcka 

problem och att stanna själv. Utveckla eller använd visuella varningssystem som 

larmar om det behövs vidta åtgärder för en maskin eller process. ”Jidoka 

(automatisering kombinerad med mänsklig intelligens) är grunden till inbyggd 

kvalitet (Liker, s.62, 2009).  

Anledning till att stoppa processerna för att lösa problem är för att på lång sikt 

förbättra produktiviteten.  

 

 Princip 6. ”Använd standardiserade arbetssätt som grund för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet.” För att bibehålla förutsägbarhet, 

timing och ett regelbundet utflöde från processen så krävs det användning utav 

stabila och repetitiva metoder överallt.  

Samla in kunskap om en process fram till en specifik tidpunkt genom att 

standardisera det bästa kända arbetssättet just nu. Kreativitet och individuell 

medverkan vid förbättring av standarder är viktigt för att bygga in förbättringen i 

det nya arbetssättet så att när någon lämnar arbetsplatsen, finns kunskapen 

tillgänglig till nästa person.  
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 Princip 7. ”Använd visuell styrning, för att problem inte ska bli dolda.” För att 

hjälpa människor att direkt avgöra om de arbetar enligt standard eller inte, så 

används det enkla och synliga indikatorer. Använd enkla visuella system där 

arbetet utförs för att stödja flödet och det dragande systemet.  

 

 Princip 8. ”Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som fungerar för personalen 

och processerna”. Använd teknik för att stödja människor, inte för att ersätta dem. 

Använd utprövade processer som är tillförlitliga istället för oprövad teknik, detta 

för att ny teknik ofta är opålitlig och svår att standardisera.  

 

 Princip 9. ”Utveckla ledare som sannerligen förstår arbetet, lever efter filosofin 

och lär ut den.” Utveckla hellre ledare inom organisationen, än att anställa dem 

utifrån. 

 

 Princip 10. ”Utveckla excellenta människor och team som följer företagets 

filosofi.” Lär individer och team att arbeta enligt företagets filosofi, för att uppnå 

exceptionella resultat.  

 

 Princip 11. ”Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och var 

delaktig i att dem blir bättre” ”Respektera partners och leverantörer och behandla 

dem som en utvidgning av er verksamhet” (Liker, s.65, 2009).  

 

 Princip 12. ”Gå och se med egna ögon, för att förstå situationen.” Lös problem 

och förbättra processer genom att själv gå till grundorsaken till problemet. Även 

chefer på högre nivåer bör gå och se, för att ha mer än bara en ytlig förståelse för 

situationen.  

 

 Princip 13. ”Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla alternativ noga 

och verkställ snabbt.” Bestäm inte riktning förrän alla alternativ har tänkts 

igenom noga, när riktning är vald, fortsätt snabbt men försiktigt framåt.  

 

 Princip 14. ” Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra” (Liker, s.66, 2009).  

(Liker, s.61-66, 2009). 
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3.3 Lean produktion 

Lean produktion är också känt som “Toyota Production System” se figur (1), vilket 

betyder att göra mer med mindre, mindre tid, mindre utrymme, mindre material, mindre 

arbetskraft och så vidare, samtidigt som kunden tillfredsställs (Pascal 2007).  

Lean Produktion är alltså en metod för att smartare utnyttja resurser, resurser räknas här 

inte bara som maskiner, tid och material, utan också som personal och energi. Olhager 

(2014) hänvisar till fem grundläggande lean-principer som Womack och Jones (1996) 

diskuterat.  

Dessa principer är: 

 Värdet på en produkt definieras av kunden eller konsumenten.  

 Värdeflöde definierar antalet aktiviteter, för att ta en specifik produkt genom den 

interna värdekedjan, detta för att eliminera onödiga aktiviteter.  

 Balans mellan olika värdehöjande produktionssteg, som är nödvändiga för att 

skapa ett jämnt flöde. 

 Takt, vilket betyder att använda en taktbaserad plan. Produkter produceras där det 

finns en efterfråga(pull-metoden).  

 Perfektion genom att göra de fyra ovanstående punkterna till en vana och vara 

förberedd på förändring. 

(Olhager, 2014; Lumsden, 2012). 
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Figur 1: Toyota Production System 
 

3.3.1 Stabilitet 

För att uppnå förbättringar så krävs det stabilitet i de fyra M´n:  

 Människa 

 Maskin 

 Material 

 Metod 

För att stabilisera kan det emellanåt utföras handlingar som går emot hela lean-konceptet, 

exempel på sådana handlingar kan vara att öka lager eller utöka arbetskraften. Detta för 

att ge organisationen mer tid åt att lösa grundorsaken till problemet och hålla de interna 

och externa kunderna nöjda.  

För att uppnå stabilitet enligt en Lean filosofi börjas det med användning av visuell 

styrning och 5S system (Pascal 2007). 

 

5s 

5s är fem principer för att garantera att varje anställd aktivt är delaktig i att hålla 

processerna så effektiva som möjligt. 5S är fem metoder/ledord för att hålla ordning på 

arbetsplatsen. Detta för att om arbetsplatsen hålls i ordning så medför det att 
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kvalitetsmedvetenheten och effektiviteten i arbetet blir enklare. Genom att arbeta mer 

effektivt så reduceras/minskas onödiga aktiviteter som förflyttningar och hanteringar 

(Olhager, 2014). 

“5s är utformat för att skapa en visuell arbetsplats-som är en arbetsmiljö som är 

självförklarande, själv beställande och själv förbättrande” (Pascal, s. 31, 2007). Det som 

en visuell arbetsplats medför är att situationer och oönskade tillstånd är lätta att upptäcka 

och rätta till.  

5s står för: 

 Sortera: Ta bort material och utrustning som inte används eller behövs. 

 Strukturera: Sätt fasta platser för utrustningen. Organisera arbetsplatsen så att det 

blir enkelt att hitta det söks, genom att visualisera.    

 Städa: Håll rent och alla städar sin egen utrustning.   

 Standardisera: Skapa ett bästa sätt just nu att utföra arbeten. Etablera scheman 

och metoder för att verkställa ordning, städning och sortering.  

 Skapa vana/Självdisciplin: Skapa discipliner och vana för alla medarbetare att 

använda de fyra S:en.  

(Segerstedt, 2009; Olhager, 2014).   

 

 

 

3.3.2 Standardiserat arbetssätt 

Ett standardiserat arbetssätt behandlar hur uppgifter ska utföras på samma sätt enligt den 

bäst kända etablerade lösningen. Hur uppgiften ska utföras förändras först när en bättre 

lösning (standard) funnits (Segerstedt, 2009). 

Ett standardiserat arbetssätt är ett verktyg för att utveckla, verifiera och förbättra ett 

företags metoder. Pascal (2007) förklarar att det inte finns ett bästa möjliga sätt att utföra 

ett arbete, utan att arbetarna själva ska forma arbetet(standarden). Syftet med 

standardiserat arbetssätt är att ha en grund att utgå från vid förbättringar.  

En viktig del i det standardiserade arbetssättet är att endast använda sig utav pålitlig, väl 

utprovad teknik som är fördelaktig för personal och processer (Olhager, 2014).  Fördelar 

som uppstår vid användning utav standardiserade arbetssätt, garanterar inte bara höga 

kvalitetsnivåer utan det hjälper också till att hålla uppe produktionstakten, samt ger det 

en utgångspunkt för arbetet mot ständiga förbättringar. Pascal (2007) nämner sju fördelar 

med standardiserat arbetssätt:  

1. Stabila processer. Stabilitet innebär att repetera, genom att nå uppsatta mål, som 

exempelvis; ledtids-, -kvalitets och -kostnadsmål varje gång.  
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2. Tydliga stop- och startpunkter för varje process och kunskap om takten, vilket är 

produktionstakten rationaliserat med försäljningstakten och cykeltiden. Kunskap 

om dessa tillåter en att se produktionens tillstånd, så att frågor som dessa kan 

besvaras: Ligger vi i fas eller ligger vi efter? Finns det ett problem?  

3. Lärande organisation. Organisationen förlorar inte kunskap ifall en erfaren 

anställd lämnar.   

4. Audit(Revision) och problemlösning. Standardiserat arbetssätt möjliggör 

bedömning av det nuvarande tillståndet och att identifiera problem.  

5. Anställda involveras och poke-yoke. De anställda utvecklar det standardiserade 

arbetssättet med hjälp av ingenjörer, och dessutom så identifierar de anställda 

möjligheter för enkla, billiga felsäkra/poke-yoke enheter.    

6. Kaizen. Processerna är huvudsakligen muda. När stabila processer har uppnåtts, 

är dem redo för förbättring.  

7. Utbildning. Standardiserat arbetssätt tillhandhåller en bas för utbildning av de 

anställda.  

(Pascal, s. 51-52, 2007) 

 

3.3.3 Just in time 

Just in time (JIT) produktion betyder att man producerar rätt produkt vid rätt tidpunkt i 

rätt mängd och allt annat anses som muda. 1950-talet introducerade Toyota JIT som svar 

på pålitliga problem, bland annat: 

 Fragmenterade marknader begär många produkter i små volymer 

 Hård konkurrens 

 Fasta och fallande priser 

 Snabbt skiftande teknik 

 Höga kapital kostnader 

 Kunniga arbetare begär högre nivå av engagemang systemet  

 

Just in time följer några få simpla regler: producera aldrig något som inte kunden har 

beställt, jämna ut efterfrågenivån så att arbetet kan gå smidigt igenom hela anläggningen, 

länka samman alla processer till kundernas efterfråga genom enkla visuella verktyg (t ex: 

Kanban), maximera flexibiliteten på människorna och maskinerna. Just in time systemet 

kommer inte fungera om man inte tillämpar alla Lean moment till systemet (Pascal, 

2007). 
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Dragande och tryckandesystem 

Dragande system betyder att ingen ska tillverka en produkt eller utföra en tjänst tills 

kunden frågar om det, alltså ska ingenting ske innan kunden gjort en beställning och när 

väl det gjorts, då ska allt sättas igång. Den vanligaste typen av dragande system är när 

kunden drar i produkten och därefter fylls gapen som skapas. Ett exempel: Du vill öka 

din säkerhet på din Toyota Camry och går till en återförsäljare som installerar en 

stötfångaren. Detta göra att det skapas ett ”hål” i butiken för att en stötfångare sålts. 

Hålet genererar en signal som ska förmedla Toyota fabriken att en stötfångare behövs 

göras och skickas till dem (för att kompensera det som läggs på kundens bil). 

Ett företag som masstillverkarar produkter “trycker” produkterna igenom processerna, 

trots den sanna efterfrågan. Efter att huvudplanen gjort på efterfrågan så skapas en daglig 

order som delas ut till varje avdelning för att det skall vara möjligt att göra 

slutmonteringen. Detta för att omställningstiderna är långa och stora partier är frekventa. 

Det är detta som kallas tryckandesystem. 

 

Kanban 

Kanban är ett verktyg som används för att visualisera flödet. Vanligtvis så är kanban ett 

rektangulärt format kort där det beskrivs i vilket tillstånd man ska tillverka eller så 

innehåller kortet någon form av signal eller relevant information som: 

 Leverantören av den del eller produkt. 

 Kunden. 

 Vart den ska lagars. 

 Hur man transporterar den (dvs, storleken av behållaren och metoden för 

transport. 

 Öppet utrymme på ett produktions golv som indikerar att någon har återkallat en 

produkt och att tomrummet måste fyllas på. 

 När lagernivån sjunker eller underskrider en bestämd punkt.  

Det är möjligt att ersätta kanban korten med elektroniska meddelande på en datorskärm. 

Skärmarna måste vara så stora så dem är tillgängliga för att alla ska kunna se och ta del 

av dem samtidigt (Pascal, 2007).  

Det finns två olika sorters kanban: Produktions kanban och transportkanban: 

 Produktionskanban levererar till den tillverkande arbetsstationen med 

information, även partistorlek och operationsdata. 

 Transportkanban är den andra typen som används av den förbrukade 

arbetsstationen för att fylla på med insatsmaterial. 

Produktionskanban går runt i produktionsgruppen medan transportkanban går runt 

mellan tillverkare och förbrukare (Olhager, 2013; Claudio & Krishnamurthy, 2009). 
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Takttid 

Takttid är takten kunden efterfrågar en produktfamilj, en grupp av produkter eller en 

specifik produkt som tillverkas i en process. Takttid används vanligen för processer som 

är en monteringstyp för att förse externa kunder. “Takttid är termen för en arbetscykel 

som uppfyller varje kunds efterfrågan” (Olhager, s.454, 2014). 

Takttid definierar flödeshastigheten och hur mycket som ska produceras (Olhager, 2014; 

Rother, 2013). 

Takttiden räknas fram genom att dividera processens effektiva produktionstid med 

antalet artiklar som kunden efterfrågar av processen under den tiden. Takttid beskriver på 

ett sätt en idealisk upprepande cykel i en monteringsprocess, där det skulle produceras 

synkroniserat med kundens efterfråga (Rother, 2013). Takttiden räknas fram enligt 

följande Formel (1): 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡/𝑑𝑎𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡/𝑑𝑎𝑔
  (1) 

 

Heijunka (Produktions utjämning) 

Heijunka innebär utjämning av produktions mix och mängd. Utjämning innebär att 

istället för att exempelvis montera alla A produkter på förmiddagen och alla B produkter 

på eftermiddagen, montera dem istället i små batcher som innehåller både A och B 

produkter (Pascal, 2007). 

Utjämning av produktions mix innebär att kundbeställningar sorteras i en fördefinierad 

sekvens efter typ. Sekvensen kan definieras i olika syften, exempelvis i syfte att 

minimera omställningstiden, vilket är tiden mellan tillverkning av två olika produkter. 

Ytterligare exempel på en bestämd sekvens kan vara att dela upp stora partier och sprida 

ut dem under dagen (Rother, 2013).  

Utjämning av produktions mängd innebär att det definieras en förbestämd mängd för 

varje del som ska produceras vid en passage genom sekvensen. Den definierade mängden 

utgår ifrån produktionspartistorleken och den nuvarande kundefterfrågan för varje del. 

“Om partistorleken är en dag betyder det att processens maximala mängd för alla delar 

vid alla passage genom sekvensen är den genomsnittliga endagsefterfrågan på den delen” 

(Rother, s.115, 2013). 

 

3.3.4 Jidoka 

Ordet Jidoka kommer ifrån den japanska kulturen och består av tre kinesiska tecken. Det 

första tecknet Ji avser arbetaren själv.  Om hon känner att något är fel eller att hon skapar 

en felaktighet måste hon stoppa linjen. Do avser rörelse eller arbete och ka till suffixet. 

Toyota har skapat en egen definition på Jidoka som benämns “automation with human 

mind”( Pascal, s.95, 2007), vilket innebär intelligenta arbetare och maskiner som 

identifierar fel och gör snabba ingripande.  

 Toyota vill med sin jidoka skapa felfria processer genom att ständigt stärka: 
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 Processduglighet 

 Inneslutningen. Hitta och identifiera defekter så snabbt som möjligt och behandla 

den i zonen. 

 Feedback (återkoppling). För att snabba motåtgärder kan vidtas 

Jidoka utgör ett exempel på en revolution i kvalitetsstyrning som ännu idag inte förståtts 

helt. 

Konceptet av jidoka uppfanns av Sakichi Toyoda men utvecklades och ökade genom 

Shiego Shingo. Jidoka är grunden till att vi skall kunna nå målen med bästa kvalitet och 

till lägsta kostnad med kortast ledtid. Jidoka kräver en grundläggande omprövning av 

kvalitetskontroll från statistiska kvalitetskontroller. Genom poka yoke strävas det efter 

att uppnå en nolldefekts princip.  En Poka yoke är ett enkelt, billigt och robust verktyg 

som inspekterar 100 procent av artiklarna och stoppar linan och processen när ett fel 

uppstått, därefter ger den snabb feedback så att motåtgärder kan vidtas. Den bästa källan 

för poka-yoke är dennes gruppmedlemmar. Poka-yoke kan välja antingen att ge en 

varning signal när ett fel upptäckts eller stänga av utrustningen helt. Poka-yoke jobb är 

att identifiera representativa avvikelser i produktens egenskaper, skiljer sig ifrån ett 

förhållande med ett fast värde eller ett saknat processteg. Sensorteknik är ett område med 

väldigt mycket potential och stödet är obegränsat för poka-yokes uppbyggnad. Det finns 

två olika typer av sensorerna, kontaktsensor och kontaktlösa sensorer.  Målet som man 

strävar efter är att utveckla en långsiktig jidoka strategi som kommer stödja den 

långsiktiga Lean produktion implementeringsstrategin (Pascal, 2007). 
 

 

3.3.5 Toyota Kata  

Toyota kata beskriver två särskilda beteenderutiner, sätt att tänka på eller vanor på hur 

man uppför sig. Dessa två beteenderutiner är inte synliga och beskrivs inte heller i 

Toyotas dokument. Kata kallas i Japan för rutiner. ”De två beteenderutinerna lärs ut till 

alla medarbetare på Toyota och är en stor del av vad som driver ett företag framåt som en 

anpassningsbar och kontinuerligt förbätterlig organisation” (Rother, s.21, 2013). 
 

Förbättringskatan 

Rother (2013) beskriver två kator. Den ena namnger han coachingkatan och den andra 

förbättringskatan. Förbättringskatan är den repeterande rutin som Toyota förbättras, 

anpassas och utvecklas med. Coachingkatan är det sätt som Toyota lär ut 

förbättringskatan. Förbättringskatan kan förklaras med hjälp av svaret på frågan: ”vad 

behöver göras?” när ett förbättringsarbete är planerat. Toyota bestämmer svaret på frågan 

genom en upprepande rutin. Rutinen bygger på att (1) utifrån en vision eller mål och (2) 

primäruppgifter om den aktuella situationen (3) definieras ett måltillstånd på vägen mot 

visionen. När man sedan (4) steg för steg närmar sig det definierade måltillståndet så 

kommer hinder att stötas på som definierar vad som behövs jobba på och som man tar 
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lärdom av. Dessa fyra steg är förbättringskatan i korthet som illustreras i figur (2). 

 

Figur 2: Förbättringskatan i korthet (Rother, s.100, 2013). 
 

Måltillstånd 

Ett vanligt misstag som sker är att ett måltillstånd ses som ett mål. Det är viktigt att veta 

skillnaderna mellan dessa och syften med dem. Mål är ett resultat som vill uppnås, 

medan ett måltillstånd är en guide linje av en process som arbetar på ett sätt ut efter ett 

mönster, för att uppnå eller komma närmare det önskade resultatet. Ett måltillstånd är ett 

hjälpmedel för att jobba med processförbättring och ett effektivt sätt att få medarbetarnas 

engagemang. Ett måltillstånd ska beskriva det önskade tillståndet som vill uppnås och 

ska ge svar på frågor som dessa: 

 Ska beskriva hur en process ska fungera för att nå målet. 

 Var är vi nu och vart måste vi vara. 

 Hur vill vi att det ska se ut vid framtida tidpunkt. 

 Vad hindrar oss från att nå måltillståndet? 

 Vad är nästa steg? 

Måltillståndet ska representera en framåtblickande utmaning snarare än en reflektion av 

hur det såg ut och vad som är felet. Meningen är att utmaningen ska vara en väg mot 

framsteg. Det ska ses som en kreativ process för att måltillståndet skall bli uppnått. Detta 

ska vara en väg mot den långsiktiga visionen. Med hjälp av måltillstånden ska man ta sig 

förbi hindren som är i vägen för att nå det framtida tillståndet. När måltillståndet har 

definierats och slutförts så går man vidare till användning sig utav verktyget PDCA-

cykeln som effektivt tar dig igenom hindren för att nå måltillståndet (Rother, 2013). 

 

PDCA 

När det har gjorts en ordentlig definiering av måltillståndet så kan en PDCA-cykel 

påbörjas som går mot tillståndet. PDCA-cyklar gör det möjligt att se oväntade hinder 

som måste arbetas igenom eller runt för att uppnå måltillståndet, se figur (3). Det är här 

till största del som kunskapsinhämtningen och integrationen sker med utgångspunkt av 
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PDCA-cyklerna. Desto bättre och exaktare värden som fås av analysen på det aktuella 

läget, ju lättare blir det att få ett väl definierat måltillstånd. Detta leder till att det 

noggrannare går att definiera ett måltillstånd och med hjälp av det så blir det smidigare 

och lättare för personen att identifiera de hinder som står i vägen. PDCA-cykeln 

upprepas om och om igen även när måltillståndet uppnås för att det slutliga målet är den 

långsiktiga visionen som man strävar efter ännu inte uppnåtts (Rother, 2013). 

 

Figur 3: PDCA-cykeln (Rother, s.164, 2013) 
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3.4 Logistik  

Logistik är ett område där funktioner som produkter och material behandlas i, samt att 

det finns rätt material på rätt plats vid rätt tillfälle, ifrån råmaterial till slutlig produkt. 

Logistik benämns emellanåt som läran om produktiva materialflöden. Materialflödena 

brukar ses som det centrala flödet för logistik men det är dock inte det enda centrala 

flödet för logistik. Effektiva informationsflöden är minst lika viktiga som 

förutsättningarna för materialflödena. Företagets avsiktliga mål med logistiken är att de 

olika parterna skall åstadkomma en ökad ekonomisk fördel. Det innebär att öka 

lönsamheten med hjälp av mindre arbetande kapital, minska utgifterna och en högre 

inkomst för vardera individuella företag (Jonsson, 2011). 

 

3.4.1 Materialflödet 

Materialflödet har traditionellt setts som logistikens primära flöde, som avser flödet från 

ursprunglig källa till slutgiltig användare. I ett tillverkande företag så kan materialflöden 

innebära råvaror och komponenter som flödar in till och genom företaget. Dessutom så 

flödar produkter från företaget till kund. Materialflödet kan också gå från kund till 

leverantör.  

Materialflödet kan flöda i fyra vägar, in till företaget, inom företaget, ut ur företaget och 

tillbaka in i företaget. Exempelvis avser godstransporter förflyttning av material mellan 

företag, alltså in till verksamheten. Hantering av materialet i anknytning till 

godsmottagningen avser förflyttning av material inne i verksamheten. Färdiga produkter 

som går från en anläggning till kund avser förflyttning av material ut ur verksamheten. 

Vid återvinning eller reklamationer så kan ett till flöde skapas, som går från kund till 

leverantör och detta avser alltså flödet tillbaka in i verksamheten (Jonsson, 2011).  

 

3.4.2 Informationsflödet  

För att balansera tillgångar och användning av resurser på kort och långsikt, så behövs 

det information om kundernas behov, tillgänglig kapacitet, beläggning och material i den 

egna verksamheten samt leverantörernas förmåga att leverera. För att uppnå ett effektivt 

materialflöde är informationsflödet en förutsättning.  

Informationsflödet innehåller information om den nuvarande och framtida efterfrågan, 

som består utav försäljningsinformation, prognosinformation och kundorderinformation. 

Sådan information tas fram internt i verksamheten, som framtagning av 

försäljningsprognoser samt från kunder. Information som genereras från kunder är i form 

av kundorder, försäljningsstatistik och leveransplaner. 

Information om leverantörernas leveransförmåga är nödvändig för ett effektivt 

materialflöde. För att på ett effektivt sätt planera och genomföra värdeförädlingen, så är 

information om leverantörernas leveransförmåga en förutsättning. Informationen är 

också väldigt viktig för att en verksamhet ska kunna hålla utlovad leveransservice till 

egna kunder. Informationen kan avse exempelvis lagersaldouppgifter, orderbekräftelser 

och leveransaviseringar. I ett effektivt material- och informationsflöde så överförs denna 

typ av information elektroniskt mellan verksamheterna, till exempel genom EDI 

(electronic data interchange) (Jonsson, 2011). 
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3.4.2 Materialhantering  

Syftet med att använda sig utav materialhantering är att få ner kostnaderna för 

produktion. För att åstadkomma detta bör produktionen tillföras material av rätt mängd, 

på rätt plats, vid rätt tidpunkt, korrekt intervall och position. Den främsta anledningen till 

att arbeta fram en produktiv materialhantering är på grund av att denna utgör 50% av den 

sammanlagda operationskostnaden. En verksamhet som använder sig utav en effektiv 

materialhantering löper även mindre risk för att olyckor inträffar eftersom arbetsmiljön 

blir bättre. Att lägga resurser på en effektivare materialhantering blir lönsamt för ett 

företag först när materialhanteringskostnaderna minskar (Stephens & Meyers, 2013).  

 

Enligt Lumsden (2012) utgörs materialhanteringen till 70-90% av lager, köer och 

transporter medan den produktiva tiden, beståendes av montering och bearbetning, 

endast står för 10-30%. 

 

3.4.3 Lager  

Materialflödet går oftast igenom någon form eller sorts lager, hur lagren ser ut skiljer sig 

från lager till lager, t.ex. från små hyllor till pallager. Vid utformning av ett fysiskt lager 

vill man upprätthålla en hög fyllnadsgrad och en så låg driftskostnader som möjligt för 

att minimera lagerhållningskostnader och hanteringskostnader. Genom att utnyttja 

lagringsvolymen till den potentiella nivån som lagringen har, så kan detta uppnås. Ett 

exempel, det måste finnas tillräcklig med plats för transportvägar och ett antal tomma 

lagringsplatser för att det ska vara möjligt att klara av variationer. Genom att anpassa 

utformningen på lagret så kan onödiga rörligheter undvikas. Ett exempel, genom att 

placera högfrekventa produkter nära utgången så minimeras transportsträckan. Detta 

påverkar inte enbart den fysiska transporten utan också hanteringskostnaderna för att det 

blir lättare att hitta produkterna och komma åt dem (Jonsson, 2011).  

 

Det man vill uppnå när man gör en utformningslayout till ett lager är att försöka 

möjliggöra flöden som är så effektiv som möjligt men samtidigt har en maximal 

utnyttjandegrad. Mellan utrymmesutnyttjande och rörelseeffektivitet existerar därmed en 

avvägning. Ett linjärt flöde organiseras ut efter att man lokaliserar gods mottagningen på 

den motsatta siden av lagret från utgående belastning genom alla varuflöden som gör 

igenom lagret. Denna konstruktion leder till att alla varor transporteras ungefär samma 

avstånd, vilket innebär en onödig mängd av hanterings arbete och höga kostnader. Att 

skilja placeringen på varor av olika frekvens kommer inte att ha en stor inverkan på 

hanteringen av varor. Flödet som går igenom anläggningen kommer att vara avsevärt 

tydligare, vilket underlättar användandet av det automatiska hanteringssystemet. Vid 

hantering av stora volymer kan detta vara en fördelaktig layout (Jonsson, 2011). 

 

Lagerstyrning 

En hög kundtillfredsställelse är det främsta syftet när ett producerande företaget använder 

sig av lagerstyrning i verksamheten. Leveransservice kan användas som övergripande 

ord för detta faktum, och det beskriver hur verksamheten ska nå den kundtillfredsställelse 
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som önskas. Begreppet kan delas upp i ett antal undergrupper; lagertillgänglighet, 

leveranstid, leveransprecision samt leveranssäkerhet.  

 Lagertillgänglighet; företagets förmåga att distribuera från lagret 

 Leveranstid; tiden från dess att kunden lämnat ordern tills att kunden mottagit 

leveransen 

 Leveransprecision; företagets förmåga att hålla sig till utsatt tid för leverans 

 Leveranssäkerhet; verksamhetens möjlighet att kunna leverera rätt kvantitet vid 

rätt tidpunkt  

(Lumsden, 2012). 

Att ett företag utnyttjar sina resurser effektivt och har en liten genomloppstid är två 

förutsättningar för att uppnå en god leveransservice. I en verksamhet kan det handla om 

att se till tillverkningskostnaderna och hur länge kapitalet blir bundet i genomloppstiden, 

skriver Lumsden (2012). 

 

Enligt Olhager (2013) är det främsta syftet med lagerstyrning att ta reda på den korrekta 

tillverkningskvantiteten, vilket kan definieras av lägst kostnad i ordersärkostnad och 

lagerhållning. Med andra ord måste inköpskvantiteten bli så optimal som möjligt för att 

en låg lagerhållningskostnad ska kunna hållas. Detta kan benämnas partiformning, ett 

begrepp som innefattar den optimala kvantiteten för inköp eller tillverkning. 

 

3.4.4 Lagerstyrningssystem 
 

Beställningspunktsystem 

Beställningspunkten talar om när fysiska lagernivån underskrider den förutbestämda 

punkten. När lagret underskriver den förutbestämda punkten så skickas en signal att 

lagret måste fyllas på. Det är viktigt att lagernivå här täcker den förväntande efterfrågan 

under ledtiden (ledtid * D) som företaget har och potentiella avvikelser som kan dyka 

upp säkrar man med ett säkerhetslager (SL). Den förbestämda beställningspunkten ska 

vara kalkylerad så att den kan täcka behovet under ledtiden, även fungera som 

säkerhetslagret.  

Beställningspunkten kan definieras enligt formel (2): 

𝐵𝑃 = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 + 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡   (2) 

(Lumsden, 2012) 

Täcktidsplanering 

Ett beställningspunktsystem är dimensionerat sådant att när den kvantitet som finns 

tillgängligt i lagret underskrids så ska återstående kvantitet i lagret täcka uppkommande 

behov under återanskaffningstiden. Den återstående kvantiteten i lagret är en 

behovstäckning som är baserad på kvantitet, det går också att uttrycka denna 

behovstäckning i tid i stället för kvantitet. Täcktidsplanering är en metod som använder 

sig utav tid istället kvantitet. Den är ett beställningspunktsystem som är baserat på tid 

(Jonsson, 2011). 
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Materialbehovsplanering 

Materialbehovsplanering bygger på att när väl förbrukningen skett så planeras order in, 

alltså är orderna förbrukningsinitierande. Inplanering av nya inleveranser fastställs med 

utgångspunkt från när i tiden nettobehov uppstår. Nettobehovet är när beräknad 

lagertillgång blir negativ. Se tabell (1). Således är materialbehovsplanering en 

materialstyrningsmetod som är behovsinitierande.  

Vecka 1 2 3 4 5 6

Behov 20 20 20 25 25 25

Beräknat lager 50 30 70 50 25 0 -5

Inleveranser 60

Planerade order 60

 

Tabell 1: Beräkningsgång vid materialbehovsplanering. Planeras in en order vecka 3 för 

att undvika brist i vecka 6. (Jonsson, 2011) 

   

3.5 Analys modell 
 

 

Figur 4: Analys modell 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras fallföretaget som studien genomförts på. Inledningsvis 

presenteras en företagsbeskrivning. Kapitel 4.1 – 4.3 presenterar fallföretagets Lean 

filosofi, Lean principer och de verktyg som används i Lean Produktion . Kapitel 4.4 

presenterar Logistiken på fallföretaget. Kapitel 4 avslutas med att presentera ett 

experiment som utförts på fallföretaget. 

 

Företagsbeskrivning  

Vårt fallföretag heter TrelleborgVibracoustic och ligger i Forsheda, Sverige. 2012 gick 

företaget ut ur Trelleborg koncernen och gick ihop med en tysk koncern som heter 

Freudenberg Group, där av fick företaget namnet TrelleborgVibracoustic. Hela 

koncernen har ca 10 000 anställda på 39 olika platser runt om i världen. Koncernen har 

som mål att vara nära sina kunder runt om i världen, vilket leder till att de finns i länder 

som, Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen, Ryssland, Spanien, Sydkorea, Japan, 

Thailand, China, Indien, Turkiet, Sydafrika, Tjeckien, Rumänien, Brasilien, Mexiko, 

USA.  Koncernen omsätter omkring 17 miljarder svenska kronor. Produkter som 

koncernen tillverkare är chassifästen, isolatorer och spjäll, motorfästen, 

vridvibrationsdämpare, luftfjädrar samt Micro Cellular Uretan. Syftet med produkterna 

som koncernen tillverkar är att minska vibrationer i bilarna som uppstår på grund av att 

biltillverkarna, gjort felaktiga beräkningar när dem tillverkade bilen, där de har valt 

lättare material för att minska bränslekostnaderna och det materialet vibrerar mer, 

biltillverkarna vill ha dämpare för att minska slitage på sina bilar, reducera bullernivån 

och oljud ifrån bilen, öka komfortkänslan.  Dämparna tar bort vibrationen mellan 90-

100% och oljudet försvinner till 100 %. Detta leder till att det är dämparen som tar stryk 

ifrån all vibration och inte bilen.  

TrelleborgVibracoustic är inriktat på Isolatorer och spjäll och har 150 anställda. 

 

Produktionsanläggning  

Företagets produktionsanläggning består av fyra olika produktfamiljer som är uppdelade 

i fyra olika områden, värdeflöde 1, 2, 3 och 4, dessa områden illustreras i figur (5). Varje 

område har sina egna pressar, monteringsstationer, bearbetnings moment och 

packningsstationer som är till för det värdeflöde som dem tillhör. På varje produktfamilj 

finns det en lagledare som har i arbetsuppgift att planera, organisera, sysselsätta 

gruppmedlemmarna och ge instruktioner där det behövs. Lagledarna är också delaktiga i 

genomförandet av förbättringsarbeten och beställer in material ifrån lagret till 

produktionen. Produktionsanläggningen är det som skapar mest värde till företaget, 

därför är det viktigt att det går felfritt. När lagledare ska beställa in material ifrån lagret 

till produktionen så görs det genom att ett mail skickas till lagret. Mailet innehåller 

vilken artikel och till vilken maskin som beställningen berör. Materialet körs ut med 

hjälp av ett “tåg”. Tåget har ett förbestämt körfält vid utleverans av material till 

produktionen.  
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Figur 5: Produktions layout. 

 

4.1 Lean filosofi  

Fallföretaget har de senaste åren fokuserat på att börja använda sig utav verktygen som 

Lean filosofin tillhandhåller samt tankesättet att eliminera alla onödiga aktiviteter. 

Företaget är enat om att Lean filosofin är en av anledningarna till att de idag existerar 

och fortfarande är konkurrenskraftiga.  

 

4.2 Lean Principerna 

De principer som har observerats på TrelleborgVibracustic nämns i detta avsnitt. Dessa 

principer är: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Princip 2, 9, 10, 11, 13 och 14 har valts att inte ta 

med på grund av att den informationen inte funnits tillgänglig eller observerats.  

 

 Princip 1: TrelleborgVibracoustics långsiktigt mål är att bli världsledande på att 

tillhandhålla innovativa och kostnadseffektiva vibrationskontroll lösningar till 

fordonsindustrin. För att kunna uppnå sina långsiktiga mål jobbar de med att sätta 

kunden i fokus, ha excellent kvalitet och kontinuerligt förbättras, detta för att 

uppnå en hållbar och lönsam tillväxt.  Anställda som visar engagemang blir 

erbjudna personlig utveckling och en utmärkt arbetsmiljö. 
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 Princip 3: I TrelleborgVibracoustics produktion så styr efterfrågan av 

nästkommande process vad som ska produceras och när. För att visualisera 

efterfrågan så använder dem sig utav kanban.  

 

 Princip 4: Där det är möjligt så försöker planeraren tillsammans med lagledaren 

för varje värdeflöde jämna ut belastningen på maskinerna. Ett exempel på 

utjämning är när en maskin är belagd till 60 % och det finns en tillgänglig 

maskin, där det går att tillverka likadana produkter, som endast är belagd till 20 

%, då jämnar de ut maskinerna så att de är belagda till 50 % vardera.  

 

 Princip 5: Alla processer är utformade på ett sådant sätt att processen ska stanna 

eller sortera bort felet om det är ett fel i detaljen. Om ett fel som inte är känt för 

processen uppstår så stannar den och en utredning startar för att hitta orsaken till 

felet samt hitta en permanent långsiktig lösning.  

 

 Princip 6: Alla operationer och arbetsmoment för alla olika detaljer som 

tillverkas har egna instruktioner för hur det ska tillverkas i processerna. 

Instruktionerna tas fram av konstruktörerna, lagledare och av kvalitetspersonal.  

 

 Princip 7: För att visualisera sitt flöde så använder sig TrelleborgVibracoustic 

utav ett kanban system.  

 

 Princip 8: De jobbar ständigt med att få ny teknik att fungera för personalen och 

processerna, exempelvis så har de under det senaste året försökt införa ett 

scanning system för att förenkla transaktioner av slutprodukter och material.  

 

 Princip 12: När det gäller förbättringsarbeten på tillverkningsprocesserna och 

monteringsprocesserna så använder de sig utav verktyg som exempelvis PDCA 

och daglig styrning. Där alla inblandade i förbättringsarbetet försöker få förstå 

problemet.   
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4.3 Lean Produktion 

Som tidigare nämnts så har företaget under de senaste åren börjat använda sig utav 

verktygen som Lean erbjuder. Verktyg som företaget använder sig utav nämns under 

denna rubrik. 
 

5s 

5S används överallt på företaget för att hålla ordning på arbetsplatsen och för att göra det 

mer visuellt för medarbetarna. Alla verktyg som används har en förbestämd plats. 

Företaget nämner att 5S är ett verktyg som de använder sig utav för att lättare kunna 

upptäcka onödiga aktiviteter och förflyttningar. TrelleborgVibracoustic inledde sin Lean-

resa med att börja med 5s.  
 

 

4.3.2 Standardiserat arbetssätt  

I fallföretaget används standarder och standardisering vid alla operationer och 

arbetsmoment, där det finns instruktioner för hur just den operationen ska utföras. När en 

ny produkt ska tillverkas, så är det viktigaste för produktionen på TrelleborgVibracoustic 

att en standard tas fram. Detta för att produktionen inte har befogenhet att börja 

producera utan en framtagen standard för hur det ska tillverkas. Detta för att göra rätt 

från början, underlätta för operatörer och för att underlätta upplärning av ny personal. 

När en standard ska tas fram så provkörs först arbetssättet, när det är godkänt så skapas 

ett instruktionsblad som överlämnas till den tillhörande arbetsstationen.  
 

4.3.3 Just in time 

Leveranstiden för en kundorder varierar väldigt mycket. Leveranstiden kan variera ifrån 

2 dagar till 12 veckor. TrelleborgVibracoustic sätter upp en produktionsplanering på två 

veckor, denna planering är inte en fryst planering, utan den är flexibel. Om t.ex. en kund 

ringer och berättar att den är i ett stort behov av en produkt, så kommer 

produktionsplanering att förändras så att den ordern “trycks” in i produktionen. Om det 

inte finns tid så prioriterar dem om så att den nya ordern prioriteras. För att 

TrelleborgVibracoustic ska styra sin produktion så använder dem sig utav nedanstående.  

 
Dragandesystem och tryckandesystem 

De använder sig utav en mix mellan ett tryckande och dragande system. Det dragande 

systemet används för att styra material och produkter mellan press och montering. 

Tryckande använder dem vid uppstart av produktionen, genom att de producerar det som 

produktionsplaneringen visar att de ska producera, då det inte är en efterfråga ifrån en 

kund eller en supermarket som styr när produktionen ska starta. 

 
 
 
 



  

 

32 

Amar Mekic, Denni Sem 

Kanban 

Fallföretaget använder sig utav kanban i sin produktion och för att styra standard 

material in till produktionen. I produktionens alla laghörnor finns det kanban ställ som 

visas i bild (1). Där det är angett hur många kanban kort som ska samlas in innan 

produktion för den artikeln ska starta. Produktionen sätts igång när kanban korten når det 

röda kortet, som är signalen för produktions start. Kanban korten informerar om hur 

mycket som ska tillverkas, hur lång tid det tar att tillverka, vart det ska tillverkas, och 

vart den slutliga destinationen för kortet är.     

 

Bild 1: Kanbanställ i en laghörna.  

 

4.3.5 Jidoka 

I sina monteringsoperationer så använder dem sig utav fixturer för att operationen ska gå 

rätt till och att det ska vara synligt för användaren hur det ska utföras. Maskinen kommer 

ej starta om en detalj har lagts in på ett fel sätt och stannar ifall fel upptäckts under 

monteringen. Pressmaskinerna är säkrade så att ifall det uppstår ett fel så kommer 

maskinen att stanna, så att felet kan upptäckas och lösas. Ifall en detalj är defekt så 

kommer maskinen att sortera bort den.   

 

4.3.6 Toyota Kata 

Dagarna på företaget börjar med att alla har ett möte med sina lag, där de går igenom hur 

gårdagen har varit, hur dagen ser ut idag och vilka förbättringar som arbetas med just nu 

vilket är en typ av daglig styrning. Varje lag har vid sin laghörna en tavla där status på 

förbättringsarbeten är dokumenterat, se bild (2). På tavlan visar pågående förbättringar 

och vem som ansvarar för arbetet, samt deadline på förbättringen. PDCA-cykler är ett 

verktyg som används vid förbättringsarbeten.  
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Bild 2: Förbättringstavla i en laghörna. 

 
PDCA 

Verktyget PDCA används på fallföretaget vid förbättringsarbeten, i bild (3) synliggörs 

det hur TrelleborgVibracoustic använder sig utav PDCA. Varje dag så går lagledarna 

igenom statusen på pågående förbättringsarbeten och vad nästa steg är. Företaget 

förklarar att det första dem gör är att de först identifierar problemet och ser till at 

ansvariga finns tillgängliga. Sedan så planerar de förbättringsinsatsen. Nästa steg är att 

påbörja förbättringsinsatsen. I näst sista steget så analyserar de förbättringsinsatsen. I det 

sista steget så standardiserar de förbättringen.   
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Bild 3: Arbetssätt PDCA.  

 

4.4 Logistik på TrelleborgVibracoustic 

I detta avsnitt förklaras de olika logistik funktionerna på fallföretaget.  

 

4.4.1 Material och informationsflödet 

Kunderna levererar prognoser till företaget, där de anger sitt behov för framtiden, detta är 

en förutsättning för att material och komponenter till slutprodukten ska kunna beställas 

in. När material ska köpas in, så används det en typ av beställningspunktssystem, som 

talar om när de måste beställa för att få in materialet i rätt tid. Ifall lagernivån på ett 

material underskrider beställningspunkten, så ges det en signal till 

inköparen/produktionsplaneraren att beställa in nytt material, denna signal sker genom 

att planeraren går in i material och produktionsstyrnings-programmet och kontrollerar 

ifall det är något material som behövs beställa. Detta fungerar genom att leverantörerna 

och TrelleborgVibracoustic använder sig utav EDI, där information som lagersaldo och 

leveransaviseringar överförs emellan parterna.  
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När en beställning från kund har kommit in så behandlas ordern av kundservice och 

planeras sedan in i produktionsplanen av produktionsplaneraren. Om kunderna har 

tillhandhållit bra prognoser så tar det två dagar till tre veckor för kunden att få sin order. 

Om kunden inte har tillhandhållit bra prognoser så kan ledtiden för ordern ta allt ifrån två 

dagar till 12 veckor. Produktionsplaneraren nämner att 95 % utav fallen så hamnar 

ledtiden mellan två dagar till tre veckor.   

Material lastas in i godsmottagningen som är illustrerat i figur (6), där godsmottagningen 

behandlar materialet och placerar det på rätt plats, antingen till lagret om det är 

förbrukningsvaror eller om det är verktyg och komponenter för verktyg så placeras det i 

verkstaden. När ett verktyg ska användas så beställs det in ifrån ett värdeflöde genom ett 

mail. I verkstaden så förbereds verktygen för leverans så att tågföraren som ska köra ut 

verktyget kan komma och hämta det. För förbrukningsmaterial så lägger 

godsmottagningen in det i lagret på en förbestämd plats. 

När sedan materialet ska användas i produktionen så beställs det också in genom ett mail 

där ledtiden är på två timmar för att beställningen ska levereras. Denna ledtid gäller för 

alla beställningar av material. Beställningen hämtas av truckföraren och överlämnas till 

tåget, som ska köra ut beställningen. Tåget tar sedan hand om beställningen och kör ut 

den till produktionen. För att tåget ska veta vart beställningen ska så har beställningen 

skrivits ut, hämtats av truckföraren och sedan överlämnats till tåget. Tåget kör sedan ut 

de beställningar som finns tillgängliga. Material som kan benämnas som 

standardmaterial körs ut och fylls på i produktionen av tåget, detta görs genom en 

förbestämd körsträcka. Tåget stannar och fyller på material där det behövs. Dessa stopp 

är markerade som svarta trianglar i figur (6). Om det är mindre än tre lådor kvar i 

materialhyllan så fyller tågföraren på med nytt material. Om det finns färdiga pallar så 

plockar tågföraren upp dem och kör tillbaka dem till lagret. När en färdigpall har 

levererats till lagret så kontrolleras den och plastas eller bandas efter. När pallen är färdig 

bandad så tar truckföraren pallen och lämnar den i ett färdigvarulager. Sedan hämtar 

godsmottagningen pallen när det är dags för utleverans. 
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Figur 6: Materialflöde. 

 

4.4.2 Godsmottagning 

Godsmottagningens uppgift är att hantera inkommande material och utgående 

slutprodukter. När material kommer in till godsmottagningen så scannas 

transportetiketten in med en handdator, för att överföra saldo och övrig information. Det 

sker sedan en kvalitetskontroll på materialet för att undersöka att det är rätt kvalité och 

att det är rätt material. Godsmottagningen ska reagera och agera vid saldoavvikelser och 

brist på kvalitén. Materialet ska sedan läggas in i lagret eller i verkstaden, med hjälp av 

en dator som sitter på trucken så kollas lediga pallplatser upp och sedan körs materialet 

dit. Materialet registreras i deras lagersystem där det anges vilken pallplats materialet 

ligger på. Detta utförs utav en anställd.  

För utgående produkter så bokar godsmottagningen transporterna. De hämtar 

produkterna ifrån färdigvarulagret och färdigställer fraktdokumenten. De på 

godsmottagningen hjälper till att lasta gods på och från transportfordonet. Detta utförs 

utav en anställd. 

 

4.4.3 Verkstad 

I verkstaden så befinner sig alla verktyg till pressarna. Det som sker på verkstaden är att 

de underhåller verktygen och utför små reparationer när det är möjligt, samt så sätts 

verktygen i ordning för att levereras ut till produktionen.  

 

4.4.4 Nulägesbeskrivning av lagret  

Lagret består av komponenter som ska användas i produktionen, färdigvarulagret och 

även slatthanteringen, och en emballagestation. Slatthanteringen är det material som 

blivit över i en pall. Lagrets funktion är att försörja produktionen med komponenter, 
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verktyg och pallar. Lagret består av tre personer, som alla har varsin arbetsstation; 

Station, Truckförare och Tågförare.  

Stationen 

Arbetsuppgifter som tillfaller stationen: 

 Godkänna färdigpallar 

 Ta hand om tomemballage 

 Banda och plasta pallar 

 Ta emot materialbeställningar från produktion 

 Vid saldofel gå in i PRMS och justera nivån 

 Genomföra en besiktning vid avvikelse för att hitta orsaken till felet 

 Se till att pallar med komponenter vägs(slatt hantering) upp och ny pallflagg sätts 

på pallen 

 Förmedla lagledaren vid avvikelse 

 Se till att rätt material står på rätt plats i tågstationen 

 Ansvarar för att rätt nivå av pallvippade artiklar finns i kanbanstället 

 Göra en rapportering av färdiga detaljer i PRMS 

 Sköta daglig tillsyn på truckarna 

 

Tidsstudie på stationen 

Tidsstudie som utfördes på stationens aktiviteter visade att den totala tiden med 

fördröjning på att beställningen ska bli behandlad (väntan) uppgick till 12:40:35 minuter 

och att tiden utan väntan uppgick till 06:40:35, se figur (7). 

 

Figur 7: Resultat av tidsstudie på stationen. Där antalet aktiviteter uppgick till 8 stycken 

+ väntetid, se bilaga A för fullständig tidsstudie. 
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Truckförare 

Truckföraren är som en materialhanterare då han förflyttar och förbereder materialet som 

ska ut till produktionen via ett litet tåg se bild (4). 

Arbetsuppgifter som tillfaller truckföraren: 

 Förbereda runda för tåget 

 Ställa upp färdiga pallar 

 Ställa upp slattar/komponenter från stationen 

 Banda och plasta 

 Hämtabeställningarna från stationen 

 Ställa beställningslapparna i rätt ordning för tågföraren 

 Samarbeta med och vid behov hjälpa stationsansvarig 

 Sköta daglig tillsyn på vagnar och truckar 

 Uppsamlingsrunda för sopor samt tömning av containrar 

1:a Tidsstudien på truckförare 

En tidsstudie som utfördes på truckförarens aktiviteter visade att den totala tiden i 

minuter uppgick till 10:22, se figur (8).  

 

Figur 8: Resultat av tidsstudie på truckföraren. Där antalet aktiviteter uppgick till 8 

stycken, se bilaga B för fullständig tidsstudie. 

 

2:a Tidsstudien på truckförare 

Den andra tidsstudien som utfördes på truckförarens aktiviteter visade att den totala tiden 

i minuter uppgick till 18:09 , se figur (9). 
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Figur 9: Resultat av tidsstudie på truckförare. Där antalet aktiviteter uppgick till 15 

stycken, se bilaga C för fullständig tidsstudie.   

 

Tåg 

Tågförarens uppgift är att leverera ut material till maskinerna som har beställts av 

lagledarna. Det finns tre olika rundor som tågföraren följer när material körs ut. I dagens 

läge så är det bestämt att köra runda ett en gång i timmen, runda två när det finns 

beställningar och runda tre varje halvtimme. Dessa instruktioner avviker ifrån hur 

tågföraren i nuläget egentligen kör. Tågföraren brukar i dagsläget kombinera ihop 

rundorna två och tre. De tre olika runder ser ut som följande: 

Runda 1  

 Hämta färdiga pallar/tomma pallar + lämna beställningarna 

 Fylla på de olika kanbanställen 

 Hämta testlådor i testhallen eller lämna testlådor till testhallen 

 fylla på medkartonger i produktionen 

 Hämta vagnar (koppla på) 

Runda 2 

 Lämna beställningar 

 Leverera verktyg till maskinerna  

 Fylla på med silikon 

 Övriga komponenter 

Runda 3 

 Hämta färdigpallar/tomma pallar 

 Hämta Material 
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Bild 4: Tåg till runda ett. 

Tidsstudien på tågföraren.  

En tidsstudie som utfördes på tåget visade att den totala tiden per runda uppgick till 

13:00 minuter (de olika rundornas totala tid har en variation på 1 minut), se figur (10). 

  

Figur 10: Resultat av en tidsstudie på en runda för tåget, se bilaga D för fullständig 

tidsstudie.  
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4.5 Nulägesbeskrivning av interna beställningar 

Idag fungerar beställning av material till produktionen på ett sådant sätt att varje 

lagledare ute i produktionen beställer in material till det värdeflöde den tillhör. 

Lagledaren beställer in materialet när en operatör rapporterar att det kommer att behövas 

material. Operatören gör en uppskattning av hur länge nuvarande material kommer att 

räcka. Detta för att kunna veta när det kommer att behövas nytt material. Då operatören 

använder sig utav sin erfarenhet om hur snabbt materialet förbrukas, så görs det en 

uppskattning för när behovet av nytt material kommer att uppstå. Denna uppskattning 

meddelar operatören till lagledaren, så att lagledaren kan beställa in nytt material. För att 

göra dessa uppskattningar krävs det erfarenhet om hur snabbt materialet förbrukas. 

Anledningen till att en uppskattning görs är för att det inte finns en bestämd tidpunkt 

eller kvantitet när nytt material skall beställa in, det är stor variation i material 

förbrukning och en låg kontroll på antal färdiga produkter. Dokumentationen av färdiga 

produkter sker skiftvis eller när en hel pall är färdig, vilket leder till att informationen blir 

fördröjd, alltså sker den inte i realtid. Det är också alltid en varierande ledtid för 

materialet att levereras in till produktionen och på att en produkt eller pall ska bli färdig. 

När lagledaren fått information om att material ska beställas, så har operatören uppskattat 

att nuvarande material kommer att räcka i två timmar. Detta för att ledtiden för en 

beställning kan ta upp till två timmar. Beställningen sker genom en dator som är placerad 

i laghörnan, där endast lagledaren har befogenhet att utföra beställningen. När 

beställningen ska göras så går lagledaren in i material och produktionssystemet och 

skriver in tillverkningsnumret för produkten. Där ser lagledaren en lista på alla artiklar 

som ingår i tillverkningsnumret. Om det t.ex. behövs två artiklar från listan, så skrivs 

artikelnumren ner på en post-it lapp. När artikelnumren är nerskrivna så ska lagledaren 

skicka beställningen. Detta görs genom ett mail till lagret. I mailet så anges de 

artikelnummer som antecknats på post-it lappen, kvantitet för artikelnumren anges och 

till vilken maskin materialet ska till. Hur beställningen hanteras i lagret förklaras i kapitel 

4.4.2 – 4.4.4.     
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5. Analys 

I detta kapitel så kommer empiriska data att analyseras och relateras mot den teori som 

ligger till grund för studien. 

 

5.1 Lean Filosofi   

I Lean Filosofi (kap 3.1) beskrivs det att Lean är en inställning eller strategi för hur en 

verksamhet ska bedrivas, där visionen är att eliminera allt slöseri. Detta är ett tankesätt 

som TrelleborgVibracoustic de senaste åren har gjort stora satsningar på att förstå och 

förmedla ut till alla i verksamheten. På grund av deras stora satsningar på Lean, har det 

lett till att de kunnat eliminera aktiviteter som inte tillför värde, samt effektiviserat sina 

processer.  

 

5.2 Lean Principerna 

I detta avsnitt så jämförs Lean Principerna (kapitel 3.2) med Lean Principerna (kapitel 

4.2). De principer som valts att analyseras är de som har kunnat observeras på 

fallföretaget (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 12) 

Den första principen beskriver att företagets filosofiska perspektiv och syfte ska 

prioriteras, samt att alltid basera beslutsfattanden på långsiktigt tänkande även då det 

påverkar kortsiktiga finansiella mål. Detta beskrivs i Lean Principerna (kap 3.2). 

TrelleborgVibracoustics långsiktiga tänkande är att bli världsledande på att tillhandhålla 

innovativa och kostnadseffektiva vibrationskontroll lösningar till fordonsindustrin.  

TrelleborgVibracoustics långsiktiga tänkande kan ses som ett filosofiskt perspektiv och 

syfte för företaget.  När TrelleborgVibracoustic kortsiktiga finansiella mål inte uppnås, 

då slutar dem prioritera sitt långsiktiga tänkande och fokuserar på att lösa det kortsiktiga.  

Med hjälp av kanban kort i produktionen undviker man överproduktion. Kanbankorten 

används som en efterfråga och den styr vad som ska produceras och när det är dags att 

sätta igång produktionen. Man följer inte den teoretiska principen helt utan har en liten 

egen tolkning av den. Detta för att deras ledtider varierar och för att skapa flexibilitet i 

planering. Kunden vill ha sina produkter omgående när dem beställs och därför blir det 

farligt att inte ha material hemma när det beställs samt att produktionen ligger efter i 

körning. Målet är att ligga ett litet steg före med minimalt lager. Kanbankorten hjälper 

dem visualisera hur mycket som ska produceras så att det inte blir överproduktion. 

Idag klarar inte alla maskiner av att köra allt verktyg, vilket blir svårt att alltid få en 

utjämning på alla maskiner. Man jobbar mot att justera maskinerna och bygga till på 

andra maskiner så att det finns  möjligheter att utjämna arbetsbelastningen. Idag så kan 

några maskiner få stå still under dagarna för att dem inte klarar av det körning som körs.  

Något fallföretaget är duktig på är att stanna processerna vid fel och lösa problemet innan 

processen startar igen. Det ska vara rätt kvalité från början. Alla processer är utformade 

på ett sådant sätt att maskinen stannar eller inte kan sättas igång för att det finns ett fel. 

Om något nytt fel upptäcks som inte har varit känt innan startar man en utredning för att 

åtgärda det och implementera en lösning så att felet inte uppstår igen. Dator 
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programmeras för att kunna identifiera problem ifall det skulle uppstå igen så att den kan 

varna.  

Standardiserat arbetssätt används och tas fram för varje station och process för att det ska 

kunna ha en utgångspunkt för förbättringsarbete. Detta för att veta hur saker skall göras 

för att undvika fel. Arbetarna uppmanas att hitta bättre lösningar och komma med sina 

egna idéer till lagledarna på morgonmöten. Målet är att få alla medarbetare engagerade 

och kreativa i sina roller. Den första standarden tas fram främst av lagledaren, 

kvalitetpersonalen och konstruktörarena som en grund till det hela därefter finns det 

möjlighet för vidareutveckling. Det som ska komma fram och stå på standarden är det 

just nu bästa arbetssätt.  

Fallföretaget använder sig utav kanban för att visualisera sina flöden. Detta ska hjälpa 

arbetarna förstå hur produkterna ska hanteras och vilka processer som produkten ska gå 

igenom.  Detta för att inte dölja felen utan alla ska se hela tiden veta vad som pågår.  

De jobbar ständigt med att få ny teknik att fungera för personalen och processerna, 

exempelvis så har de under det senaste året försökt införa ett scanning system för att 

förenkla transaktioner av slutprodukter och material. 

Genom dagligstyrning och ständigt jobba med PDCA så jobbar man mot att bli en 

lärande organisation. Lagledaren lär ut och motiverar arbetarna för att ständigt vilja 

utveckla sig själva. Detta gör föregate bra och satsar väldigt mycket på detta område. 

Lagledarna får utbildningar för att sedan kunna hjälpa till och lära ut andra.  

 

5.3 Lean Produktion 

I detta avsnitt så analyseras de verktyg som fallföretaget använder sig utav.  

 

5s 

Ifrån 5s (kapitel 3.3.1) beskrivs det att 5s (sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa 

vana och självdisciplin) är fem principer eller metoder för att hålla processerna så 

effektiva som möjligt och hålla ordning på arbetsplatsen. När TrelleborgVibracoustic 

skulle börja sitt arbete med Lean, så var ett av de första stegen att få ordning och reda på 

verksamheten, genom att förmedla de fem metoder och principer genom hela 

verksamheten. På företaget har alla verktyg och material som används fått sin egen plats, 

för att skapa en struktur och underlätta lokalisering för användaren. Genom att företaget 

använder sig utav 5s så har det tillhandhållit fördelar som;  

 minskat onödiga aktiviteter så som leta efter verktyg och material 

 ökat tillgänglig plats vid operationer genom att sortera bort material som inte är 

aktuellt 

 avvikelser är enklare att upptäcka, som t.ex. brist på material och defekta 

produkter 

 medarbetare vet vad som ska sorteras, städas och ordnas 
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Fördelarna som uppstått bidrar till att TrelleborgVibracoustic närmar sig en visuell 

arbetsplats där oönskade tillstånd är väldigt lätta att upptäcka och korrigera. 

TrelleborgVibracoustics användning av verktyget 5s stämmer överens med hur teorin 

beskriver att det ska användas.  

 

5.3.2 Standardiserat arbetssätt  

I Standardiserat arbetssätt (kapitel 3.3.2) framförs det att ett standardiserat arbetssätt är 

ett verktyg för att utveckla, verifiera och förbättra våra metoder. Det nämns också att ett 

standardiserat arbetssätt bidrar till högre kvalitetsnivåer, upprätthållning av 

produktionstakten samt att det är en utgångspunkt för att ständigt kunna förbättras. 

TrelleborgVibracoustic har instruktioner vid varje arbetsstation, där det är förklarat hur 

arbetsmomentet ska utföras och kontrolleras. Dessa instruktioner är väldigt användbara 

för företaget eftersom i deras produktion är det oftast personal som är inhyrda och inte 

har någon tidigare erfarenhet av just den specifika operationen som dem blir tilldelade att 

sköta. Instruktionerna finns där som en standard för att guida dem i sitt arbete och berätta 

till dem hur processerna fungerar och vad den lägsta tillåtna kvalitén är. Standardisering  

har varit en stor del i att TrelleborgVibracoustic har kunnat höja kvalitetsnivån och 

fortsätta höja kvalitetsnivåerna, det är en viktig del i Automotive branschen. Företaget 

har inte lyckats skapa en gemensam takt i produktionen eftersom processerna inte har ett 

standardiserat arbetssätt utan varje process har sitt egna standardiserade arbetssätt. 

Företaget fokuserar idag på andra områden, som att införa ett scanning system och 

förbättra deras interna beställningssystem. 

 

5.3.3 Just in time  

Med just in time vill man producera rätt produkt vid rätt tidpunkt och i rätt mängd, vilket 

betyder att du ska ha rätt mängd material vid rätt tidpunkt som beskriver i Just in time 

(kapitel 3.3.4) I kapitel 3.3.4 finns det några simpla regler för att följa just in time. 

Producera aldrig något som kunden inte har beställt, jämna ut efterfrågenivån så att 

arbetet kan gå smidigt igenom hela anläggningen, länka samman alla processer till 

kundernas efterfråga genom enkla visuella verktyg t.ex. kanban. Maximera flexibiliteten 

på människorna och maskinerna. TrelleborgVibracoustic jobbar med just in time på sitt 

egna sätt. Då de inte följer teorin till 100 procent, detta är för att det tar olika lång tid för 

materialet att komma hem. Detta på grund av att kunderna efterfrågar varierande kvalité 

på materialet. Kunderna är de stora bilföretagen som säljer bilarna t ex: Audi, Ford, 

jaguar etc. Det är stor press på TrelleborgVibracoustic att leverera i tid och rätt kvalité, 

för att inte försena eller stoppa deras flöden. TrelleborgVibracoustic jobbar med just in 

time internt i verksamheten genom att material är i lagret tills det efterfrågas i 

produktionen. Materialet körs ut i produktionen bara när det behövs och i en anpassad 

mängd för att maskinen inte ska behöva stanna på grund av att det inte finns material. 

Detta för att det ska vara ordning ute i produktionen och för att material inte ska ta 

onödigt mycket plats. Efterfrågan har jämnats ut med hjälp av kanban och dem använder 

sig utav kanban för att bestämma när maskinerna ska börja producera och vilka produkter 

som ska köras. En av sakerna det brister på är att människorna inte är flexibla. I 

produktionen så är operatörerna begränsade till sin befogenhet vilket medför att 

aktiviteter som att beställa in material måste ske genom en lagledare, detta blir 

problematiskt om lagledaren inte befinner sig på plats. Maskinerna brister på flexibilitet 
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för att det oftast är en eller två maskiner som klarar av ett verktyg och det kan leda till att 

en maskin blir överbelastad och den andra får stå still. 

 

Dragande och tryckandesystem 

Som det beskrivs i Dragande och tryckandesystem (kapitel 3.3.3) finns det två olika 

typer av system för vad som styr hur ett material ska förflytta sig i ett företag. Tryckande 

system kan ses som en ”huvudbas” som skickar ut signaler till de mindre delprocesserna. 

Signalen innehåller information om vad som ska produceras och när. Dragande system 

fungerar genom att det är stationen efter den aktuella stationen som signalerar sitt behov. 

TrelleborgVibracoustic använder sig utav båda systemen idag men målet är att endast 

använda sig utav ett dragande system. Detta för att fallföretaget har som målsättning att 

minska produkter i arbete och minska lagren. De använder sig utav tryckande system för 

att planera in kundorderna i produktionen. Detta genom att beställningar av kunderna 

trycks in i planeringen, men styrs sedan genom ett kanban. Det finns ingen signal för när 

material som ligger som pallar i lagret behövs i produktionen och därför måste det göras 

manuella beställningar ifrån produktion till lagret. Dragande system använder dem för att 

styra materialet i produktionen och för att förflytta materialet mellan de olika stationerna 

i produktionen. Material som används varje dag har standardiserats och man har skapat 

kanbanhyllor för att fylla på dessa. Man använder sig utav kanban för att uppnå dragande 

system i produktion och för att veta när den tillverkningsordern ska produceras igen. 

Detta har införts för att flöden skall vara så pass självgående som möjligt. Kanban 

används för att veta hur stora batcherna skall vara och vart materialet ska ta vägen samt 

hur det ska transporteras. Kanban infördes för att underlätta informationen och skapa en 

mer visuell produktion. I Kanban (kapitel 3.3.4) beskrivs det att kanban används som ett 

verktyg för att uppnå en Just in time produktion, vårt fallföretag strävar efter att komma 

så nära just in time som möjligt utan att äventyra eller ta allt för stora risker med att inte 

ha material hemma när kunden behöver det. I kanban (kapitel 3.3.4) nämns det att det 

finns två olika typer av kanban: transportkanban och produktionskanban. 

TrelleborgVibracoustic använder sig utav båda typerna för det material som är kopplat 

till deras kanbansystem.  

 

Heijunka 

Heijunka innebär att produktions mix och mängden utjämnas, vilket beskrivs i Heijunka 

(kapitel 3.3.4). Sekvenserna är till för att dela upp stora partier och sprida ut dem under 

dagen och även öka sin flexibilitet emot kundbeställningar. Fallföretaget har valt att med 

hjälp utav sina kanban kort utjämna de olika modellerna av produkterna. Genom att 

samla på sig ett antal kanban kort innan produktionen sätts igång för nästa produkt. T.ex. 

när tio kanban kort för en produkt samlats in så ska produktionen sättas igång för att 

tillverka en likadan batch av samma produkt. Så med hjälp av kanban korten har man 

jämnat ut och valt en punkt som ska balansera alla produkter så att man kan vara flexibla 

mot kundbeställningar och även veta när man ska sätta igång produktionen för den 

modellen på produkten. 

 



  

 

46 

Amar Mekic, Denni Sem 

5.3.4 Jidoka  

I Jidoka (kapitel 3.3.4) beskrivs det att syftet med jiddoka är att skapa felfria processer 

genom att ständigt stärka processdugligheten, inneslutningen och 

feedback(återkoppling). Med jidoka strävas det efter att kunna identifiera möjliga 

defekter så snabbt som möjligt och så snabbt som möjligt behandla dem i zonen som 

dem uppstår i. Man vill också skapa processer som är konstruerade på ett sådant sätt att 

det är svårt att göra fel. På TrelleborgVibracoustic har man skapat fixturer för att 

förhindra så att fel kan uppstå och med hjälp av felsäkringar gjort så en processes inte 

startar om inte allt är som det ska, så fort en maskin upptäcker ett fel stannar den eller 

sorterar bort detaljen. Man jobbar ständigt med att försöka stanna och lösa problemen 

direkt och identifiera huvudorsaken. Detta stämmer väldigt bra överens med hur teorin 

beskriver hur jidoka fungerar.  

 

5.3.5 Toyota Kata 

Ett verktyg som nämns i Toyota Kata (kapitel 3.3.5) är PDCA. Med hjälp av PDCA-

cyklarna är det möjligt att se de oväntade hinder som måste arbetas igenom eller runt för 

att uppnå måltillståndet. PDCA-cyklarna upprepas om och om igen, även när 

måltillståndet är uppnått, för att sträva efter den långsiktiga visionen. Med hjälp av 

PDCA-cyklar ska man arbeta sig igenom ökänd terräng och hitta lösningar för att uppnå 

måltillståndet. Fallföretaget använder sig utav daglig styrning, varje lagledare på 

respektive arbetsplats har ett morgon möte där dem går igenom vad planen för dagen är 

och hur gårdagen har gått samt vilka förbättringsarbeten som ska utföras och vad det är 

för status på pågående förbättringsarbeten. PDCA används för att för ta sig igenom 

hindren som står i vägen för att uppnå sina mål och jobba mot företagets vision. 

Lagledare har ansvar för att upprätthålla att system följs och lära ut arbetarna hur deras 

företags kultur ser ut och hur man vill att arbetarna tänker när problem uppstår. När man 

identifierat ett problem så ser man till att det finns ansvariga tillgängliga för att kunna 

utföra en PDCA, för att planera in ett förbättringsarbete och lösa problemet. Om allt blir 

lyckat så standardiserar man arbetet. Detta stämmer överens med hur teorin beskriver att 

förbättringsarbeten ska hanteras.  
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5.4 Logistik 

I detta avsnitt så analyseras fallföretagets logistik. 

Ifrån Materialflödet (kapitel 3.4.1) beskrivs det att ett materialflöde avser fyra flöden. In 

till företaget, genom företaget, ut ur företaget och tillbaka in i företaget. I 

TrelleborgVibracoustic uppkommer alla fyra flödena. Men det har inte valts att 

undersöka eller observera flödet från kund tillbaka in till företaget.  

När TrelleborgVibracoustic ska beställa hem råvaror och komponenter så görs det genom 

ett EDI-program som är kopplat till deras leverantörer. I detta program så delas all den 

informationen som företaget behöver av sina leverantörer samt den informationen som 

leverantörerna behöver av TrelleborgVibracoustic. Denna delning av information innebär 

att beställningar in till företaget bidrar till att flödet blir väldigt effektivt som beskrivs i 

Informationsflödet (kapitel 3.4.2) och det underlättar planeringen för produktionen. 

Genom att TrelleborgVibracoustics kunder tillhandhåller prognoser för vad deras behov 

på produkterna kommer att vara i framtiden, möjliggör detta att de kan leverera kundens 

produkt inom två dagar till tre veckor. Prognoserna från kunderna är en förutsättning för 

att ledtiden ska vara kort, detta för att TrelleborgVibracoustic ska kunna dela information 

till sina leverantörer i tid så att material är hemma i rätt tid. I Informationsflödet (kapitel 

3.4.2) nämns det att information om kundernas behov hjälper ett företag att balansera 

sina tillgångar och resurser. Detta stämmer överens med hur kundernas prognoser eller 

information påverkar TrelleborgVibracoustic, då precisa prognoser från kunder medför 

att leveranstiden blir kortare.  

När materialet har levererats till godsmottagningen på företaget så påbörjas där 

materialhanteringen, genom att materialet registreras i lagersaldot, kontrolleras och sedan 

placeras på rätt plats, när materialet sedan ska användas så hämtas det upp av en 

truckförare och som överlämnar det till ett tåg som kör ut materialet till produktionen. 

När det gäller verktyg till maskinerna så finns det en verkstad som hanterar verktygen. 

När ett verktyg ska användas i produktion så ser verkstaden till att det beställda verktyget 

är redo för utleverans i rätt tid. I Materialhantering (kapitel 3.4.2) nämns det att syftet 

med materialhantering är att få ner kostnaderna för produktionen, genom att förse 

produktionen med material i rätt mängd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, korrekt intervall 

och position. På TrelleborgVibracoustic så hanterar de materialet hela vägen från 

godsmottagning till produktion, detta för att produktionen endast ska producera och inte 

behöva lägga resurser på materialhanteringen, vilket stämmer överens med hur teorin 

beskriver att materialhantering ska utföras. 

När materialet är godkänt och kontrollerat av godsmottagningen så placeras det i ett 

lager, antingen i verkstaden eller i varulagret. I Lager (kapitel 3.4) nämns det att måste 

finnas tillräckligt med plats för transportvägar och tomma lagringsplatser för att klara av 

variationer och minska onödiga rörligheter. I TrelleborgVibracoustics lager så finns det 

separata gångar för truck och för gående, detta för att truckar som lämnar och hämtar 

material inte ska störas och för att truckarna inte ska köra göra onödiga rörelser, vilket 

stämmer överens med hur teorin beskriver att ett lager ska vara utformat. I Lager (kapitel 

3.4) nämns det också att genom att placera högfrekventa produkter nära utgången så 

minimeras transportsträckan. På ett sådant sätt är inte lagret på TrelleborgVibracoustic 

utformat, då de högfrekventa produkterna ligger mitt i lagret och färdigvarulagret ligger 

närmast utgången till produktionen.  
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När produktionen behöver material så levereras det på två sätt. Genom att ett tåg kör en 

runda där bara standardmaterial ska levereras. I den rundan så kör tåget en förbestämd 

väg inne i produktionen, där tåget stannar och inspekterar ifall det finns tillräckligt med 

material på hyllorna. Det tåget kollar efter är ifall det är tre eller mindre lådor kvar, vilket 

innebär att hyllan ska fyllas på. Detta benämner TrelleborgVibracoustic som ett 

beställningspunksystem. I Beställningspunktsystem (Lagerstyrningssystem, kapitel 3.4.4) 

förklaras det att ett beställningspunktsystem ska ge en signal när nivån har understridits, 

detta är inte fallet på TrelleborgVibracoustic då det inte finns en signal för påfyllning 

eftersom tågföraren måste inspektera ifall nivån på hyllan har understridits. Det andra 

sättet material levereras ut till produktionen sker genom att produktionen skickar ett mail 

till lagret som sedan behandlas och levereras ut. Detta sätt kommer att analyseras i 

avsnitt ”beställning av material till produktionen”. När tåget ska köra ut standardmaterial 

så kollar tågföraren om det finns färdiga pallar, ifall det finns en färdig pall så kopplas 

den på tåget och körs ut till produktionen. Pallen godkänns sedan i lagret, bandas eller 

plastas och sätts efter det upp på färdigvarulagret så att godsmottagningen kan hämta 

pallen när det är dags för utleverans.  
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5.5 Nulägesanalys på interna beställningar och lager 

I detta avsnitt så kommer kapitel 4.4 och 4.5 att analyseras.  

Interna beställningar: 

Beställningsmomentet bygger på operatörens erfarenhet om när det behövs material, 

fungerar som en typ av signal som förmedlar behovet av material. Operatörens erfarenhet 

eller uppskattning om behovet av material är inte ett säkert och systematisk sätt att 

förmedla behovet av material. Att förmedla behovet av material på detta sätt bidrar till en 

hög variation på när material beställs. Detta på grund av att det är många olika produkter 

som produceras och att förbrukningen av material till produkterna varierar. Att 

produktionen endast dokumenterar färdiga produkter per skift bidrar till att det försvårar 

kännedomen av material behovet. När materialet ska beställas så finns det bara en person 

som har befogenhet till att utföra beställningen. Detta beror på att personen som har 

befogenhet är den som har mest kunskap om vilka artikelnummer som behövs i den 

aktuella avdelningen.   

På grund av att ledtiden för en beställning har en stor variation bidrar det till en osäker 

leveranstid och att operatören måste ha med denna osäkerhet i sin uppskattning om 

behovet. Ledtiden kan variera mellan en till två timmar och kan även ta längre tid.    

Stationen:  

Varje lagledare i produktionen gör beställning av material, genom att de skickar ett mail 

till stationen. I mailet så står det vilken artikel som beställts, kvantiteten av artikeln samt 

till vilken maskin artikeln ska till. Personen som är vid stationen ansvarar för att läsa och 

upptäcka dessa mail. Detta kan ta allt ifrån en minut till två timmar, vilket leder till att 

det kan bli förseningar och brist på material i produktionen. När mailet upptäckts skrivs 

det ut och sedan så söker den på stationen upp artikeln manuellt genom en dator och 

lager platsen skrivs sedan ner på mailet efter att det har skrivits ut. Mailet placeras sedan 

i en liten fackhylla där den väntar på att truckföraren ska komma och börja behandla den.  

Vid en undersökning av stationen upptäcktes det orsaker som bidrog till förseningar. 

Personen som var på stationen kunde missa att läsa mailen på datorn. Detta berodde på 

faktorer som att arbetsuppgifter befinner sig på ett sådant avstånd att det inte är möjligt 

att se ifall en beställning har kommit.  Tid läggs ner på aktiviteter som inte tillhör 

stationen, exempelvis hitta ansvariga för avdelningen när ett problem uppstått. Genom att 

material beställs genom mail och att mailet sedan måste hanteras av personen på 

stationen medför detta att det tillkommer fyra stycken aktiviteter innan beställningen ses 

av truckföraren som ska hämta materialet. Dessa fyra aktiviteter är aktiviteter som 

fördröjer beställningen och ses som slöseri.  

Truckförare:  

Vid en undersökning på truckföraren upptäcktes det orsaker som bidrog till förseningar. 

Vid fullbelagt arbete så blir det ganska lätt för truckföraren att missa beställningarna på 

hyllan då truckförarens arbetsuppgifter sträcker sig över hela lagret. Om truckföraren 

missar eller tar lång tid på sig att upptäcka beställningen så dröjer beställningen ännu 

längre tid vilket leder till att produktionen står utan material. Ibland brukar truckföraren 

köra ut beställningar till det värdeflöde som ligger precis utanför lagret, vilket inte tillhör 
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hans arbetsuppgift eller är hur material ska köras ut. Genom att truckföraren avviker ifrån 

sin uppgift bidrar det till att nästa beställning inte blir behandlad i tid. När truckföraren 

ska göra en lagertransaktion så måste det först antecknas ner på ett A4-papper och sedan 

måste truckföraren röra sig mot en dator som befinner sig i mitten av lagret som går att 

se i figur (6). Att truckföraren måste anteckna lagertransaktioner och röra sig ifrån sin 

truck är inte värdeskapande utan en typ av slöseri.  

 

Tågförare:  

Det observerades att tågföraren under ett flertal gånger inte längre var kvar på lagret efter 

avslutad tågrunda. Då tåget ska köra varje 30:e minut så observerades det att tågföraren 

uppskattningsvis endast arbetade i halvfart. Med halvfart menas det att tågföraren endast 

är i arbete 15 av 30 minuter.  
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6. Resultat  

I detta kapitel kommer resultaten, som har framkommit genom empirin och analysen, att 

presenteras. Det presenteras också en jämförelse mellan framtaget beställningssystem 

och nuvarande beställningssätt. 
 

6.1 Aktiviteter som bidrar till materialförseningar 

Efter att en tidsstudie utfördes på fallföretaget, visade det sig vilka aktiviteter som i 

högsta grad bidrog till att materialförseningar kunde uppstå. Dessa aktiviteter är: 

 Produktionen måste gå in i ett register för att hitta rätt artikelnummer som ska 

beställas och undersöka ifall materialet finns tillgängligt. 

 Finns risk att skriva fel artikelnummer.  

 Mailet skrivs manuellt.  

 Det går inte att följa upp en beställning.  

 Den på stationen måste befinna sig vid datorn för att upptäcka mail/beställningar. 

 Stationen måste skriva ut mailet och hitta lager plats för beställningen. 

 Mailet läggs i en hylla och truckföraren måste åka förbi hyllan för att upptäcka att 

det finns beställningar.  

Med hjälp av att upptäckt dessa aktiviteter kunde ett måltillstånd definieras.  
 

6.2 Måltillstånd  

”Reducera materialförseningar genom ett beställningssystem som är strukturerat, 

systematiserat, enkelt att arbeta i och förser lagret med rätt information i rätt tid.”  
 

6.3 Tillvägagångssätt för att uppnå måltillståndet 

För att uppnå måltillståndet så beskrevs detta tillstånd för en systemutvecklare på 

fallföretaget. Tillsammans med systemutvecklaren definierades det vilka funktioner ett 

beställningssystem skulle innehålla för att uppnå måltillståndet. Efter definitionen av 

funktionerna i beställningssystemet så programmerades sedan programmet av 

systemutvecklaren.  När programmet blev färdigt togs det fram instruktioner för hur 

beställningar av material går till i programmet och hur plocklistan för truckföraren 

fungerar.  

Beställningsprogrammets utformning vid beställning av material hänvisas till bilaga (E – 

F). Instruktioner för hur beställningar av material går till hänvisas till bilaga (G). 

Plocklistans utformning för truckföraren hänvisas till bilaga (H). Instruktioner för hur 

plocklistan fungerar hänvisas till bilaga (I).  
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6.4 Jämförelse mellan framtaget beställningssystem och nuvarande beställningssätt 

För att jämföra det nya beställningssystemet med det nuvarande beställningssättet har det 

valts att göra en ny tidsstudie på stationen. Detta för att se hur det nya 

beställningssystemet påverkar stationen. Det gjordes också en tidsstudie på truckförare 

för att se hur det nya beställningssystemet påverkar truckföraren. Det valdes att inte göra 

en tidsstudie på tågförare på grund av att beställningssystemet inte påverkade tågföraren.   

Stationen:  

Tidsstudie på nuvarande beställningssätt, se figur (7). 

 
Figur 7: Tidsstudie på stationen. Fullständig tidsstudie hänvisas till bilaga A. 

Tidsstudie med det nya beställningssystemet, se figur (11). 

 
Figur 11: Tidsstudie på stationen. Fullständig tidsstudie hänvisas till Bilaga J. 

På den tidsstudien som utfördes med det nya beställningssystemet så var det inte samma 

person som var på stationen som vid tidigare tidsstudie. Den färdigpall som skulle 

godkännas vid den nya tidsstudien var inte likadan som vid tidigare tidsstudie. Detta 

medförde att det var en skillnad på 4 minuter vid godkännande av en färdigpall. Med det 

nya beställningssystemet finns det inte längre en fördröjning på att upptäcka en 

beställning (väntan). De fyra första aktivisterna för stationen har eliminerats med hjälp av 

det nya beställningssystemet. Stationen har inte längre någon koppling till beställningar 

av material då beställningarna kommer till truckföraren direkt.  

 

Truckförare:  

Tidsstudie på nuvarande beställningssätt, se figur (8). 

 
Figur 8: Tidsstudie på truckförare. Fullständig Tidsstudie hänvisas till bilaga B. 
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Tidsstudie med det nya beställningssystemet, se figur (12).  

 
Figur 12: Tidsstudie på truckförare. Fullständig tidsstudie hänvisas till bilaga K. 

Anledningen till att det har valts att jämföra tidsstudien på truckföraren när det bara är en 

artikel som ska behandlas är på grund av att det endast var en artikel vid tidsstudien som 

gjordes med det nya beställningssystemet. De ändringar som sker för truckföraren är att 

truckföraren inte behöver åka förbi en hylla och hämta beställningar, truckföraren 

behöver inte heller gå till en dator som är belägen i mitten av lagret för att göra en 

lagertransaktion. Detta eftersom truckföraren har en dator på trucken där 

lagertransaktionerna görs.  

Hur det nya beställningssystemet påverkar produktionen: 

 Snabbare att beställa.  

 Mer strukturerat vid beställningar, vilket leder till reducering av fel beställningar. 

 Det är enklare att beställa. 

 Produktionen förser lagret med rätt information i rätt tid.  

 Lättare för ny personal att beställa.  

 Det går att följa upp beställningar i beställningssystemet, för att undvika en 

dubbel beställning.  

 Tiden för en beställning att levereras till en maskin kommer att ta 30 minuter eller 

en timme. Detta på grund av att tågets instruktion är att köra ut beställningar varje 

30:e minut.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel så kommer problemformuleringen att besvaras. 

Frågan som undersökningen baserats på var: 

Hur kan produktionsstopp, som är relaterade till materialförseningar, reduceras? 

För att besvara frågan så definierades ett måltillstånd ” Reducera materialförseningar 

genom ett beställningssystem som är strukturerat, systematiserat, enkelt att arbeta i och 

förser lagret med rätt information i rätt tid”. Måltillståndet uppnåddes genom att ett 

beställningssystem togs fram som eliminerade aktiviteter som bidrog till 

materialförseningar. Dessa aktiviteter beskrivs i Aktiviteter som bidrar till 

materialförseningar (Kapitel 6.1). Genom att eliminera dessa aktiviteter bidrar det till att 

en beställning kan levereras till produktionen mellan 30 minuter och en timme. Detta 

leder till att det blir enklare för operatörerna att uppskatta behovet av material och 

minskar osäkerheten på ledtiden. Risken för att göra en fel beställning är eliminerad. 

Genom att eliminera all osäkerhet som bidrar till materialförseningar, förutom 

operatörens uppskattning för behov av material leder det till att risken för 

produktionsstopp, som är relaterade till materialförseningar reduceras.  

 

  



  

 

55 

Amar Mekic, Denni Sem 

 

8. Rekommendation & Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de faktorer som påverkar materialförseningar samt 

lösningsförslag till fallföretaget. Styrkor och svagheter med lösningsförslagen diskuteras 

även. 

 

1. När jämförelsen mellan framtaget beställningssystem och tidigare beställningssätt 

jämfördes så gjordes det endast en mätning. Denna mätning gjordes för att visa att 

aktiviteter som bidrog till materialförseningar har eliminerats. Mätningen visade att 

aktiviteterna hade eliminerats.  Det fanns bara möjlighet att utföra en mätning på grund 

av komplikationer inom fallföretaget. För att säkerhetsställa att aktiviteterna som bidrar 

till materialförsening har eliminerats rekommenderas det att utföra fler mätningar.   

2. Interna beställningar sker via manuella mail, vilket leder till att det är enkelt att skriva 

en bokstav eller siffra fel. Tar ungefär 5 minuter att skicka iväg ett mail med all 

information som behövs. Svårt att beställa när lagledare är sjuk då man inte har koll på 

alla artiklar som ingår till alla produkter. 

Lösnings som tagits fram: Ett beställningssystem som vill att du först väljer vilket 

värdeflöde beställningen tillhör, sen när det har valt så ska man välja till vilken maskin 

beställningen ska till och eftersom man valt till vilket värdeflöde som det skall beställas 

till så dyker bara dem maskiner upp som tillhör värdeflödet. När maskin har valts, skall 

tillverknings order väljas för att synliggöra alla artiklar som tillhör just den valda 

tillverkningsordern. Detta underlättar för personen som beställer och det tar bara några 

sekunder att genomföra en sådan beställning. En stor fördel är att lagledarna slipper 

lägga ner tid på att ta fram vilket artikelnummer som ska beställas och söka upp dem i 

ett register. Beställningssystemets funktioner möjliggör att allt kommer fram genom att 

du väljer vad du vill beställa till och sedan hur mycket du vill beställa. Om lagledaren är 

sjuk eller ledig är det enklare för en inhoppare att genomföra beställningarna eftersom 

det finns instruktioner till hur beställningen ska utföras, se bilaga (G). Det är väldigt 

simpelt att utföra en beställning genom att allt dyker upp på datorskärmen efter att tre 

val har gjorts. 

Styrkor:  

 Tar mindre tid att beställa. 

 Förenklar beställningen.   

 Risk för fel beställningar minskar. 

 Möjliggör att alla kan beställa.  

 Möjlighet att följa upp vad som har beställts 

 Snabb upplärningsprocess  
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Svagheter:  

 Nytt system kan skapa stress och oreda. 

 Gäller att få med alla på idéen (kan undvikas genom engagerad personal).  

 Ifall buggar uppkommer, så kan det medföra att medarbetarna förlorar tillit till att 

det kommer att förenkla och effektivisera beställning av material.  

 Åtgärdafel som uppstår omedelbart så för att öka att medarbetarna inte tappar 

moralen. En nackdel då det inte finns mycket tillgänglig tid på fallföretaget, då 

det är mycket förändringar på gång.  

3.  Stationen ser mailet när det befinner sig en person vid datorn, det finns inget som 

säger när dem kommer att se det. Detta är en osäkerhet som påverkar ledtiden oerhört 

mycket. Stationen har inte bara ansvar att vara på datorn och kolla efter mail utan det 

finns ett antal andra sysslor som skall genomföras som är en bra bit ifrån datorn och ifall 

det kommer ett mail så finns det inget som signalerar att ett mail har kommit. Det 

stationen gör med mailet är att dem kopierar ut det och skriver in artikelnumret i ett annat 

system för att hitta vart i lagret och i vilken pallhylla artikeln befinner sig. Stationen 

måste också ha i åtanke att välja den lager plats som senast blivit påfylld. När det gjorts 

så lägger stationen beställningen i en hylla, där beställningen väntar på att bli behandlad 

av truckföraren, vilket också är en osäkerhet i ledtiden då man inte vet när truckföraren 

åker förbi och ser att det finns ett A4-papper i en liten dold hylla. 

Lösning som tagits fram: Truckföraren ska få en laptop på trucken där han direkt får in 

beställningarna. För att slippa leta upp vart artiklarna är i lagret och vilken lager plats 

som material ska hämtas ifrån, så har lageröverföringar som godsmottagningen utför 

synkroniserats med beställningssystemet. Godsmottagningen skriver in i ett datorsystem 

vart dem lägger upp alla olika pallar/artiklar dem får in och vilket datum dem kom in 

samt hur länge dem varit i lagret. Det som gjorts är att systemet väljer till vilken hyll 

plats trucken ska köra till för att hämta den artikeln, som är baserad på att den pall som 

varit inne längst skall hämtas först. Systemet kan kallas för FIFO (först in först ut). 

Informationen som truckföraren får ifrån beställningssystemet är till vilken maskin 

beställning är gjord till, antal beställda artiklar och i vilken hyll plats artikeln/artiklarna 

finns att hämta på. Detta eliminerar en osäkerhet i ledtiden och manuellt letande för den 

personen som befinner sig på stationen. Truckföraren befinner sig 95 % av tiden på sin 

truck vilket gör att det är svårt att missa när en beställningen kommer in, då 

truckföraren endast behöver trycka ett knapptryck för att se ifall nya beställningar har 

kommit in. Stationen kommer frigöras ifrån en sysslor vilket leder till att personen blir 

mer flexibel och kan hjälpa på övriga arbetsplatser. En skärmpdump på hur det ser ut 

för truckföraren finns i bilaga (H).  

 

 

Styrkor:  
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 Beställningen upptäcks mycket tidigare,  

 Mindre spring för stationsarbetaren och truckföraren vilket leder till mindre 

stress. 

 Effektivare hantering av beställningarna.  

 systemet talar om direkt på vilken hyll plats materialet ligger på.(FIFO) 

 Icke-värdeskapande aktiviteter försvinner. 

 stationsarbetaren får en mer flexibel roll 

Svagheter:  

 Om godsmottagningen skriver in fel lager plats eller flyttar en pall utan att skriva 

in det i systemet kommer det bli en bugg i systemet.  

4. Saldo överföring sker manuellt idag och det är ofta där det blir fel för att det måste 

ske manuellt på varje station den går igenom, lätt att någon skriva fel. 

Lösning som tagits fram: En back-up plan där det är möjligt att göra 

saldoöverföringar i beställningssystemet . Det är möjligt genom att systemet som 

fallföretaget använder sig utav är grunden för beställningssystemet, kallas PRMS. I 

PRMS så finns lageröverföringsfunktionen och den funktionen går att lägg in i 

beställningssystemet. Det skulle fungera på ett sådant sätt att när truckföraren har 

hämtat x:antal artiklar som har beställts, så byter han status på artikeln och det medför 

att en lageröverföring automatiskt sker. Denna funktion är endast en back-up plan som 

tagits fram, ifall lageröverförings projektet som fallföretaget i dagsläget försöker att 

utveckla och få att fungera, inte skulle lyckas.  

5. Stationen medför inget värde med sitt arbete. Genom att ha observerat aktiviteterna 

som sker på lagret under en tid så upptäcktes det att den personen som befinner sig på 

stationen utför aktiviteter som inte är nödvändiga att utföra, då beställningssystemet 

implementeras. De viktigaste aktiviteter stationen har är att upptäcka och skriva ut mail 

samt att godkänna pallar. Att upptäcka och skriva ut mail kommer att likvideras med att 

beställningssystemets implementeras. Genom att ha gjort en tidsstudie på de tre 

positioner som finns på lagret, upptäcktes det att mycket av stationens tid går åt att 

godkänna pallar. Tidsstudien visade att en godkännande av pall uppgick till ca 10 

minuter. I tidsstudien så upptäcktes det att stationen hade mycket administrativt arbete, 

med att kolla lagersaldon o.s.v. Tidsstudien visade också att stationen inte utförde 

bandning och plastning av färdiga pallar, utan det var truckföraren som utförde denna 

aktivitet. Enligt personalen så är dem flexibla med denna aktivitet och turas om att göra 

det. Genom observationer visade det sig att personen på stationen vid vissa tillfällen 

delegerade aktiviteter som att väga pallar, sköta slatthanteringen och banda/plasta 

färdigpallar. 

Lösningförslag: 

Godkänna pallar - Denna aktivitet kan utföras i monteringsprocesserna, eftersom 

montören kommer i kontakt med varje detalj och i stort sätt redan kontrollerar den. Ifall 
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montören kontrollerar varje detalj så ökar det möjligheterna att upptäcka defekta 

detaljer, detta eftersom stationen endast kontrollerar det översta lagret på pallen. Antal 

lager på pallen varierar. Likvidera denna aktivitet ingår i lösningsförslaget.  

Upptäcka mail och skriva ut mail - Denna aktivitet kommer inte finnas kvar då 

beställningssystemet implementeras.  

Banda och plasta färdiga pallar - Denna aktivitet kommer att överlåtas till truckföraren 

då truckföraren redan placerar färdiga pallar i färdigvarulagret och under tidsstudien 

så gjorde truckföraren denna aktivitet och den påverkade inte truckföraren negativt.  

Sköta slatthanteringen - Denna aktivitet kommer att överlåtas till tågföraren då 

tågföraren hämtar slattarna från produktionen. Det finns tillgänglig tid för tåget att 

utföra denna aktivitet, då en runda i produktionen endast uppgår till ca 15 minuter och 

tåget endast behöver köra ut till produktionen en gång i timmen om det inte kommer 

några beställningar. Om det kommer en beställning så kör tåget varje halvtimme och 

heltimme. Detta medför att det finns 15 minuter över för slatthantering.  

Ta hand om tomemballage - Aktiviteten tillhörde tidigare till stationen, men då tåget 

hämtar tomemballage från produktionen, så är det mest lönsamt att tågföraren 

demonterar emballaget. Denna aktivitet observerades till att den endast tar ca 30 

sekunder att utföra.  

Styrkor med att ta bort stationen: 

 Personen som tidigare var på stationen, blir flexibel och kan hjälpa till där det 

behövs och vid behov hjälpa godsmottagningen.  

 Icke-värdeskapande aktiviteter elimineras. 

 Fallföretaget kan använda sig utav endast två personer på lagret då aktiviteterna 

effektiviseras, detta medför en ekonomiskfördel.  

 Minskar den tid som uppstår när personalen har brist på aktiviteter.  

Svagheter med att ta bort stationen:  

 Personalen kan känna att det är mer stressigt när de är en mindre.  

 Då personalen på lagret oftast själva väljer vad de vill göra och inte göra, så kan 

det medföra att personalen känner sig osäkra med att utföra vissa aktiviteter.  
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