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Abstrakt 

Kandidatuppsats i logistik för Civilekonomprogrammet (15 hp) 

Linnéuniversitetet, 2FE25E, VT16  

 

Författare: Erik Karlsson, Faton Leku & Jeppe Lindström 

Handledare: Hana Hulthén 

Examinator: Åsa Gustavsson 

Titel: Effektivisering av lager för produkter i arbete 

 

Bakgrund: Ett tillverkningsföretag har ofta flera varianter av lager som till exempel 

färdigvarulager, säkerhetslager och produkter i arbete-lager. Produkter i arbete brukar 

benämnas som PIA. PIA-lagrets utformning är en viktig del för hur flödet i en 

verksamhet ser ut och fungerar. 

 

Syfte: Syftet är att föreslå en förbättrad hantering av PIA-lager för att bidra till ökad 

effektivisering av internt materialflöde. 

 

Metodval: Studien utgår ifrån en kvalitativ fallstudie. Studien utgår ifrån observationer 

på fallföretaget samt semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsatser: Vi kan efter genomförd studie påvisa att det finns skillnader mellan vad som 

beskrivs i teorin och hur PIA-lagret på Proton Lighting faktiskt ser ut. Det som har 

påvisats i jämförelsen mellan dessa är att MTO-artikeln är den som prioriteras före 

MTS-artikeln. Det innebär att lagringskostnaderna för MTS-artiklar automatiskt blir 

högre då MTO-artiklarna alltid har företräde i produktionen. Det finns inte heller någon 

fast artikelplacering i PIA-lagren vilket gör att artikelkomponenterna kan placeras var 

som helst i PIA-lagren, vilket leder till en ökning av de interna transporterna. 

 

Nyckelord: Produkter i arbete, lager, lagerlayout, make-to-order, make-to-stock, 

artikelplacering 
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Abstract 
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Authors: Erik Karlsson, Faton Leku and Jeppe Lindström 

Advisor: Hana Hulthén 

Examiner: Åsa Gustavsson 

Title: Improving the efficiency of work in process inventory 

 

Background: A manufacturing company often has varieties of inventories, for example 

inventory of finished products, safety stocks and work in process inventory. The 

shaping of the WIP inventory is very important for a business since the other activities 

linked to the WIP inventory are effected of the shaping of the WIP inventory. 

 

Purpose: The purpose is to suggest an improved utilization process of WIP inventory in 

order to support an efficiency of internal flow of materials. 

 

Methodology: The study applies a qualitative case study. The study is based on 

observations at the case company together with semi-structured interviews. 

 

Conclusions: After concluded study we can show that there are differences between 

what is described in the theory and how the actual WIP inventory is constructed at 

Proton Lighting. What has been shown in the comparison between the theory and the 

collected data is that the MTO-flow precede the MTS-flow. Automatically the MTS-

article gets a higher inventory cost because of the preceding of the MTO-article. There 

is not a fixed placement for the articles in the WIP inventories which can result in that 

the articles are placed anywhere in the factories WIP inventories, which leads to an 

increase of the internal transports. 

 

Keywords: Work in process, inventory, inventory layout, make-to-order, make-to-

stock, article placement  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet kommer en bakgrund till studien att ges och problemen kring dessa 

diskuteras. Detta mynnar ut i frågeställningar som kommer besvaras, samt syftet med 

studien, hur avgränsningar kommer ske och studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett tillverkningsföretag har ofta flera varianter av lager som till exempel 

färdigvarulager, säkerhetslager och lager för produkter i arbete. Produkter i arbete 

brukar benämnas som PIA. PIA-lagrets utformning är en viktig del för hur flödet i en 

verksamhet ser ut och fungerar. Ett PIA-lager är ett lager av material som är under 

bearbetning, det vill säga att produkten inte är färdig ännu. Detta innebär att materialet 

befinner sig i vissa avdelningar under korta tider innan de antingen monteras ihop och 

levereras ut till färdigvarulagret eller läggs på hyllorna som säkerhetslager. Beroende på 

hur layouten av PIA-lager är designad påverkas efterkommande aktiviteter på något 

sätt, antingen positivt eller negativt. Alla maskiner ska alltid gå under normal arbetstid 

och arbete ska finnas tillgängligt för alla individer för att konsekvenserna för de 

efterföljande aktiviteterna inte ska bli alltför stora. Okontrollerade lager kan uppstå om 

maskinerna är överbelastade vilket gör att påföljden blir att order och material samlas på 

hög för de anställda. Detta skapar stora problem då det inte alltid finns ytor för att 

lagerhålla dessa produkter. Det är därför av stor vikt att strukturen är rätt från början för 

att arbetet ska skötas så smidigt som möjligt (Lumsden 2012). 

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) finns det artiklar som alltid kopplas samman med en 

specifik kund, en så kallad Make-to-order. Dessa artiklar tillverkas inte förrän en 

kundorder har mottagits. Det finns också artiklar som ska fylla upp en lagerpunkt, en så 

kallad Make-to-stock. Dessa artiklar har ofta en väl prognostiserad efterfrågan och 

tillverkas i tillräckligt stora volymer för att se till att artikeln finns på lager. Enligt 

Waters (1992) har tillverkningsföretag minst 25 % företagsvärdet låst i lager. Läggs 

PIA-lager och säkerhetslager till som företagen har, är troligtvis den procentuella 

andelen större än 25 % (Razmi et al. 1998). 

 

Enligt Gu et al. (2010) är det viktigt för ett företag att designen av lager är koordinerad 

med designen av produktionen. Det är därför viktigt att allt går i ett flöde för att uppnå 
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maximal effektivitet hos personalen. Nyckeln för ett bra lager är att designen av 

avdelningarna (där även PIA-lager är inräknat) i anslutning till lagret är bra för att ha en 

effektiv arbetsprocess. Ny forskning är välkommen kring ämnet då de i nuläget anser att 

forskningen kring lagerlayout och verkligheten skiljer sig (Ibid). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att välja lagerlayout är inte lätt för ett företag, inte minst layouten på PIA-lager. Det är 

många faktorer som ska stämma överens för att lagerlayouten ska passa ett företag. Det 

beror till en början på vad det är för typ av artiklar som ska lagras, sen beror det också 

på vilken typ av lokal företaget har till sitt förfogande. Företag strävar efter att minimera 

lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna. Därför är det viktigt att de 

lagerrelaterade aktiviteterna är effektiva för att kostnaderna ska vara så låga som möjligt 

(Jonsson & Mattsson 2011). Det som Proton Lighting har problem med är att PIA-

lagren i nuläget är ineffektiva och behöver därför ses över för att omstruktureras. Enligt 

produktionschefen görs många överflödiga interna transporter på grund av den 

ineffektiva placeringen av färdigvarulager, PIA-lagren och arbetsstationerna. Interna 

transporter som benämns i studien kommer att vara sträckan från produktion till PIA-

lager och där emellan. 

 

Det studien kommer att ha sitt fokus kring är PIA-lager för en artikel av varje 

tillverkningstyp, där fokus kommer ligga på att identifiera bristerna i dessa. Företaget 

arbetar idag mest med produktion mot lager (MTS) men arbetar också mot specifik 

kundorder (MTO). I nuläget kan företaget även använda sig av en tredje tillverkningstyp 

ATO som innebär att företaget har färdiga artikelkomponenter redo att monteras ihop 

vid behov. Artikelkomponent benämns som en del av den färdiga artikeln innan den 

monteras ihop till en färdig artikel. Då Proton Lighting tillverkar i stora omgångar åt 

gången används inte allt material, därför kan det som inte används processas för att 

sedan lagras i PIA och användas när ett behov uppstår. Enligt Jonsson & Mattsson 

(2011) står företagen inför ett antal beslut innan lagerlayouten bestäms. Beslut som 

företaget står inför gällande både färdigvarulager men även PIA-lager är ifall de 

antingen ska ha fast eller flytande lagerplacering, om placeringen ska baseras på fysisk 

närhet och om det ska vara golv- eller höjdplacering (Ibid).  
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Proton Lighting har ett antal kommande utmaningar under de närmaste fem åren. De har 

som mål att öka omsättningen från 200 MSEK till 500 MSEK. Den största delen av 

deras omsättning består idag av egentillverkade produkter, men behovet av att köpa in 

produkter som komplement till egentillverkning ökar markant. Detta skapar nya 

förutsättningar och krav på materialflöden i fabriken, samtidigt som det finns 

förbättringspotential på dagens layoutförhållande till dagens behov av materialflöde. 

Flödena i fabriken består i nuläget av egentillverkning mot lager och mot kund. 

 

Produktionschefen på Proton Lighting anser att flödet från det att artikeln börjar 

bearbetas till det att den skickas ut på färdigvarulager, PIA-lager eller till kund är i 

nuläget ineffektivt. Då fabriken byggdes i början på 1990-talet anpassades den efter 

artiklarna som tillverkades då. Sortimentet har dock bytts ut sedan dess och 

placeringarna av lager är inte lika funktionella. PIA-lagrets lagringspunkter innefattar i 

många fall långa transporter från lager vidare till montering men också att PIA-lager 

som är placerade i närheten monteringen är utformade på ett sätt som gör det svårt att nå 

artiklarna. Därför behöver Proton Lighting se över lagringspunkterna i PIA-lagret. 

 

Att strukturera och designa ett lager är väldigt svårt, det är därför väldigt viktigt att 

lagerlayouten blir rätt från början vid en utformning av lagret. Det är viktigt att göra en 

grundlig och utförlig analys av flödena i fabriken för att hitta den bästa layouten för 

företaget (Hassan 2012). Hos Proton Lighting är inte PIA-lagret designat på ett sådant 

sätt som de i nuläget hade önskat, för att ha en effektivare produktion av sina artiklar. 

Enligt planeringschefen på Proton Lighting byggdes lokalen i början av 1990-talet 

vilket gör att med alla tekniska och affärsmässiga förändringar har nuvarande lokal 

blivit ineffektiv till följd av ett förändrat arbetssätt. Det handlar främst om onödiga 

transporter, packning, emballering och lagring som de anser vara ineffektivt. Detta 

beror på att arbetsstationerna och lagerplatserna är lagda på ett sätt som gör att läget i 

fabriken i nuläget är ineffektivt. I nuläget blir det många extra och överflödiga 

transporter in och utifrån det som företaget benämner som höglager
1
, som är placerat en 

bit ifrån monteringen, vilket skulle behöva kortas ner och ha en bättre placering närmare 

monteringen.  

                                                   

1
 Höglager är benämningen som företaget använder sig av för det största lagret, både till ytan och på 

höjden. I höglagret finns både PIA-lager och färdigvarulager. 
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Detta har medfört att vissa moment i produktionen, lagring och mellanlagring så som 

transport av färdiga artiklar eller komponenter till färdiga artiklar transporteras längre 

sträckor mellan de olika lagringsplatserna och arbetsstationerna, då flödet idag ser 

annorlunda ut än vad det gjorde när byggnaden byggdes. Detta kan bidra till många 

onödiga och långa sträckor som truckarna kör vilket gör att det tar tid och att mer tid går 

åt till icke värdeskapande aktiviteter.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur ser produktionsprocesserna ut för en MTS- respektive MTO-artikel på 

Proton Lighting? 

 Vad är skillnaden mellan bristerna i PIA-lager för artiklar som tillverkas mot 

lager och som tillverkas mot kund? 

 Hur kan nuvarande brister åtgärdas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att föreslå en förbättrad hantering av PIA-lager för att bidra till ökad 

effektivisering av internt materialflöde. 

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen kommer ske till placering av PIA-lager i fabriken som berör artiklar 

inom två produktionsmetoder, en MTS-artikel och en MTO-artikel. Fokus kommer 

ligga på att få ett effektivt flöde för den mest lönsamma MTO- respektive MTS-artikeln. 
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1.6 Studiens disposition 

 
Figur 1 - Tabell över studiens disposition 
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2. Företagsbeskrivning 

Proton Group är en koncern som består av fem företag varav det företag som denna 

studie kommer att fokusera på är Proton Lighting, vilket är ett medelstort företag. 

Koncernen bildades år 1990 och har idag cirka 400 anställda och omsätter cirka 660 

MSEK. Proton Lighting, som tidigare hette Exaktor, blev en del av koncernen 1999. 

Proton Lighting är beläget i Värnamo och har cirka 150 anställda. Deras huvudsäte 

ligger i Sverige men de har Norden som marknad. Företaget producerar olika typer av 

belysningsartiklar främst till olika företag och industrier. Varumärket som Proton 

Lighting tillverkar idag heter Exaktor. Det finns också produkter som kallas för Solution 

som är mer kundanpassade.  

 

På bilden ovan visas marknaderna för vilka artiklar som studien behandlar. Exaktor som 

det står på bilden ovan är MTS-artikelkomponenten som studien behandlar en del av 

medan MTO-artikelkomponenten är en del av Solutionsprodukten. Bilden illustrerar hur 

fördelningen ser ut och det vi kan avläsa från den är att Exaktor är mycket större än 

Solutions, därav den naturliga bakomliggande förklaringen till varför 

Exaktorprodukterna görs mot lager och Solutionprodukterna mot kundorder. Det som 

gör Solutionprodukterna unika jämfört med Exaktorprodukterna är att dels anpassas de 

Figur 2 - Proton Lightings marknad gällande MTO- och MTS-artiklar. 
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efter kundens specifika krav men även att de jobbar mot olika segment som bilden 

illustrerar. 
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3. Metod  

I metodkapitlet kommer förslag på olika metoder att presenteras och förklaras. I detta 

kapitel kommer även olika ställningstaganden att redogöras för studien. Val av dessa 

kommer att göras och valen kommer att förklaras tydligt. 

 

3.1 Vetenskapliga synsätt 

Det finns två olika vetenskapliga synsätt: ontologi och epistemologi. (Bryman & Bell 

2013). 

 

3.1.1 Ontologi 

Enligt Bryman & Bell (2013:s.42) är ontologi “läran om sociala företeelser” det vill 

säga läran om människors uppförande och agerande. Ontologi handlar om vilken syn på 

världen människorna har utifrån deras perspektiv och erfarenheter. Det finns två synsätt 

för detta begrepp och dessa synsätt är objektivism och konstruktionism. Objektivismen 

innebär att individerna påverkas av saker som ligger utanför det som de själva kan 

påverka. Konstruktionismen innebär att det som finns, är något som människor skapat 

och fortsätter att skapa löpande. Det går att påverka genom att agera själv eller 

gemensamt för att förändra saker och ting (Bryman & Bell 2013). 

 

3.1.2 Epistemologi 

Epistemologi är enligt Bryman & Bell (2013) en lära om vad som anses vara godtagbar 

kunskap. Det den epistemologiska läran syftar till är att få individen att förstå vad 

kunskap är och vart kunskapen faktiskt finns. Det finns två kategorier inom den 

epistemologiska läran, det är positivism och hermeneutik. Positivismen handlar om att 

vara så lik den naturvetenskapliga synvinkeln som möjligt och med det menas då att 

forskaren inte avviker från normen det vill säga det normala tänkandet eller 

uppförandet. Hermeneutiken har sitt ursprung ur det teoretiska det vill säga tänkandet, 

lärandet och kunskapen och har som syfte till att förstå och tolka människors beteenden 

i olika situationer (Bryman & Bell 2013). 

 

3.1.2.1 Positivism 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användande av 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och dess synpunkter. 
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Det finns fem principer som kännetecknar positivism. Den första är fenomenalism där 

endast företeelser som bekräftas via sinnena kan ses som den rätta kunskapen. Den 

andra principen är deduktivism vilken säger att teorin har som syfte att generera 

hypoteser som ska prövas och därigenom göra det möjligt att ta ställning till lagmässiga 

förklaringar. Den tredje principen är induktivism där kunskap uppnås genom att samla 

in fakta som sedan utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. Objektivism är den 

fjärde principen och innebär att vetenskapen ska vara fri från värderingar vilket betyder 

att forskaren inte får ifrågasätta resultatet av forskningen. Den sista principen markerar 

att det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden. Det är 

bara vetenskapliga påståenden som tillhör den vetenskapliga domänen (Bryman & Bell 

2013). 

 

3.1.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är i grund och botten ett sätt att tolka och skapa sig en uppfattning om 

olika texter och dess innebörd. Hermeneutikens grundidé är då att analysen av en text 

ska eftersträva att återspegla författarens avsikt och synvinkel utifrån texten. Detta kan 

tillämpas i olika situationer, både när det gäller tolkning av texter men även i olika 

sociala handlingar som inte behöver grunda sig i en text (Bryman & Bell 2013). 

 

3.1.3 Studiens synsätt 

Studien kommer använda sig av positivism som synsätt då meningen med studien är att 

analysera data som framkommer i intervjuer med ledning och anställda samt att jämföra 

data mot den existerande teorin. Då studien främst kommer analyseras utifrån 

forskarnas perspektiv kommer inte tonvikt vid sociala aktörers synvinkel ligga i fokus 

och därför är hermeneutik inte tillämpbar. Studien kommer att ha en konstruktionistisk 

infallsvinkel då det som framkommer i studien kommer att förändra det som finns i 

nuläget. En objektivistisk infallsvinkel är ej tillämpbar i denna studie då det som 

framkommer i studien är något som författarna framtagit och är helt fristående från 

företagets nuvarande situation.  
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3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Bryman & Bell (2013) diskuterar två huvudsakliga angreppssätt beroende på om studien 

syftar till att utgå från befintlig teori eller för att samla in information för att skapa ny 

teori. 

 

3.2.1 Deduktion 

Vid ett deduktivt angreppssätt börjar forskaren undersökningen genom att utgå från sin 

existerande kunskap och den befintliga teorin som behandlar studiens inriktning. Utifrån 

denna utvecklar forskaren hypoteser som sedan används som utgångspunkt för 

insamling av data och observationer. Beroende på resultatet förkastar eller accepterar 

forskaren hypotesen. Därefter kopplas resultatet ihop med teorin som låg bakom 

undersökningen för att sedan revideras (Bryman & Bell 2013). 

 

3.2.2 Induktion 

Till skillnad från den deduktiva teorin som utgår från en existerande kunskap utgår den 

induktiva teorin med infallsvinkeln att teorin skapas utifrån olika observationer. 

Utfallen av dessa observationer gör att forskaren kan dra en slutledning och generera ett 

resultat. Utifrån det resultatet kan forskaren sedan skapa en teori (Bryman & Bell 2013). 

 

3.2.3 Abduktion 

Abduktion är en metod som kan definieras som en blandning av induktion och 

deduktion. Den är ett bra komplement för studier som inte har inslag av bara induktion 

eller deduktion. Den har en del inslag av de båda metoderna men är en egen metod i den 

bemärkelsen. Abduktion är en metod som är vanligt förekommande när en 

forskningsmetod grundar sig på fallstudier där mycket fokus ligger i den empiriska 

insamlingen. Det betyder i sin tur att en tolkning av forskningen först görs för att sedan 

se hur det verkligen är och därefter tolka det som framkommit under studiens gång. Det 

som den abduktiva metoden kännetecknas av är att under studiens gång ska skrivandet 

revideras och utvecklas av det empiriska (det som observerats/samlats in) för att sedan 

då även justera det teoretiska som då skapar en förståelse för det empiriska. Syftet med 

en abduktiv metod är att läsaren ska förstå forskarens tillvägagångssätt och motiveringar 

för de val som forskaren gjort i sin forskning (Alvesson & Sköldberg 2008). 
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3.2.4 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Forskningen har ett deduktivt angreppssätt eftersom frågeställningarna som ställs 

bygger på kunskap ifrån litteraturen. Forskningen bygger inte på några hypoteser utan 

på ett teoretiskt ramverk från litteratur och vetenskapliga artiklar vilka kommer 

användas som underlag för intervjuerna. När intervjuerna sedan genomförts kommer 

svaren jämföras med den befintliga teorin som samlats in för att se hur väl detta 

överensstämmer. Observationerna som görs på Proton Lighting grundar sig inte från en 

ny kunskapsnivå och är därför inte ett induktivt angreppssätt. 

 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Den kvantitativa forskningsmetoden bygger främst på insamling av numeriska data och 

betonar kvantifiering när det handlar om insamling och analys av data. Det innehåller 

ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning men tyngden 

ligger på prövning av teorier. Kvantitativ forskningsmetod förenar den 

naturvetenskapliga metodens normer och tillvägagångssätt. Den rymmer också en 

uppfattning om att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet 

(Bryman & Bell 2013). 

 

3.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Jämfört med den kvantitativa forskningsmetoden använder sig den kvalitativa 

forskningsmetoden främst av ord vid insamlingen och undersökning av data. Metoden 

framhäver ett induktivt synsätt i förhållandet mellan forskning och teori. Den kvalitativa 

metoden motsätter sig också den naturvetenskapliga metodens tillvägagångssätt och 

normer och fokuserar istället på hur den sociala verkligheten tolkas av människor. Den 

sociala verkligheten karaktäriseras av ständig förändring som är en del av människors 

skapande förmåga (Bryman & Bell 2013). 

 

3.3.3 Studiens forskningsmetod 

Studien kommer att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod eftersom studien är 

baserad på befintlig teori och intervjuer med de anställda på Proton Lighting och hur de 

tolkar den befintliga situationen som råder i fabriken. Författarna har följt processer 

med specifika artiklar i samband med intervjuerna för att försöka förstå var problemen 
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uppstår. Studien kommer inte innefatta någon insamling av numerisk data, därav 

används ingen kvantitativ forskningsmetod. 

 

3.4 Undersökningsdesign 

Det finns fem olika forskningsdesigner, experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Vilken design som väljs 

beror på vilken typ av studie som ska göras. Experimentell design är en mätning av 

beroende eller oberoende variabler. Tvärsnittsdesign är en design som inbegriper 

insamling av data om mer än ett enda fall och vid ett visst tillfälle. Syftet är att få fram 

kvantitativa och kvalitativa data som berör variabler som sedan analyseras för att kunna 

upptäcka variations- och sambandsmönster. I en longitudinell design samlas data in från 

ett sampel vid mer än ett tillfälle. En fallstudiedesign går ut på en detaljerad och 

ingående analys av ett fall. Komparativa designen omfattar jämförelser mellan två eller 

flera fall i syfte att belysa befintliga teorier (Bryman & Bell 2013). 

 

3.4.1 Studiens undersökningsdesign 

Studiens undersökningsdesign är en fallstudie då det är en ingående analys av ett enda 

fall. Det är inte en longitudinell undersökning eftersom data från ett och samma sampel 

inte kommer samlas in vid flera tillfällen. De övriga designerna går att utesluta då 

endast ett fall kommer behandlas i studien. 

 

3.5 Datainsamling 

Det finns två olika typer av data, så kallade primärdata och sekundärdata (Dahmström 

2011).  

 

3.5.1 Primärdata 

Primärdata är data som inte har samlats in förut och existerar därför inte. Därför får 

forskaren göra en ny insamling av data, till exempel i form av observationer eller 

intervjuer för att skapa den data som behövs (Dahmström 2011).  

 

3.5.2 Sekundärdata 

Det går också att använda sig av data som är insamlad i ett tidigare skede, så kallad 

sekundärdata. Dessa data kan till exempel finnas tillgänglig i vissa teoribaser så som 
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register eller databaser och kan användas och tillämpas utan att behöva samla in den 

(Dahmström 2011). 

 

3.5.3 Studiens datainsamling 

Studien kommer behandla både primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in genom 

observationer på företaget och genom intervjuer som görs med ledning och anställda på 

Proton Lighting. Sekundärdata hämtas ifrån teori som antas vara användbar för studien i 

form av litterära källor, vetenskapliga artiklar och tidigare studier som tagits fram på 

fallföretaget. 

 

3.6 Observationer 

Nyckeln till en bra uppfattning är att observera situationen innan ett agerande eller 

uttalande (Patel & Davidson 2011). Enligt Patel & Davidsson (2011) är observationer 

människans främsta medel för att skaffa den nödvändiga informationen om det som sker 

runt omkring en. Det finns dock vissa riktlinjer på hur en observation ska utföras för att 

den ska anses vara giltig och godtagbar som vetenskaplig observation. Den får inte vara 

slumpmässig utan måste vara planerad och det som observeras måste sammanställas 

kronologiskt för att nå önskad effekt med en vetenskaplig observation. En observation 

är praktisk på grund av att du samlar in informationen med hjälp av egen uppfattning 

om omgivningen och verkligheten som du observerar och det människor säger kan inte 

påverka dig då du ser saker för vad de är ur ditt perspektiv. Det finns dock vissa 

nackdelar med observationer och de är att verkligheten kan vara på ett sätt men att vid 

observationstillfället kan det se annorlunda ut på grund av diverse anledningar. Detta 

kan tolkas som ett observationsfel och bör tas i beaktande för att inte dra förhastade 

slutsatser över det som observerats (Ibid). 

 

3.6.1 Strukturerade observationer 

Vid en strukturerad observation behöver problemet vara väldigt tydligt och koncis för 

att observatören ska veta exakt vad och vilka som ska observeras för att då uppfylla 

observationens syfte. Det som bör göras vid en strukturerad observation är att dela upp 

observationerna i olika avsnitt för att på så sätt få en struktur på hur observationerna ska 

utföras och även då underlätta vid skrivandet av insamlad data. Det kan även underlätta 

för observatören att ha lite bakgrundsinformation om de problem som kan finnas för att 
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förbereda sig inför observationerna och vara uppmärksam när observationerna äger rum 

(Patel & Davidson 2011). 

 

3.6.2 Ostrukturerade observationer 

En ostrukturerad observation går ut på att samla så mycket information som möjligt på 

den givna tiden. Det viktigaste är att det samlas in information och inte hur strukturen 

på insamlingen i sig går till. Insamlad data inrapporteras vid ett tillfälle. En 

ostrukturerad observation är svår att förbereda sig inför utan den sker mer spontant och 

utan förberedelser eller förväntningar, den är dock koncentrerad till ett visst problem 

eller målgrupp för att avgränsas (Patel & Davidson 2011). 

 

3.6.3 Deltagande observation 

En annan typ av källa är deltagande observation. Det innebär att istället för att studera 

och observera på avstånd deltar forskaren aktivt och fyller en funktion i studien. Detta 

tillvägagångssätt används vanligtvis vid en undersökning av olika sociala grupper eller 

inom organisationer (Yin 2007). 

 

3.6.4 Direkta observationer 

Direkta observationer utförs ute i fält. Det kan vara viktigt när forskaren vill 

komplettera studien med information om vad som händer på en viss plats som berör 

studien. Det kan innefatta aktiviteter som insamling av data från möten eller olika 

verksamheter (Yin 2007). 

 

3.6.5 Observationer i studien 

De observationer som studien främst kommer använda sig av är ostrukturerade 

observationer. Observationerna kommer att ske i fabriken hos Proton Lighting där fokus 

kommer vara att följa med utvalda artiklar för att se vilka brister som kan identifieras i 

samband med interna transporter och lagerlayouter mellan PIA-lager och 

säkerhetslager. Detta stämmer bra överens med en ostrukturerad observation eftersom 

den ska vara avgränsad till ett visst problem och ska ske på ett spontant sätt. 
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3.6.6 Observationstillfällen 

 

Observation 1 160310 Möte med produktionschef på Proton Lighting, där 

problemet introducerades. Visning av företaget och 

fabriken genomfördes.  

Observation 2 160330 Möte med produktionschef på Proton Lighting, där 

författarna presenterade sina förslag för att få sina idéer 

anpassade till Proton Lighting. Författarna presenterades 

för de ansvariga på företaget.  

Observation 3 160404 Författarna följde med produktionsledare på 

plåtverkstaden, där observationer gjordes på de olika PIA-

lagren och höglagret. 

Observation 4 160405 Möte med produktionschef på Proton Lighting, där 

författarna fick följa MTS-flödet för en artikel. 

Observation 5 160426 Möte med produktionschef på Proton Lighting, där 

författarna fick följa MTO-flödet för en artikel. 

Figur 3 - Tabell över observationstillfällen på Proton Lighting. 

 

3.7 Urval 

Bryman & Bell (2013) menar att urval är något som är nödvändigt att göra i de allra 

flesta fall i samband med en undersökning eftersom det kan ta lång tid att utföra en 

studie av en hel population. Att göra ett urval innebär att ett visst antal inom en 

population väljs ut för att delta i studien. Det finns också olika metoder och typer när 

det gäller urval (Ibid). 

 

3.7.1 Sannolikhetsurval 

Urval som har valts på slumpmässig grund kallas för sannolikhetsurval. Det betyder att 

sannolikheten för att varje enhet i populationen ska väljas ut är känd. Konsekvensen av 

detta blir då ett representativt urval. Samplingsfelet blir också minimalt vilket är en 

viktig anledning till varför sannolikhetsurval används (Bryman & Bell 2013). 
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3.7.2 Icke-sannolikhetsurval 

Urval som tagits fram på andra sätt än slumpmässig urvalsteknik. Detta medför att vissa 

enheter i populationen har större chans än andra att komma med i urvalet (Bryman & 

Bell 2013). 

 

3.7.2.1 Bekvämlighetsurval 

Urvalet av respondenter görs efter vad som är bekvämt för forskaren. Oftast används 

denna metod vid förberedande av studier för att sedan påbörja fortsatt forskning 

(Bryman & Bell 2013). 

 

3.7.2.2 Snöbollsurval 

Ett snöbollsurval är ett urval som kan kategoriseras som en typ av bekvämlighetsurval. 

Denna teknik går ut på att forskaren i fråga tar kontakt med ett antal personer som är av 

betydelse för studien och de hjälper i sin tur forskaren att hitta fler personer som kan 

vara av vikt för studien (Bryman & Bell 2013). 

 

3.7.3 Studiens urval 

Studien kommer inte att använda sig av sannolikhetsurval på grund av att 

forskningsfrågan är något som berör vissa individer mer än andra. Därför är det inte 

slumpmässigt utan det finns en anledning till varför vissa personer på företaget 

intervjuas till exempel efter nuvarande position eller tidigare erfarenhet. Studien 

kommer därför att grunda sig på ett icke-sannolikhetsurval eftersom fallföretaget inte 

valts ut på slumpmässiga grunder. Respondenterna i studien kommer väljas genom ett 

snöbollsurval. Snöbollsurvalstekniken är viktig då intervjuerna kommer att börja med 

produktionschefen och att denne därefter föreslår nyckelpersoner som bör intervjuas. 

 

3.8 Datakällor 

När forskaren till exempel ska utföra fallstudier finns det olika typer av datakällor som 

kan tillämpas. Dessa är intervjuer, dokument, fysiska artefakter, deltagande observation, 

direkt observation och arkivmaterial. Varje typ av källa har både för- och nackdelar men 

det beror på i vilken kontext de används i (Yin 2007). 
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3.8.1 Intervjuer 

Intervjuer är i huvudsak en av de grundläggande källorna vid en fallstudie där en 

kontrollerad dialog kan användas istället för en mall med frågor som måste följas. Det 

kan vara att nyckelpersoner intervjuas och återger information eller en egen synpunkt 

om det som intervjun berör (Yin 2007). 

 

3.8.2 Dokument 

Dokument som källa är av betydelse för i stort sett alla typer av fallstudier. Det finns 

många olika varianter av dokument. Några av de vanligaste är administrativa dokument 

som kan till exempel vara resultatrapporter men även brev och mötesprotokoll kan ses 

som en typ av dokument. Ett av dokumentets mest betydelsefulla funktion är att 

bekräfta om data som har tagits från andra typer av källor är sanningsenlig (Yin 2007). 

 

3.8.3 Fysiska artefakter 

En annan typ av datakälla är fysiska artefakter men som också kan kallas för kulturella. 

Till skillnad från föregående källor så är detta ett fysiskt objekt som antingen kan vara 

ett instrument, ett verktyg eller konstverk som exempel. Denna typ av källa används 

vanligtvis inte så ofta, men kan bli aktuellt vid studier eller forskning ute i fält (Yin 

2007). 

 

3.8.4 Arkivmaterial 

Den sista datakällan är arkivmaterial. Arkivmaterial kan vara allt ifrån data från olika 

typer av register till digitala datafiler. Betydelsen av denna typ av data kan vara olika 

beroende på vad forskningen innefattar. När forskaren ska använda sig av denna typ av 

data måste denne vara källkritisk, då trovärdigheten kan variera (Yin 2007). 

 

3.8.5 Studiens datakällor 

Datakällorna som används i studien är främst intervjuer och dokument. Intervjuer 

kommer göras för att ta reda på vad som är relevant fakta angående Proton Lightings 

PIA-lager och för att få inblick i hur det dagliga arbetet ser ut. Även dokument kommer 

att samlas in för att ge en bra grund för studien. De dokument som kommer att användas 

som grund i studien är information om orderhistorik och orderfrekvens för att identifiera 

en högfrekvent artikel som tillverkas mot lager och en kundorderstyrd som tillverkas för 

att skickas direkt till kund, samt en karta över hur fabriken är uppbyggd och hur 
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produktionsflödet går. Direkta observationer kommer också att göras då det kan vara 

bra att komplettera fakta. 

 

3.9 Intervjuer 

En intervju är en metod som kan vara bra att tillämpa inom både kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Den erbjuder en mångsidighet som gör att den som utför en studie 

eller en intervju relativt sätt kan moderera den efter rådande förutsättningar. Det brukar 

skiljas på kvalitativa, där semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer ingår och 

strukturerade intervjuer som främst tillhör den kvantitativa intervjun (Bryman & Bell 

2013). 

 

3.9.1 Strukturerade intervjuer 

Den strukturerade intervjun används för att få en standardisering på frågandet och även 

för att få så små felaktigheter som möjligt i registreringen av svar. Tillvägagångssättet 

kan variera och ske antingen personligt, via telefon eller elektroniskt. Frågorna ställs till 

en respondent och har ett fastställt intervju- och frågeschema. Intervjuerna ska vara 

densamma för alla som deltar för att det på ett så enkelt sätt som möjligt ska gå att 

jämföra svaren (Bryman & Bell 2013). 

 

3.9.2 Semi-strukturerade intervjuer 

En semi-strukturerad intervju är uppbyggd med en uppställning av frågor och har 

jämförelsevis ett bestämt tema som intervjuaren följer, vilket också kan benämnas en 

intervjuguide. Dock har personen som intervjuas en större möjlighet att återge svaren på 

sitt eget vis. Det finns också utrymme att ändra frågornas följd genom intervjun, det vill 

säga att intervjuguiden inte behöver följas om intervjuaren vill ställa en fråga som inte 

är inkluderad i guiden (Bryman & Bell 2013). 

 

3.9.3 Ostrukturerade intervjuer 

Om forskaren vill att intervjupersonen ska få svara och reflektera fritt används en 

ostrukturerad intervju. Det kan vara så att forskaren endast ställer en fråga för att få 

respondenten att svara på det som forskaren vill ha svar på och sedan reagerar på det 

som sägs genom att ställa motfrågor. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett samtal 

istället för en intervju (Bryman & Bell 2013). 
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3.9.4 Studiens intervjuer 

Studien kommer att använda sig av semi-strukturerade intervjuer där en uppsättning 

frågor kommer att förberedas innan och inom ett visst område. De som kommer att 

intervjuas ute på Proton Lighting kommer kunna svara fritt och om en följdfråga skulle 

uppstå finns det möjlighet att ställa den. 

 

3.9.5 Studiens respondenter 

Produktionschef på företaget. 5 intervjuer. 

Produktionsplanerare på företaget. 4 intervjuer. 

Produktionsledare verkstad på företaget. 3 intervjuer. 

Prognosansvarig på företaget. 1 intervju. 

Produktionsledare montering på företaget. 1 intervju. 

Figur 4 - Tabell över studiens respondenter. 

 

3.10 Analysmetod 

För en analysmetod för en fallstudie används tre komponenter, analytisk strategi,  

analysteknik och analytisk generaliserbarhet (Yin 2007). 

 

3.10.1 Analytisk strategi 

Det finns tre generella strategier, att förlita sig på teoretiska hypoteser, att ha idéer om 

rivaliserande förklaringar och att utforma en fallbeskrivning. Att förlita sig på teoretiska 

hypoteser är det som räknas som den viktigaste strategin eftersom målet med 

undersökningen grundar sig oftast i hypoteser som återfinns i forskningsfrågor. Dessa 

hypoteser är oftast anledningen till att forskningen påbörjades. Att ha idéer om 

rivaliserande förklaringar innebär att tolkningar görs bortsett från de egna slutsatserna 

och istället görs försök till att pröva konkurrerande förklaringar. Slutsatserna dras 

istället från dessa förklaringar. Den sista strategin går ut på att utforma en 

fallbeskrivning. Metoden går ut på att göra en beskrivande disposition för hur 

fallstudien ska se ut (Yin 2007). 

 

3.10.2 Analysteknik 

Vid genomförandet av en fallstudie kan fem olika analystekniker användas. Dessa är 

mönsterjämförelser, utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, programlogiska 

modeller och synteser utifrån olika fall. Vid en mönsterjämförelse jämförs ett mönster 
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som är grundat i empirin med ett annat mönster som var det förväntade. När dessa 

mönster stämmer överens stärks fallstudiens interna validitet. Att bygga upp en 

förklaring är en form av mönsterjämförelse där de kausala sambanden fastställs. 

Sambanden kan vara komplexa och svåra att mäta och därför används oftare ett 

berättande sätt vid förklaringen vilket kan göra att precisionen i beskrivningen inte blir 

stor. Tidsserieanalyser görs oftast vid experiment och kvasi-experiment. Det krävs ett 

väldigt precist och komplext mönster för att tidsserien ska fungera som grund för 

slutsatserna i fallstudien. Programlogiska modeller beskriver en händelsekedja över en 

tid med ett upprepat mönster där en orsak ger en effekt och där en annan orsak också 

ger en effekt. Komplexiteten grundar sig i att orsakerna och effekterna uppkommer 

under en längre tidsperiod. Syntes utifrån olika fall är mer tillämplig då analysen sker på 

flera fall. Detta kan genomföras oberoende om enskilda fallstudier genomförts som en 

del av samma undersökning eller oberoende av varandra (Yin 2007). 

 

3.10.3 Analytisk generaliserbarhet 

Ett problem som är kopplat till fallstudier är att det är svårt att dra generella slutsatser 

utifrån ett enda fall. Frågan som ofta lyfts kring fallstudier är “Hur kan man generalisera 

på grundval av ett enda fall”. Det en fallstudie bidrar med är inte något som kan 

generaliseras baserat endast på fallstudien, utan en fallstudie är som en del i en helhet 

vilket innebär att med hjälp av flera fallstudier kan generella slutsatser dras (Yin 2007). 

 

3.10.4 Val av analysmetod 

Då denna studie är en fallstudie är strategin att göra en fallbeskrivning. Slutsatserna 

kommer att dras ifrån dessa data och inte ifrån konkurrerande förklaringar. Inga 

hypoteser kommer göras heller utan endast en fallbeskrivning. 

 

Mönsterjämförelser kommer användas i analysen då teori kommer jämföras med det 

empiriska material som samlats in. Sambanden i jämförelserna kan också vara kausala 

vilket gör att förklaringar uppstår. Analysen kommer inte grunda sig i hur situationen 

sett ut i flera tidsperioder utan hur det ser ut vid observationstillfällena. Därför kan 

tidsserieanalysen och programlogiska modeller exkluderas. Då det också är ett fall som 

kommer analyseras kan även syntes utifrån olika fall uteslutas. 
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3.11 Analysmodell 

 

Figur 5 – Analysmodell för studien.  

 

Forskningsfråga 1 påbörjas genom insamling av teori och sedan empiri. Efter att 

empirin till första forskningsfrågan samlats in kan forskningsfråga 2 påbörjas. Teorin 

från forskningsfråga 1 är tillämpbar även för denna forskningsfråga men ny empiri 

samlas in. Efter att forskningsfråga 2 är avklarad kan forskningsfråga 3 påbörjas. Viss 
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teori från forskningsfråga 1 och 2 är tillämpbar även här men även ny teori kommer 

tilläggas. Sedan samlas empirin in för forskningsfråga 3 vilket sedan leder till analys 

och slutsats. 

 

3.12 Kvalitetsmått 

3.12.1 Kvantitativa kvalitetsmått 

De måtten som används vid kvantitativa studier är reliabilitet och validitet (Bryman & 

Bell 2013).  

 

3.12.1.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är och om resultaten skulle 

återupprepas om en liknande undersökning skulle göras igen. Skulle inte resultaten 

visas igen skulle undersökningen ha påverkats av slumpmässiga förutsättningar. Det är 

viktigt att forskningen har en god följdriktighet och pålitlighet för att forskningen ska 

ses som reliabelt. Det finns tre faktorer som påverkar reliabiliteten: stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet ska vara stabilt på 

ett sätt att det resultat som gäller för ett urval inte varierar. Intern reliabilitet innebär om 

respondenternas svar på en skala är pålitliga och följdriktiga, till exempel att 

respondenterna klassificerar poängen på skalan på ett liknande sätt. 

Interbedömarreliabilitet handlar om att forskningen ska vara oberoende av undersökaren 

(Bryman & Bell 2013). 

 

3.12.1.2 Validitet 

För att se om slutsatserna stämmer överens med den genomförda undersökningen 

används måttet validitet. Det finns olika varianter av validitet: begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet innebär att måttet för 

ett begrepp ska återge det som begreppet ska representera. Intern validitet är kopplat till 

kausalitet och om slutsatsen innehåller ett kausalt förhållande mellan flera variabler och 

om den är beständig. Extern validitet innebär om resultaten är användbara i andra 

sammanhang. Ekologisk validitet går ut på hur tillämpbar det samhällsvetenskapliga 

resultatet är i människors vardag (Bryman & Bell 2013). 
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3.12.2 Kvalitativa kvalitetsmått 

Det förekommer två kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar, nämligen 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2013). 

 

3.12.2.1 Trovärdighet 

I motsvarighet till den kvantitativa forskningen består trovärdigheten av fyra delkriterier 

vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta. 

Tillförlitligheten nämner hur troliga och sannolika resultaten från forskningen är. 

Respondenten ska kunna bekräfta att forskarens uppfattning av verkligheten är riktig. 

Överförbarheten har som grundtanke att se hur överförbara resultaten är till en annan 

miljö och om andra forskare kan ha nytta av de resultat som framkommer i forskningen. 

Det tredje kriteriet är pålitlighet där en fullständig beskrivning av alla processens faser 

skapas, så som problemformulering, val av respondenter och så vidare. Möjligheten att 

styrka och bekräfta är det fjärde kriteriet och innebär att forskaren inte medvetet ska ha 

låtit personliga värderingar eller inriktningen på teorin påverka tillvägagångssättet och 

slutsatserna för undersökningen. Istället handlar det om att granskarna har i uppdrag att 

fastställa i vilken omfattning det går att styrka resultaten (Bryman & Bell 2013). 

 

Trovärdigheten kan beskrivas som ett mått för att se om beläggen är utan brister. 

Forskarna ska kunna vara tillförlitliga i den informationen de delger och vara noggranna 

i sina observationer (May 2011). Enligt May (2011) är det viktigt att som läsare av 

forskningen använda sig av andra källor om författaren som beror dennes liv. Det finns 

situationer när forskaren varit politiskt aktiv eller haft politiska sympatier som har 

påverkat forskningen (Ibid). 

 

3.12.2.2 Äkthet 

Enligt Guba & Lincoln (1994) finns det ett antal kriterier som bygger på äkthet eller 

autenticitet. Dessa kriterier är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Kriteriet rättvis bild går ut på 

om undersökningen ger en rättvis bild av alla åsikter och uppfattningar som finns i 

gruppen av människor som analyserats. Det kan handla om att urvalet inte består av alla 

delar i populationen och ger då en orättvis bild av situationen. Ontologisk autenticitet 

handlar om att undersökningen ska ge deltagarna i undersökningen en bättre förståelse 

för sin sociala situation och den sociala miljö de lever i. Pedagogisk autenticitet handlar 
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om undersökningar har medverkat till att deltagarna fått en bättre uppfattning om hur 

andra personer i miljön uppfattar saker och ting. Katalytisk autenticitet behandlar om 

studien gjort att deltagarnas situation kunnat förändras. Taktisk autenticitet berör om 

forskningen har gjort att deltagarna kunnat vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell 

2013). 

 

3.12.2.3 Yardleys kriterier 

Yardley (2000) har föreslagit andra kriterier för kvalitativ forskning eftersom kvalitativa 

studier har blivit ett ganska kontroversiellt område. Det ena kriteriet är sensitivitet 

gentemot kontexten vilket ska ske emot kontexten eller sociala omgivningen där 

undersökningen inträffar. Sensitivitet kan också ske mot teoretiska ståndpunkter och 

etiska frågeställningar. Ett annat kriterium är engagemang och rigorism vilket innebär 

att ett engagemang för frågan som studeras och dess område ska finnas. Dessutom ska 

forskaren besitta de kunskaper och färdigheter som anses nödvändiga för ämnet och att 

detta ska visa sig när data samlas in och analyseras. Nästa kriterium är transparens och 

sammanhang vilket betyder att forskningsmetoderna ska vara specificerade och att 

argumenten är formulerade på ett sätt som gör att det blir klart i sin kontext. Det fjärde 

och sista kriteriet är effekt och betydelse vilket betyder att forskningen ska få en effekt 

och ha något inflytande på teoribildningen (Bryman & Bell 2013). 

 

3.12.3 Studiens kvalitetsmått 

Då studien använder sig av kvalitativa forskningsmetoder kommer fokus befinna sigpå 

att uppnå de kvalitativa kvalitetsmåtten. Målet med forskningen är att få så hög 

trovärdighet och äkthet som möjligt. Trovärdigheten ska uppkomma genom att andra 

forskare kan se att resultaten ligger på en hög sannolikhetsnivå och andra forskare ska 

kunna använda sig av det material som finns i vår forskning vid framtida studier. Inga 

personliga värderingar kommer att tillgodoses under arbetets gång och därmed inte 

påverka resultatet av forskningen. De respondenter som intervjuas kommer att ha ett 

inflytande på resultatet i denna studie i den mån som är lämplig efter deras befattning. 

Vissa respondenters befattning är mer relevanta för studien än andras och därför 

kommer dessa värderas något högre. Författarna hoppas ändå att en rättvis bild av 

situationen kommer infinna sig. Den ontologiska, pedagogiska, katalytiska och taktiska 

autenticiteten kommer uppnås genom att respondenterna får bättre uppfattning om sin 
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sociala miljö, hur andra upplever den på företaget och att de förhoppningsvis kommer 

kunna förändra och åtgärda de problem som finns. 

 

Författarna kommer också att uppnå Yardleys kriterier genom att frågeställningarna är 

etiskt korrekta med en teoretisk relevans till problemet. Engagemang och färdigheter 

finns också då författarna vill hjälpa företaget att lösa sitt problem och därför kommer 

även argumenten att vara tydliga i sin formulering. Denna studie kommer även att 

uppnå en effekt som gör att andra forskare kan använda sig av den forskning som 

författarna tagit fram i studien då jämförelser mellan det teoretiska ramverket och 

verkligheten kommer göras och sedan se vad som skiljer sig åt. 

 

3.13 Etiska överväganden 

När undersökningar ska utföras bör vissa överväganden göras kring frågor som berör 

hanterandet av de personer som ingår i studien och vilka processer de bör involveras i. 

Det finns olika typer av etiska regler som innefattar anonymitet, konfidentialitet, 

frivillighet och integritet som gäller för personerna som ingår i forskningsstudien. Det 

finns också en rad olika etiska principer som gäller vid hanterandet av de personer som 

ingår i studien eller undersökningen. Det första är informationskravet, där forskaren har 

i uppgift att upplysa deltagarna om målet med studien och vilka delar den innefattar. 

Det andra är samtyckeskravet där personerna som deltar i undersökningen måste få veta 

att deras medverkan är på deras egna villkor och att de ej måste medverka. Den tredje 

principen är konfidentialitets- och anonymitetskravet som går ut på att informationen av 

de som deltar i studien hanteras på ett säkert sätt så ingen känslig information kan läcka 

ut. Enligt Yin (2007) kan anonymitet vara en viktig faktor när studien behandlar 

känsliga frågor. Det fjärde är nyttjandekravet som innebär att data om de individer som 

används i studien ej får användas i andra sammanhang. Den sista principen är falska 

förespeglingar där forskaren i fråga måste ge korrekt information till deltagarna och inte 

ge dem felinriktad information som inte behandlas i studien (Bryman & Bell 2013). 

 

3.13.1 Etiska överväganden i studien 

De etiska överväganden som kommer beröra denna studie är frivillighet, 

informationskravet och samtyckeskravet. Alla intervjuer och kontakter med berörd 

personal på Proton Lighting kommer att ske på deras villkor och för att kunna bidra med 

viktig och ärlig information till studien. Informationskravet kommer att tillämpas 
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genom att de personer som intervjuas får ta del av det som författarna kommer att 

studera för att kunna ge synpunkter och bidra med relevant information. 

 

3.14 Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Epistemologi – Positivism 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ forskningsmetod 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primär- och sekundärdata 

Observationer Ostrukturerade observationer 

Urval Icke-sannolikhetsurval – Snöbollsurval 

Datakällor Intervjuer och dokument 

Intervjuer Semi-strukturerade intervjuer 

Analysmetod Fallbeskrivning, jämförelse med teoretiska ramverket 

och analytisk generaliserbarhet. 

Kvalitativa kvalitetsmått Trovärdighet, äkthet & Yardleys kriterier 

Etiska överväganden Frivillighet, informationskravet och samtyckeskravet 

Figur 6 - Metodsammanfattning 
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4. Teori 

Teorikapitlet kommer behandla teori som berör processer, lagerlayout, PIA-lager, MTS 

och MTO som produktionsstrategier samt artikelplacering som ett underlag till 

forskningsfrågorna. 

 

4.1 Processer 

Själva ordet process beskriver en följd av aktiviteter som vid upprepande tillfällen 

förädlar någon form av input till output, där ofta en process endast är en del av ett större 

och mer utvecklat nät av flera olika typer av processer. Aktiviteterna inom dessa 

processer förbinder sig som en typ av nätverk där de bildar en viss struktur och där 

några former av resurser och informationsflöde ska generera ett resultat. För att kunna 

uppnå detta är det viktigt att göra kontroller och återkoppla feedback till processerna. 

Det är också viktigt att en rättvisande bild av verkligheten framställs för de som 

medverkar i processerna, vilket gör information till en central del i hur man ska leva 

upp till de kundbehov som finns. Eftersom kundbehoven gör att processerna existerar är 

det därför viktigt att utgå ifrån dessa. Själva processen inleds när kundbehovet har 

kartlagts och den avslutas inte förrän behovet har uppfyllts hos den slutliga kunden 

(Ljungberg & Larsson 2012). 

 

4.1.1 Processkartläggning 

Processkartläggning används för att beskriva de olika processerna. De förklarar hur de 

olika delarna i en organisation samverkar för att skapa värde för sina kunder och hur de 

är relaterade till varandra. När kartläggningen är gjord är alla processer synliggjorda 

vilket gör att ingen av processens delar kan döljas. Processkartan visar också att 

aktiviteter som utförs i en del av organisationen påverkar i sin tur andra aktiviteter i 

organisationen. De problem som synliggörs genom processkartläggningen beror ofta på 

att alla inom organisationen inte förstår sambanden mellan processerna. En bidragande 

orsak till detta kan vara att vissa aktiviteter i organisationen har en mer komplex 

uppbyggnad och därför kan det vara svårt att få en förståelse för hur aktiviteterna inom 

organisationen fungerar som helhet. Det existerar därför en avgränsning mellan 

aktiviteterna som säger att varje anställd har stor kunskap inom respektive område. 

Anställda har dock en betydligt lägre kunskapsnivå om de andra processerna (Ljungberg 

& Larsson 2012). 



 

  38 (88) 

 

 

Avgränsningarna kan göra det svårt att hitta och göra förbättringar inom organisationen 

som helhet. Därför kan en processkarta vara av betydande hjälp för att individernas 

förståelse inom organisationen ska öka. Processkartan synliggör hela flödet och visar 

hur varje aktivitet påverkar slutprodukten och vad kunden efterfrågar. Det är därför en 

viktig process för att identifiera existerande problem och därför kunna påbörja ett 

förbättringsarbete (Ljungberg & Larsson 2012). 

 

4.1.2 Funktionsflödesschema 

Syftet med ett funktionsflödesschema är att kartlägga processerna som finns. I 

funktionsflödesschemat rangordnas alla aktiviteter i en process i den ordning som de 

kommer och vem det är som ansvarar för varje aktivitet. Detta är viktigt för att skapa sig 

en översikt över vilka avdelningar eller personer som gör vad i en process. Schemat kan 

struktureras som att den första aktiviteten kan vara någon form av försäljning till en 

köpare och där den sista aktiviteten kan vara att varan levereras ut från ett lager 

exempelvis. För att kunna göra förbättringar i processerna fås här en tydlig överblick 

och svar på vem som gör vad och var och komplexiteten kring dessa. När 

kartläggningen är gjord återstår att åtgärder vidtas för att förbättra bristerna (Jonsson & 

Mattsson 2011). 

 

4.1.3 Value stream mapping 

Enligt En-nhaili et al. (2015) är value stream mapping ett verktyg som har till avsikt att 

kartlägga hela värdekedjan för produktionsflödet med tillhörande stödaktiviteter som 

bland annat innefattar informationsflöden. Enligt Forno et al. (2014) är syftet med value 

stream mapping att identifiera förbättringsåtgärder i hela värdekedjan från råmaterial till 

slutkund för att eliminera onödiga överflöden som kostar företaget pengar. Value stream 

mapping innefattar alla nödvändiga element som behövs för att slutföra en artikel. Det 

är från att efterfrågan kommer, vidare till råmaterial som processas och all nödvändig 

informationsutbyte för att artikeln ska slutföras. Value stream mapping kan liknas vid 

en processkartläggning för att alla delmoment läggs ut på en karta för att klarlägga det 

som sker, dock är en value stream mapping mycket mer specifik i alla delar av 

värdekedjan. Syftet med en value stream mapping är att kartlägga värdekedjan men med 

fokus på förbättringar i produktionsflödet (En-nhaili et al. 2015). 
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4.1.4 Värdeanalys 

En aktivitet kan beskrivas utifrån tre olika typer aktiviteter, vilka är värdeadderande 

aktiviteter, icke värdeadderande aktiviteter och spill. En värdeadderande aktivitet är en 

aktivitet som i hög grad hjälper till att uppfylla någon form av kundbehov och är enbart 

till för att uppfylla dessa behov. Kunden ska vara villig att bekosta aktiviteten för att 

den ska räknas som värdeadderande. En ickevärdeadderande aktivitet genererar ingen 

nytta för den slutliga kunden men är ett villkor för att processen som ska uppfylla 

kundbehovet ska fortskrida. De ickevärdeadderande aktiviteterna uppstår för att det 

finns interna behov inom ett företag, som kan vara kommunikation mellan olika steg i 

en process och binder då ihop de värdeadderande aktiviteterna inom denna process. 

Spill genererar inget värde för någon part i värdekedjan, som till exempel justeringar 

eller dubbelarbete. Spill kommer från Lean-teorin som beskriver det utifrån olika typer 

av spill, så som defekta artiklar, transporter och väntetider (Ljungberg & Larsson 2012).  

 

Bergman & Klefsjö (2012) diskuterar begreppet lean som innefattar olika sorters slöseri 

inom flöden och som i sin tur påverkar dess effektivitet. Dessa är onödiga transporter, 

onödiga lager, väntan, inkorrekta processer, överproduktion, defekter, onödiga rörelser 

och outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Onödiga transporter är något som påverkar 

den totala ledtiden och genererar inget värde till processen. Dessa förbrukar onödiga 

resurser och en reducering av onödiga transporter kan därför minska slöseri. Väntan kan 

uppstå vid eller mellan olika arbetsstationer och innebär att arbetaren måste vänta tills 

processen är klar, vilket genererar slöseri. Onödiga lager uppstår när artiklar lagerhålls i 

väntan på att användas i produktion eller att levereras ut. Detta genererar inte heller 

något värde till flödet och kan även dölja andra brister i processen, så som försenade 

leveranser eller att produktionen inte är i jämvikt (Ibid). 

 

4.1.5 Förbättringscykeln 

Ett kontinuerligt förbättringsarbete kan vara nödvändigt för att kunna åstadkomma 

effektiva processer och en hög kvalitet. Detta arbete beskrivs av förbättringscykeln. Den 

består av följande kategorier: planera, gör, studera och lär. Det som förbättringsarbetet i 

grund och botten ska generera är att kunden ska få ett högre värde men att kostnaden för 

att detta ska uppnås också ska sänkas (Bergman & Klefsjö 2012). 
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4.2 Produktionsmetoder 

4.2.1 Make to order 

Make to order (MTO) innebär att produktionen sker mot kundorder vilket betyder att 

behovet måste komma från kund för att produktionen ska sättas igång, alltså är 

produktionen orderstyrd. MTO kopplas samman med pullmetoden som enligt Cheng et 

al. (2012) bygger på att efterfrågan matchas med produktionen efterhand som den 

uppstår. Cheng et al. (2012) antyder att utbudet styrs av efterfrågan, det vill säga när det 

finns en efterfrågan kommer det att tillverkas. En pullmetod ställer väldigt höga krav på 

produktionen som måste vara flexibel på flera plan för att en leverans till kund ska bli 

möjlig inom den givna tidsramen. Till skillnad från pushmetoden har pullmetoden ett 

ojämnt maskinutnyttjande som är en nackdel kostnadsmässigt (Ibid). 

 

4.2.2 Make to stock 

MTS innebär däremot att produktionen sker mot lager, det vill säga att företaget 

tillverkar mot lager med hjälp av prognoser som gjorts på tidigare försäljning för att 

uppskatta hur mycket som behövs tillverkas (Wikner et al. 2007; Wong et al. 2009). 

MTS är starkt kopplat till pushmetoden som Cheng et al. (2012) diskuterar. Cheng et al. 

(2012) menar att användandet av materialbehovsplanering är det som styr vad som ska 

tillverkas. De tillägger även att genom att använda en pushmetod kan företaget få ett 

jämnare maskinutnyttjande. Nahmias (2009) diskuterar kring prognoser och konstaterar 

att de alltid är felaktiga men syftet med dem är att vara så nära det verkliga utfallet som 

möjligt. Därför är en pushmetod lämplig för företag med en stabil efterfrågan, då 

prognoserna och verkligheten kommer komma nära varandra. En ostabil efterfrågan gör 

det svårt för företag att använda sig av materialbehovsplanering då det är svårt att 

prognostisera. Därför är det då lämpligare att använda sig av en pullmetod (Cheng et al. 

2012). 

 

4.2.3 Assemble to order 

ATO är en blandning av MTO och MTS som bygger på att artikelkomponenter 

tillverkas och lagerhålls, för att snabbt kunna monteras ihop beroende på order eller 

behov. En ATO syftar till att göra produktionen flexibel för att vid order enkelt kunna 

montera ihop det som beställts. Den har även en stark koppling till pullmetoden där 

företaget vill skjuta på arbetet så långt som möjligt. Genom att använda en ATO kan 

företaget även fördela och öka maskinutnyttjandet i produktionen (Wikner et al. 2007). 
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4.2.4 Fördelar med olika produktionsmetoder 

Genom att erbjuda MTO ger det företagen en konkurrensfördel genom att de kan 

tillfredsställa specifika kundbehov. Det är oftast låga kvantiteter och specialartiklar som 

gör att ett företag använder sig av MTO som produktionsmetod. Genom att använda sig 

av en MTS kan företagen konkurrera på både kvantitet och tidsprecision då tiden ofta är 

en kritisk faktor, här är det oftast standardartiklar med höga volymer som gäller. Genom 

att använda sig av en ATO kan företagen tillverka både special- men även 

standardartiklar då slutmonteringen inte görs förens det finns ett behov därför kan 

artikelkomponenterna oftast användas till både special- och standardartiklar (Olhager & 

Selldin 2007). 

 

4.2.5 Push- och Pullmetoder inom materialstyrning 

Inom konceptet materialstyrning går det att jämföra två olika metoder, benämnda push- 

och pullmetoder. Det råder delade meningar om vad som kan karakteriseras som push- 

eller pullmetoder, men den grundläggande definitionen av de båda metoderna är att 

push ej innefattar någon order från kund utan tillverkas mot lager utan någon förfrågan 

från kunden. Pull-metoden är raka motsatsen där en förfrågan eller beställning från 

kunden startar produktionsprocessen. Sammanfattningsvis ligger skillnaden mellan de 

två olika begreppen i att vem av kunden eller det tillverkande företaget som startar en 

begäran om en förädlingsprocess (Jonsson & Mattsson 2011). Det finns även en 

kostnadsaspekt som bör tas i beaktande gällande användandet av push- och 

pullmetoderna. Ska företagen använda sig av pushmetoden kommer 

lagerhållningsrelaterade kostnaderna öka, ska de istället använda sig av pullmetoden 

kommer personalkostnaderna att öka (Cheng et al. 2012). 

 

4.3 Produktionssystem 

4.3.1 Seriesystem 

Ett seriesystem är när arbetsstationerna har en efterföljande placering så att flödet 

passerar alla stationer. Strukturen för flödet är kopplat till hur detaljerna förflyttas. 

Beroende på hur flödet kontrolleras kallas seriesystemet för en driven eller odriven line. 

Den drivna linen kan röra på sig kontinuerligt eftersom den tillgängliga tiden per objekt 

inte påverkar operatören men den kan också stå still på stationen innan ett nytt objekt 

anländer. Det positiva med en driven line är att förutsägbarheten är stor när det gäller 
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kvantitet och genomloppstid. För att en line ska vara odriven måste operatörerna 

bestämma när objektet ska lämna arbetsstationen eller in i den (Lumsden 2012). 

 

4.3.2 Parallellsystem 

Ett parallellsystem går ut på att produktionen är uppdelad i individuella stationer eller 

grupper som kan utföra samma arbete parallellt eller oberoende av varandra. Detta kan 

ske under hela produktionslinan eller bara under en specifik del av linan som är mest 

kritisk. Flexibiliteten i produktionsvolym ökar eftersom antalet stationer på så sätt ökar.  

Det är därför lättare att anpassa till en högre produktionsvolym om det skulle vara 

nödvändigt. Nackdelen med ett parallellsystem är att när material tillförs blir 

omfattningen större och mer komplex. Investeringar måste göras i 

produktionsutrustningen för att liknande utrustning ska finnas i båda parallellgrupperna 

(Olhager 2013). 

 

4.4 Lagring och lagerlayout 

Tillverkande företag använder sig av någon form av lagring, till vilket materialflödet går 

både till och från. Målsättningen med designen av ett lager är att hålla nere 

driftskostnader och ha ett litet antal tomma lagringsplatser, det vill säga en hög 

fyllnadsgrad. Med detta i åtanke kan hanteringskostnader och lagerhållningskostnader 

reduceras (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

För att kunna hålla nere dessa kostnader bör lagret designas på ett sätt så att hela 

lagerytan används men att hanteringen av pallar inte kompliceras. Strukturen på lagret 

bör också lämpa sig med de aktiviteter som ska utföras där. Högfrekventa artiklar bör 

placeras så att de är nära till hands för att minska körsträckor och artiklar som är 

lågfrekventa kan istället placeras mer avsides. Det är också viktigt att artiklarna är 

lättillgängliga för att reducera tidsspill som i sin tur har en inverkan på 

hanteringskostnaderna (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

4.4.1 Överväganden vid design av lagerlayout 

Syftet med att utarbeta en lagerlayout är att utforma logiska flöden för att hålla en hög 

effektivitet och utnyttjandegrad. Ett exempel på en typ av flöde är det linjära flödet. Här 

tas materialet emot på ena sidan av lagret eller fabriken och levereras ut på andra sidan. 

Med detta system förflyttas allt material eller alla artiklar inom lagret lika stor sträcka 
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från in- till utleverans vilket i sin tur kan generera extrajobb i samband med 

förflyttningen av materialet som också höjer hanteringskostnaderna. Fördelen med 

denna typ av layout är att lagerflödena syns på ett klarare sätt, vilket kan vara till nytta 

när ett litet antal artiklar i höga volymer ska transporteras genom fabriken eller lagret. 

Det gör också att det går att tillämpa ett automatiserat system för hantering av materialet 

på ett smidigt sätt (Jonsson 2008). 

 

Det finns också en annan typ av flöde, det u-formade flödet. Här tas materialet emot på 

samma sida som det levereras ut ifrån fabriken eller lagret. Jämfört med det linjära 

flödet går det i större utsträckning här att utnyttja differentiering när det gäller placering 

av artiklarna efter orderfrekvens för att spara in på hanteringskostnader. Det finns också 

möjlighet att öka produktiviteten av hanteringen av inkommande och utgående gods 

eftersom den oftast ligger i samma del av byggnaden (Jonsson 2008).  

 

4.4.2 Zonindelat lager 

En annan åtgärd för att minska hanteringskostnaderna och hanterandet av material kan 

vara att indela lagret i olika zoner. Därefter delas artiklarna in i respektive zon efter hur 

de är utformade eller hur stor orderfrekvensen är för varje artikel, det vill säga hur ofta 

de beställs. Fördelen med denna metod är att den fungerar bra inom flöden med långa 

transportsträckor, som till exempel ett u-format lagerflöde har (Jonsson & Mattsson 

2011). 

 

4.5 Produkter i arbete 

PIA-lager är en lagringspunkt för olika typer av ämnen som befinner sig mitt emellan 

två olika produktionsprocesser i väntan på nästa fas i produktionen. Tack vare dessa 

lagringspunkter kan de olika produktionsfaserna i processen ske oberoende av varandra 

och i olika takt. Detta system gör också att avvikelser eller avbrott i produktionen kan 

förebyggas mellan olika stationer (Jonsson 2008). Syftet med ett PIA-lager är att 

produktionen alltid ska kunna flyta på även om arbetsstationer före inte är färdiga i tid 

men även för att undvika flaskhalsar i produktionen. Det gör att vikten av ett PIA-lager 

blir allt viktigare för produktionsföretag (Lee & Seo 2016). 

 

När produkten väl är i arbete och rätt produkter tillverkas enligt efterfrågan fortlöper 

processen utan problem. Skulle någon del i produktionen avvika från planeringen kan 
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konsekvenserna bli stora, genom att leveransservicen påverkas negativt och 

flexibiliteten inom produktionen minskar. För att kapacitetsvariationen mellan de olika 

maskinerna ska vara så jämn som möjligt utnyttjas oftast en mindre lagringsplats mellan 

varje maskin. På så sätt kan produktionen flyta på mer effektivt och smidigt. Det 

främsta målet är att ha så lite i PIA-lager som möjligt för att minska kapitalbindningen 

(Storhagen 2011). 

 

4.6 Artikelplacering 

Det finns olika ställningstaganden som måste tas när det gäller placering av artiklar 

(Jonsson & Mattsson 2011). 

 

4.6.1 Fast eller flytande placering 

Fast placering betyder att det finns en förutbestämd plats för en artikeltyp. Det krävs 

dock en större total lagringsvolym än vid flytande placering då lagringsutrymme måste 

erhålla plats efter maximal lagervolym för varje artikel. Däremot kan lagerlayouten 

anpassas så att lågfrekventa artiklar ligger längre in i lagret medan högfrekventa artiklar 

ligger närmare in- och utlastningsområden (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Flytande placering betyder att det inte finns någon fast position för artiklar utan de 

placeras där det finns utrymme. Det är möjligt att kombinera flytande placering med 

fast placering. Ett vanligt exempel är att plockplatserna har fast lagerplacering medan 

buffertlagret har flytande placering. På så sätt vet företagen var de anställda ska plocka 

artiklarna medan ett buffertlager uppstår där det finns utrymme (Jonsson & Mattsson 

2011). 

 

4.6.2 Produktroteringsprincipen 

Lagrets genomströmning bestäms främst av vilken uttagningsprincip som tillämpas. 

Den ena uttagningsprincipen är FIFU
2
 och är bäst tillämpbar om lagret strävar efter ett 

rakt flöde. Denna princip används om det finns ett tidsbegränsat marknadsvärde på 

artikeln eller om den måste förbrukas inom en viss tidsperiod. Den andra principen är 

SIFU
3
 vilket används oftast om mottagning och avsändning sker på samma plats. 

                                                   

2
 FIFU står för ”Först in först ut” 

3
 SIFU står för ”Sist in först ut” 
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Skillnaden i medelliggetiden är inte stor mellan de olika principerna. Medianliggetiden 

skiljer däremot mellan de olika principerna där SIFU-principens medianliggetid är 

kortare. Tiden för de artiklar som har längst liggetid skiljer sig mellan de olika 

principerna eftersom det inte finns någon maximal tid för hur länge en artikel ligger i 

lager vid SIFU-principen. Detta kan få konsekvenser för företags ekonomi så som 

inkurans om artiklarnas kvalitet försämras, omarbetning om artiklarnas specifikation 

ändras och artiklarna då blir utdaterade eller om lång liggetid leder till försvinnande av 

artiklar (Lumsden 2012). 

 

4.6.3 Popularitetsprincipen 

Denna princip bygger på att artiklarna delas in efter en ABC-kategorisering. Artiklarna 

delas då in efter hanterad volym eller plockfrekvens i A-artiklar, B-artiklar och C-

artiklar. A-artiklar består av högfrekventa artiklar, B-artiklar består av medelfrekventa 

artiklar och C-artiklar består av lågfrekventa artiklar. A-artiklarna är endast ett litet fåtal 

artiklar medan B-artiklar är fler och C-artiklar består av den största gruppen av artiklar. 

Artiklarna för varje grupp placeras efter dessa grupperingar där A-artiklarna placeras 

närmast utleveransavdelningen för att transportarbetet för plockningen ska minska så 

mycket som möjligt (Lumsden 2012). 

 

4.6.4 Höjdledsprincipen 

Enligt höjdledsprincipen avgör artikelns placering i höjdled hur snabbt en plockning kan 

ske. Speciella hjälpmedel brukar finnas till hands men det är inte säkert hur stor 

möjligheten är att utnyttja dem under en plocksituation. Plockning ska ske på den mest 

lämpliga höjden ur ergonomisk synpunkt. Ju högre upp artikeln är placerad desto mer 

påverkar det arbetsmiljön för plockaren (Lumsden 2012). 

 

4.7 Förvaringssystem 

Vad som också krävs att analysera är hur artiklarna ska förvaras. Det finns olika system 

som antingen sker manuellt eller på ett eller annat sätt automatiskt. Det finns olika 

varianter av förvaringssystem. Två av de vanligaste är ställagelagring och 

hyllfackslagring (Jonsson & Mattsson 2011). 

 



 

  46 (88) 

 

4.7.1 Ställagelagring 

Ställagelager innebär att artiklarna lagras i en lastbärare. Vanligaste typen av lastbärare 

är en pall som placeras i ett fack i en speciell sammansättning. Syftet är att 

tillgängligheten för lastbärarna ska vara stor från transportgångarna för att flexibiliteten 

ska vara så stor som möjligt för alla artiklar. Mycket yta tas upp av transportgångar 

vilket gör att lagerutnyttjandet blir lägre (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

4.7.2 Hyllfackslagring 

Enligt denna förvaringsprincip ska artiklar lagras i lådor eller fack. Dessa lådor och fack 

placeras i hyllkonstruktioner. Denna princip är mest användbar för insatsmaterial som 

innehar låga volymer, förråd för verktyg och reservdelar och plocklager med artiklar i 

små volymer (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

4.8 Materialuttag vid tillverkning 

Mellan de olika produktionsstationerna i en produktionsprocess sker materialförsörjning 

kontinuerligt av det material som kommer att förbrukas i produktionen. Det finns tre 

olika metoder kring denna process som går att skilja på, vilka är batchning, kittning och 

kontinuerlig försörjning. Med batchning menas att en större kvantitet av de produkter 

som ska tillverkas inom loppet av en specifik period körs fram till produktionsstationen. 

Kittning, som är den andra metoden, betyder att materialet som ska tillföras i 

produktionen kommer som ett set. Med tredje metoden, kontinuerlig försörjning, menas 

det att en del av kvantiteten som ska bearbetas eller tillverkas kontinuerligt fylls på 

under tiden som den används (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

Groenevelt et al. (1992) diskuterar batchning och problem kring detta i ett tillverkande 

företag. De diskuterar också att det val som de flesta företag står inför är hur stora 

kvantiteter de ska tillverka. I ett företag med en konstant efterfråga och som upplever 

problem med produktionen, långa omställningstider och reparationstider behöver 

tillverka i batcher mot säkerhetslager för att kunna tillverka och leverera i tid. Hur stort 

säkerhetslager som behövs och storleken på batcherna som ska köras kan bero på dessa 

faktorer. Eftersom det är viktigt att hålla nere nivåerna på säkerhetslager för att spara in 

på kostnader som uppstår i samband med detta är det därför viktigt att ta fram och 

bestämma en kvantitet att tillverka för att hålla nere kostnader och för att kunna möta 
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brister i produktion, så som långa omställningstider och reparationstider (Groenevelt et 

al. 1992). 

4.9 Informationsdelning 

Det finns olika typer av informationsflöden inom och mellan företag, både 

informationen som sker med parter utanför företaget men även den som sker inom 

företaget. Detta kallas för extern och intern kommunikation. Intern kommunikation kan 

innefatta information kring artiklar som finns på lager eller vad som har tillverkats 

medan den externa kommunikationen kan vara mellan ett företag och dess leverantörer 

som ett exempel. Informationsdelningen kan också kategoriseras som rutinmässig eller 

spontan kommunikation. Den spontana kommunikationen är inte förberedd utan sker 

när någon plötsligt behöver information om något som till exempel information om 

antal artiklar i lager. Den rutinmässiga kommunikationen är till skillnad från den 

spontana planerad sen innan och sker ofta återkommande och kan vara kopplad till en 

annan process. Det kan också skötas på ett automatiserat sätt (Jonsson 2008). 

 

4.10 Kanban 

Kanban är ett system som introducerades av Toyota i början av 1980-talet med syfte till 

att minska överskottet i PIA-lagren (Nahmias 2009). Det japanska 

effektiviseringssystemet kanban introducerades enligt Sarker & Balan (1999) med 

avsikten att implementera JIT (just-in-time) i produktionen. Anledningen till att kanban 

introducerades var på grund av att de ville få ner de lagerrelaterade kostnaderna 

samtidigt som de ville öka produktiviteten. Ordet kanban härstammar från det japanska 

språket och betyder ett kort, vars syfte är till för de anställda att visa tillgängligheten 

och behoven för produktionen med hjälp av kortet (Krieg 2013). 

 

Organisationer förändras kontinuerligt och vissa förändringar och förbättringar som 

görs med avsikten att introducera ett kanbansystem behöver inte vara direkt kopplade 

till kanban utan kan bero på förändringen i sig (Krieg 2013). Ett kanbansystem fungerar 

som så att produktionen förvandlas till en stor bana där alla stationer tillsammans bildar 

en kedja. För att produktionen ska flyta på måste kedjan hållas intakt annars kommer 

inget att komma ut från produktionen utan då blir allt en stor flaskhals istället. Där 

produktionen sätts igång börjar kedjan och avslutas där artikeln är färdig och redo för 

utleverans (Krieg 2013). 
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Ett kanbansystem innebär att varje station i produktionen är lika viktig i kedjan för att 

det ska komma ut något från produktionen. Det är därför av stor vikt att alla är 

synkroniserade för att ett kanbansystem ska vara framgångsrikt. Varje station skickar ett 

kort till stationen före dem på vad de behöver och liknande sker före dem hela vägen 

ner till produktionens start, för att få en kontinuitet i flödet. Med hjälp av detta system 

innebär det att produktionen inte kan börja i en station om det inte finns ett behov där, 

därför kan det inte heller bildas några PIA-lager mellan stationerna (Nahmias 2009).  

 

Det som är viktigt gällande ett kanbansystem är samarbete. Annars fallerar konceptet, 

för det spelar ingen större roll om exempelvis en montör är färdig med sin arbetsuppgift 

om dennes kollega i steget innan inte är klar. Därför är kommunikation och 

gruppsammanhållning viktigt i ett kanbansystem. Avsikten med ett kanbansystem är att 

minska PIA-lager och om konceptet utförs på ett effektivt sätt kommer företagets 

produktivitet att öka och PIA-lagerrelaterade kostnader att minska (Krieg 2013). Enligt 

Razmi et al. (1998) ökar kanban antalet utleveranser och därmed minskar artikelhögarna 

vilket betyder att lagerhållningen för dessa i sin tur minskar. 

 

4.11 Personal 

För att göra processerna effektiva krävs också att personalen fungerar som en enhet. Det 

krävs att motivationen från de anställda är stor för att få deras engagemang till att utföra 

det jobb som krävs. Det är därför viktigt att få dem att känna sig betydelsefulla för 

företaget och delaktiga i processen. Samverkan är också en viktig punkt för att få de 

anställda att känna motivation till sitt arbete. Intern kommunikation är därför viktigt för 

företaget att ha för att få med hela organisationen till en förändring (Hallström 1987).  

 

Kommunikation benämns av Hallström (1987) som information, åsiktsutbyte och 

ställningstagande. Det är ett viktigt redskap för att skapa utveckling, både i processen 

men också hos de anställda. Intern kommunikation måste ha tre skeden för att fungera; 

planering, genomförande och uppföljning. Planering är viktigt eftersom alla punkter 

som ledningen eller cheferna förmedlar inte alltid är intressanta för de anställda. Därför 

är det viktigt att planera och förmedla det som är relevant för de anställda för att fånga 

deras intresse. Det är också viktigt att informationen är kort när den väl presenteras för 

annars kommer mottagarna att tappa intresset under tiden och tillslut sluta att lyssna. 
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Språket är också betydande för att kommunikationen ska fungera. Är språket för 

avancerat blir det svårt att förstå innehållet för mottagarna. Efteråt är det också bra att 

göra en uppföljning av mötet för att informera om vad mötet ville förmedla och vad det 

bidrog till. De anställda ska också ha möjlighet att ställa frågor och ifrågasätta om det är 

något som de inte är överens om eller inte förstår (Ibid). 

 

Även om kommunikationen existerar i företaget är det viktigt att den når fram till 

mottagaren. Det kan vara att två parter pratar förbi varandra utan att lyssna på vad den 

andre har att säga. Därigenom är det svårt att få igenom förändringar som eventuellt kan 

leda till förbättringar. Därför är det viktigt att också lyssna och inte bara informera 

(Hallström 1987). 
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5. Empiri 

Empirikapitlet kommer att redogöra för insamlad data ute på fallföretaget. En 

processkartläggning över två olika processer kommer att presenteras, MTS och MTO. 

En jämförelse mellan dessa två flöden kommer att göras med utgångspunkt från teori 

och deras påverkan på de olika PIA-lagren, vad som skiljer dem åt och vilka brister 

som kan identifieras i samband med PIA-lagren. 

 

5.1 Nulägesbeskrivning 

På Proton Lighting finns i nuläget tre huvudflöden i fabriken, varav två flöden, MTS- 

respektive MTO-flödet, kommer att stå i fokus i studien. Dessa är de två första flödena 

som presenteras nedan. 

 

 Egentillverkning av Exaktors artiklar till ett omsättningsvärde av 140 MSEK. 

Dessa artiklar tillverkas till stora delar mot lager. 

 Egentillverkning av Solutions artiklar till ett värde av 75 MSEK. Dessa artiklar 

tillverkas till stora delar mot kundorder. 

 Trading-artiklar som lagerhålls, och plockas från ett styck till helpall och packas 

och skickas till kund mot kundorder. detta flöde motsvarar ett värde av 95 

MSEK. möjligen tillkommer ytterligare 150 MSEK i detta flöde. 

 

Artiklarna på Proton Lighting är indelade i en A- och B-kategorisering där de utgår från 

orderfrekvensen. I A-kategorin tillhör de artiklar som beställs mest frekvent (över 100 

gånger per år) och dessa behöver ett säkerhetslager så att leverans för dessa kan 

garanteras. Säkerhetslagret motsvarar ungefär två veckors efterfrågan i orderkvantitet. 

B-kategorin har inte lika hög orderfrekvens (26 - 100 gånger per år) och behöver därför 

inte ha ett lika stort säkerhetslager utan tillverkas i batcher, i ett visst antal åt gången. 

Både A- och B- artiklar tillverkas utifrån prognoser. Dessa artiklar är så kallade 

standardartiklar, därför tillverkas de mot lager. 

 

För att uppfylla dessa krav har Proton Lighting ett speciellt regelverk så att rätt artiklar 

blir lagerförda i rätt kvantitet, som innebär att ha artiklar som efterfrågas konstant i 

lager. Med rätt lagerstatus blir även leveranstiden rätt, vilket i sin tur ger en god 

kundservice. Det är dessa artiklar som ingår i Exaktors sortiment.  
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Artiklar som har en orderfrekvens på mindre än 26 stycken per år kallas för 

kundorderstyrda. Dessa har inget säkerhetslager utan levereras direkt till kund när en 

efterfrågan uppstår. Dessa artiklar ingår i sortimentet för Solutions. 

 

5.1.1 Fabrikens layout i dagsläget 

Fabriken byggdes i början på 1990-talet. Sedan dess har flödena strukturerats om 

eftersom de tillverkar andra typer av artiklar idag, vilket har lett till att vissa processer 

har blivit ineffektiva. Fabriken är uppbyggd som ett U-format flöde, där material 

levereras in på samma sida som de färdiga artiklarna levereras ut. Den första delen i 

flödet börjar i plåtverkstaden, där det finns stationer för stansning och kantpress samt 

svetsning. I anslutning till maskinerna finns PIA-lager som består av 

artikelkomponenter som antingen är färdigstansade eller bockade, som sedan ska vidare 

till nästa steg i processen eller väntar på att köras i maskinerna. Innan de skickas vidare 

till lackering behöver vissa komponenter monteras ihop till en artikelkomponent vilket 

görs i en enskild monteringshall i plåtverkstaden. Lackeringsavdelningen ligger mellan 

plåtverkstaden och en av monteringshallarna. I lackeringsavdelningen finns det en 

lagringsyta för ämnena som ska lackeras och en lagringsyta för de som är 

färdiglackerade. 

 

Utöver den lilla monteringshallen som finns i plåtverkstaden finns det två 

monteringshallar, som i denna studie benämns som monteringshall 1 och monteringshall 

2. Monteringshall 1 är den största och där finns gott om lagringsytor där en del av dessa 

är outnyttjade. En del av ytan används som PIA-lager och en annan för komponent- och 

plocklager. Då artiklarna har flytande placering kan artiklarna hamna i stort sett var som 

helst på lagringspunkterna. De mest högfrekventa artiklarna monteras i monteringshall 2 

och i en lokal i anslutning till denna där Samhall
4
 har sin verksamhet.  

 

Den största lagerytan finns på något som benämns som höglager på Proton Lighting. 

Det används både som PIA-lager och färdigvarulager. I samband med utlastningen finns 

också lagerplatser för färdiga artiklar. 

                                                   

4
 Samhall är statligt ägt bolag som har en lokal i fabriken där de hjälper till med montering av vissa 

artiklar. 
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Figur 7 - Fabrikens layout. 

 

5.2 MTS- och MTO-flöden 

Denna studie är uppbyggd på en jämförelse mellan två olika artiklar, en som tillverkas 

kontinuerligt mot lager och en som tillverkas mot kundorder för att se och jämföra de 

olika flödena med avsikten på PIA-lagren. Produktionsprocessen är uppbyggd på två 

sätt, MTO och MTS. Det finns även en tredje produktionsprocess som kallas för ATO. 

En ATO är en blandning av MTO- och MTS-flöde då samma plåtrulle som används för 

att tillverka artikelkomponenter till MTO- och MTS-artiklar ibland även används till 

andra artiklar och därmed kategoriseras artikelkomponenten då som en ATO-artikel. 

Dessa ATO-artiklar kommer ej beröras i denna studie. 

 

Det används två olika typer av plåtar (råmaterial) i dessa artiklar, en monteringsplåt som 

har en ledtid på åtta dagar från att beställningen läggs och en annan typ av plåt benämnd 

svep vilket är en som har en ledtid på tio dagar från beställning. Monteringsplåten har 

ett säkerhetslager på två ton och svep sju ton och dessa lagras intill stansmaskinerna. 

Dessa levereras av Norskt stål och Arcelor Mittal. Fabriken är i nuläget designad som 

ett U-format flöde där råmaterialet levereras in i samma del av fabriken som de färdiga 
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artiklarna levereras ut i. Efter stansningen är avslutad har plåten fått en viss form, kallat 

ämne. Samma typ utav ämne kan ingå i många olika artiklar men benämns som ett 

ämne innan det har monterats ihop till en artikelkomponent och lackats. 
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5.2.1 Produktionsprocess för en MTS-artikel 

 

 

 

Figur 8 - Processkartläggning för en MTS-artikel 
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Den utvalda artikelkomponenten är en av de mest tillverkade artiklarna på Proton 

Lighting. Den består av två delar, en monteringsplåt och ett svep. Om säkerhetsnivån är 

under vad som är beräknat gör inköpsavdelningen ett automatiskt inköp med hjälp av 

affärssystemet till följd av en notis om säkerhetsnivån. Då ledtiderna är olika för 

artikelkomponenterna kräver det extra planering av inköpsavdelningen då produktionen 

av artikelkomponenterna helst ska börja samtidigt. Leveransen av plåt sker veckovis. 

 

De börjar tillverkas i ett parallellsystem. I början har de varsitt artikelnummer och kallas 

för ett ämne. De går båda igenom stansning och kantpressen var för sig innan de 

monteras ihop. Varje anställd får ett schema när arbetsdagen börjar och därför vet de 

exakt vad som ska göras och i vilken mängd under dagen. Planeringen är därför väldigt 

tydlig på avdelningen. Stansningen är den första stationen som artikelkomponenterna 

går igenom. Därefter hamnar de i ett PIA-lager innan den kommer in på kantpressen. 

Anledningen till att den lagras här beror på att artiklar måste vänta på att gå in i 

kantpressen. När artikelkomponenterna genomgått bearbetning i kantpressen har de ett 

nytt artikelnummer som är specifikt för svepet och monteringsplåten. Efter kantpressen 

monteras monteringsplåten och svepet ihop. Ibland kan artikelkomponenterna lagras 

innan monteringen om det inte är planerat att de ska monteras ihop. Ibland är det akut 

och då körs artikelkomponenterna rakt ut till monteringen för att monteras ihop och 

slutföras. Då arbetsledaren på stansning och kantpress anser att det är bra att bygga 

lager så tillverkas inte alltid allt på samma gång. Exempelvis, om en batch på 1000 

stycken bitar körs i stansmaskinen går endast 800 går in i kantpressen efteråt och 600 in 

i monteringen. På så sätt byggs ett lager på 200 stycken inför varje station. 

 

Det finns gott om lagringspunkter i början av flödet. De flesta av lagerplatserna är fasta 

punkter men skulle det finnas för många artiklar att lagra kan man utöka lagerplatserna 

åt dessa. Ytan är inget problem i avdelningen för stansning, bockning och svetsning 

utan skulle det bli ont om lagringspunkter går det att anordna.  

 

Därefter ska artikeln in på lackering. På lackeringen påbörjas en väntetid som kan 

uppgå till tre dagar beroende på vilken typ av lackering som körs i maskinen. Artikeln 

ställs då på ett inofficiellt lager som finns på lackeringen. Lackeringsbanan kör endast 

en färg i taget och stämmer inte den nuvarande färgen överens med artikeln får den 

vänta. Banan tar max tre timmar att gå igenom. När lackeringen är avslutad ställs den i 
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ett PIA-lager där lacken sedan torkar. Ytan där är ganska liten jämfört med vad som 

krävs eftersom alla artiklar som genomgått lackeringen måste lagras här.  

 

 

 

Figur 9 - Bild över lackeringstorget. De blåa linjerna indikerar att artiklarna väntar på att gå in i 

lackeringen. 

 

Därefter går artikelns ansvar oftast över till Samhall. Innan den monteras ihop kan den 

stå i ett PIA-lager i upp till två dagar. Monteringen påbörjas sedan. Därefter ställs 

artikeln ut i färdigvarulagret. Först när kunden har gjort en beställning plockas denna ut 

från färdigvarulagret för att sedan gå ut på utlastningsområdet. Utlastningar sker 

dagligen så fort kunden har gjort en order skickas artikeln iväg. FIFU används som 

uttagningsprincip då lacken på artiklarna efter ett tag kan försämras om de står för länge 

i färdigvarulagret. Det i sin tur kan skapa inkurans. 
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Figur 10 - VSM för en MTS-artikel 



 

  58 (88) 

 

5.2.2 Produktionsprocess för en MTO-artikel 

 

 

Figur 11 - Processkartläggning för en MTO-artikel 
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Processen med den kundorderstyrda artikel inleds med att kunden lägger en offert med 

önskat antal artiklar och specificerar hur den ska vara utformad. Enligt planeringschefen 

görs sedan en bedömning om hur lång tid det tar att tillverka artikeln i fråga, eftersom 

beroende på vad som ska ingå och hur artikeln är uppbyggd kan det skilja sig i 

tillverkningstid. Detta görs för att kunden ska veta hur lång tid det tar att tillverka 

ordern och när den kan vara klar för leverans, men också för att kunna ge ett 

kostnadsförslag. 

 

När en beställning sedan läggs börjar processen likadant som en artikel som tillverkas 

mot lager, det vill säga med stansning, för att sedan gå över till kantpress och lackering. 

Skillnaden mot den kundorderstyrda artikeln är att inga PIA-lager uppstår mellan de 

olika stationerna, med undantag för lackering där det kan behövas byta färg eller göra 

Figur 12 - VSM för en MTO-artikel 
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någon annan modifikation i inställningarna innan denna process startar. Det behöver 

inte uppstå PIA-lager innan lackeringen då det eventuellt kan vara rätt inställning för 

artikelns. Det är däremot säkert att ett PIA-lager uppstår efter lackeringen då lacken 

måste torka innan den går vidare mot monteringen. Målsättningen är att den 

kundorderstyrda artikeln ska vara klar så snabbt som möjligt, därför prioriteras också 

denna framför de artiklar som tillverkas mot lager om det är möjligt. Den 

genomsnittliga ledtiden är fyra till fem dagar, där stansningen och kantpressen görs 

under en dag, lackeringen tar en till två dagar, montering cirka en dag och sedan när 

artikeln är komplett går den direkt till utleverans. 

 

5.2.3 Skillnader mellan MTS- och MTO 

Den främsta skillnaden mellan de två olika processerna är att om möjligt så uppstår inga 

lagringspunkter för MTO-artikeln. Då kunden lagt en order prioriteras denna framför 

MTS-artiklarna eftersom det är viktigt att ha korta ledtider på MTO-artiklarna främst på 

grund av konkurrensen. Det finns fem lagringspunkter totalt i processen för MTS-

artikeln innan den når utlastning. För MTO-artikeln finns två lagringspunkter och en 

inofficiell vid lackeringen. Övriga lagringspunkter existerar inte för MTO-artikeln. 

 

MTS-artikeln börjar med att den är två olika artikelkomponenter innan den monteras 

ihop. Detta gäller inte för MTO-artikeln som redan från början har ett artikelnummer. 

Detta stämmer dock endast överens för de utvalda artiklarna. Det kan variera från artikel 

från artikel, men för de utvalda artiklarna har MTS-artikeln två processer som pågår 

parallellt med varandra. Skillnaden blir då också att det finns en extra monteringspunkt 

för MTS-artikeln som inte finns för MTO-artikeln. 

 

5.2.4 Push- och pullmetoder 

Proton Lighting använder sig av MTO och MTS, där MTS är den mest använda 

metoden då företaget har ett färdigvarulager på cirka 3000 m². Det underlättar för 

företaget att ha ett färdigvarulager då de enkelt kan leverera till kund om 

standardartiklar som lagerhålls efterfrågas. De lagerhåller däremot inte MTO-artiklar 

utan dessa tillverkas endast mot specifik beställning från kund. När företaget arbetar 

gentemot pushmetoden lagerhålls artikelkomponenter för att vid behov enkelt kunna 

montera ihop dessa för utleverans. Till skillnad från pushmetoden så när företaget 

använder sig av pullmetoden, som används vid MTO, är det prioritet att få ut artiklarna 
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paketerade och färdiga så fort som möjligt och därför är det inte heller något som 

lagerhålls varken i PIA- eller färdigvarulager. 

 

5.3 PIA-lager 

På Proton Lighting finns det flera PIA-lager, dessa lagringsplatser används flitigt och är 

ständigt fulla. Det som är ett problem med dessa lagringsplatser är att det inte finns 

någon klar struktur på vad som används mest eller minst utan de platserna som 

artikelkomponenterna har är bestämda sedan tidigare och utan någon bakomliggande 

tanke. 

 

Beroende hur stora batcher som körs eller om kontinuerlig försörjning används kan 

storleken på PIA-lagren variera. Ibland väljs det att köra ett större antal än vad som 

behövs för stunden, då ämnena kommer att behövas förr eller senare. Körs en större 

batch måste också ämnena lagras emellan produktionsprocesserna, vilket skapar större 

PIA-lager. Anledningen till att detta görs är för att slippa långa omställningstider om 

samma ämne ska stansas eller bockas inom en kort period. Detta används framför allt 

inom MTS-flödet då högfrekventa artiklar ska finnas tillgängliga på lagerhyllan och 

kunna levereras ut direkt. Därför behövs också ett PIA-lager med artikelkomponenter 

för att snabbt kunna montera ihop dessa till den färdiga artikeln. Eftersom det inte finns 

en klar struktur och flytande lagerplacering används kan artikelkomponenterna i princip 

hamna var som helst i PIA-lagret. Det kan medföra att de blir svåråtkomliga och 

transporterna blir längre vilket också medför att processen tar längre tid. 

 

5.4 Artikelkomponentplacering i PIA-lager 

I nuläget finns det inget protokoll för lagerhållningsplatserna i PIA-lagren. De 

högfrekventa artikelkomponenterna ställs oftast uppe i hyllorna och blir därmed 

otillgängliga för personalen i monteringen då de flesta inte innehar ett truckkörkort utan 

måste vänta på truckförare. Det kräver mycket tid och onödiga transporter för att ställa 

upp och sedan ställa ner pallarna då de behövs. Eftersom färdigvarulagret är så stort 

utnyttjas en del av det som ett PIA-lager och det innebär att vissa artikelkomponenter 

transporteras från lackningen till färdigvarulagret för att lagerhållas innan montering. 

 

Proton Lighting har både fast och flytande placering. På PIA-lagret vid monteringshall 1 
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placeras artikelkomponenterna på pallar i en storlek av 0,8 meter * 1,2 meter (=1 m²) 

även om utrymmet för varje pall är 1,0 meter * 1,2 meter (=1,2 m²). Pallarna har en 

flytande placering men det står tydligt på varje pall vad det är för artikel med hjälp av 

information om artikelnumret som står på varje pall. De anställda på monteringen 

använder sig av ett datorsystem för att se på vilken hylla artikelkomponenterna finns. 

Där ser de också lagerstatusen för varje artikelkomponent med hjälp av en färg. Är den 

markerad röd i systemet betyder det att materialet inte är tillgängligt för tillfället. Är den 

markerad vit betyder det att det finns tillräckligt med artikelkomponenter för att 

montera den planerade artikeln. Är den markerad grön betyder det att det finns gott om 

artikelkomponenter för att tillverka en eller flera av de artiklarna som ska tillverkas. Det 

finns också artikelkomponenter som befinner sig på höglagret och måste hämtas med 

truck. I samma datorsystem gör montörerna en beställning till truckförarna där de också 

meddelar när artikelkomponenten ska befinna sig i monteringshall 1. Den kortaste tiden 

är 45 minuter medan den längsta tiden är att den ska befinna sig i monteringshallen 

dagen efter. Det finns också akutfall där artikeln måste befinna sig i monteringshall 1 

inom 15 minuter men då måste det finnas en speciell anledning till detta. Ett exempel på 

det kan vara att en order till kund är försenad. 

 

5.5 Informationsdelning 

Proton Lighting arbetar i nuläget mycket med MTS, det vill säga att de jobbar med 

prognoser och tillverkning mot lager. För att dessa prognoser ska bli bra krävs god 

precision och tidigare tillgänglig data. Prognostiseringen går till som så att företaget 

utgår från data från de föregående ett till två åren. Själva prognostiseringen görs för 

kommande tolv månader genom att den planerade försäljningsbudgeten för kommande 

tolv månaderna, delas upp i hur mycket varje enskild artikel är beräknad att sälja. Den 

procentuella andelen av försäljningsbudgeten som varje enskild artikel har lägger då 

grunden för hur mycket som beräknas säljas och därmed måste tillverkas för de 

kommande tolv månaderna. Fördelningen för de kommande tolv månaderna delas upp 

månadsvis för att produktionen ska veta hur mycket som ska tillverkas just denna 

månad, sedan delas det upp veckovis för att produktionen ska veta vad som ska 

tillverkas ingående vecka.  

 

Proton Lighting använder sig av ett affärssystem för olika affärsprocesser, som 

exempelvis vid materialbehov. Kommunikationen mellan avdelningarna sker med hjälp 
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av elektronisk kommunikation och muntlig kommunikation. Systemet är ständigt 

uppdaterat genom att det är synkroniserat med produktionen som i sin tur är kopplat till 

försäljningen, vilket gör att om det uppstår en brist, det vill säga att en prognos inte 

stämmer överens med det som verkligen sker, får den ansvarige för prognoserna en 

notis på sin dator med information om att produktionen ligger back. En sådan notis 

kommer inte om de ligger i framkant med produktionen utan endast vid en brist.  

 

Prognoserna uppdateras varannan månad för att de ska vara så bra som möjligt och för 

att verkligheten förändras kontinuerligt vilket gör att prognoser för tolv månader framåt 

kan bli väldigt gamla om de inte uppdateras under tiden. När prognoserna är gjorda och 

börjat användas som underlag för produktionen brukar den ansvarige göra 

efterprognoser för att se differensen mellan det prognostiserade och verkligheten för att 

ge företaget ett mått på hur det gått och för att se om produktionen är i fas eller inte. 

Prognoserna ska förse företaget med någorlunda relevant information om framtiden 

men det är mer ett hjälpmedel för företaget för de vet att verkligheten oftast blir en helt 

annan. 
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5.6 Identifierade brister 

5.6.1 PIA-lager 

I nuläget förekommer vissa problem i samband med PIA-lagren mellan de olika 

stationerna. Efter lackeringen placeras artikelkomponenten vid lackeringstorget som 

används som en mellanlagringsplats för artiklar i väntan på att transporteras till 

lagerplats eller direkt till montering. Dessa kan lagerföras på olika ställen i fabriken 

eftersom de använder sig av flytande lagerplatser för dessa typer av artiklar. 

Lackeringstorget är också litet vilket gör att om artiklarna blir för många så måste de 

fraktas ut till ett PIA-lager utanför lackeringen i väntan på att montering ska påbörjas. 

Det finns ett ställage i närheten av monteringshall 1 där ett mindre antal pallar kan 

lagerföras. Den andra lagringsplatsen i fabriken är ute på höglagret som ligger en bit 

ifrån monteringshall 1.  

 

Figur 13 - Lackeringstorget på lackeringsavdelningen. De gröna linjerna indikerar att artiklarna 

är lackerade och väntar på att hämtas till montering eller in till PIA-lager. 
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När artikelkomponenterna är färdiglackerade transporteras de från 

lackeringsavdelningen oftast upp på hyllplatserna vid monteringshall 1. Det som sker 

där är att oftast hamnar högfrekventa artikelkomponenter högt upp i hyllan istället för 

på marknivå. Det leder i sin tur till att när de ska användas i monteringen måste 

montörerna vänta på truckförare som ska plocka ner och eventuellt transportera dessa 

till montörens arbetsplats, vilket tar onödig tid för båda två. 

 

 

Figur 14 - Hyllplatserna i monteringshallen. 
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I mitten av monteringshall 1 finns det en tom yta som i nuläget inte används till att 

lagerföra artiklar som tillverkas och beställs mest frekvent. Istället körs en del av 

pallarna ut till höglagret i väntan på montering. Detta skapar mycket extra transporter 

som i sin tur skapar ökad trafik i fabriken, vilket i sin tur ökar hanteringskostnaderna i 

samband med de längre transporterna men är även en säkerhetsrisk med en ökad 

trucktrafik då någon kan bli påkörd. 

 

Figur 15 – Monteringshall 1. 
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5.6.2 Kanban 

För tillfället används inget kanban-system. En av arbetsledarna på 

monteringsavdelningen har haft det i åtanke men det är inget som har implementerats. 

Istället används elektronisk kommunikation eller muntlig kommunikation mellan 

avdelningarna. 

 

 

Figur 16 - Potentiellt kanbansystem 

 

5.6.3 Zonindelning 

Efter företagsbesök och intervjuer har författarna observerat att det inte finns en specifik 

zonindelning inom PIA-lagren eftersom Proton Lighting använder sig utav flytande 

placeringar av artikelkomponenter som i ett senare skede ska in i monteringsprocessen. 

 

5.6.4 Personal 

En annan faktor som också påverkar processernas gång och effektiviteten är personalen. 

Det finns många olika viljor som inte tycker likadant vilket skapar en oenighet mellan 

personalen och en dålig stämning. En osäkerhet kring förändringar och nya rutiner gör 

också att motivationen och viljan att bidra till förbättringar och effektivisering av 

processerna sjunker. Veckomöten sker en gång i veckan i produktionen där 

arbetsledaren och produktionschefen berättar om föregående veckas resultat och 

framtida händelser.  
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I och med att många artiklar är placerade på en lagernivå som inte går att nå för hand 

måste ofta en truckförare hämta ner pallen från PIA-lagret som är beläget i höglagret 

eller i monteringshall 1 och köra bort den till någon av monteringshallarna. Detta skapar 

ibland förseningar med monteringsprocessen och personalen får vänta in truckföraren. 

Personalen kan även bli frustrerad på grund av att materialet finns i hyllorna på PIA-

lagret vid monteringen men de inte kan få ner det till produktionen förrän en truckförare 

kommer och tar ner det. Om inte truckföraren levererar pallen i tid kan det uppstå 

aggressioner mellan monteringspersonalen och truckförarna som kan beskylla varandra 

för förseningen fast det kanske har inträffat något problem på vägen eller av någon 

annan orsak, till exempel att pallen inte har kommit upp på lagerhyllan från lackeringen. 

Detta kan då orsaka meningsskiljaktigheter personalen emellan. 
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6. Analys 

I analyskapitlet kommer teorin och det insamlade empirimaterialet sammankopplas och 

jämföras. Utifrån vad som skiljer teorin från praktiken kommer förbättringsförslag att 

presenteras utifrån de brister som har observerats och kartlagts kring PIA-lager och 

dess layout för att kunna ge svar på forskningsfrågorna. 

 

Av de intervjuer och observationer som utförts på Proton Lighting kan vi se att det finns 

förbättringspotential inom vissa områden i fabriken och främst i PIA-lager. Enligt 

Lumsden (2012) ska en högfrekvent artikel placeras på den bäst lämpade höjden ur den 

ekonomiska synvinkeln. Med det innebär att en högfrekvent artikelkomponent inte bör 

placeras på en höjdnivå i PIA-lagret för det gör den då otillgänglig för en montör som 

istället måste vänta på en truckförare för att få ner materialet. En tydlig zonindelning 

hade enligt Jonsson & Mattsson (2011) minskat företagets lagerrelaterade kostnader. 

Genom att tydliggöra zonerna i lagret hade företaget kunnat minska mycket av 

hanteringsprocesserna men även de interna transporterna som i nuläget är överflödiga. 

 

6.1 Processkartläggning & Value Stream Mapping 

Efter processkartläggningens genomförande konstaterades det att finns fem olika 

lagringspunkter i flödet för MTS-artikeln. I plåtverkstaden finns det gott om lagringsyta 

vilket inte kan sägas om lagringsytan i lackeringsavdelningen. Skulle produktionen öka 

i plåtverkstaden skulle inte lagringsytan bli något problem. Däremot kan inte 

lackeringstorget på lackeringsavdelningen klara av denna kapacitet. Därför gäller det att 

tillverka i en takt som är lämplig för båda avdelningar för att inte storleken på PIA-

lagren ska öka, som Jonsson & Mattsson (2011) diskuterar. Totala ytan på 

lackeringsavdelningen är också betydligt mindre än i plåtverkstaden vilket också 

påverkar lagringsytan. Det bästa hade därför varit om ytan på lackeringsavdelningen 

varit större. I nuläget fraktas de artiklar som inte får plats i PIA-lagret ut till höglagret 

innan de når monteringen. Andra alternativ skulle vara att placera de färdiglackerade 

artiklarna inne i plåtverkstaden där det finns lagringsyta. Det alternativet är dock inte 

lika användbart för ett U-format flöde, som nämns i Jonsson (2008), eftersom flödet 

hela tiden ska gå framåt vilket då inte hade varit fallet för Proton Lighting. 

 



 

  70 (88) 

 

6.2 Produktionsmetoder 

MTS-flödet initieras i enlighet med företagets prognoser (Wikner et al. 2007; Wong et 

al. 2009) och tillverkas enligt pushmetoden, det vill säga mot lager. Cheng et al. (2012) 

diskuterar att lagerrelaterade kostnader ökar om företaget väljer att tillverka i enlighet 

med pushmetoden. Detta bekräftas i MTS-flödet för Proton Lighting då det uppstår ett 

PIA-lager emellan varje station i processen eftersom det kontinuerligt tillverkas och 

fylls på för att snabbt kunna montera ihop och skicka iväg färdiga artiklar till kund. 

Även om det beställs en mindre kvantitet än vad som tillverkas åt gången måste denna 

typ av artiklar finnas tillgänglig på lagerhyllan med tanke på att MTS-artiklarna är 

klassade som högfrekventa. Det är denna produktionsprocess som framförallt skapar 

PIA-lager. Som Cheng et al. (2012) diskuterar är en pushmetod lämplig för ett företag 

med stabil efterfrågan, och det är något som Proton Lighting använder sig av i 

uppdelningen av MTO- respektive MTS-artiklar. 

 

Wikner et al. (2007) diskuterar kring produktionsmetoden ATO som är en blandning av 

MTO och MTS. ATO bygger på att komponenter tillverkas och lagerhålls, för att snabbt 

kunna monteras ihop beroende på order eller behov. Det är något som Proton Lighting 

använder sig av i viss mån då vissa artikelkomponenter kan användas till flera olika 

färdiga artiklar. Detta är en produktionsmetod som har hög effektivitet då en 

artikelkomponent tillverkas och sedan kan användas till flera olika färdiga artiklar. 

Företaget får genom användandet av ATO som produktionsmetod ett jämnare 

maskinutnyttjande då det som körs i maskinerna kan användas till flera olika slutartiklar 

utan att vara ämnade för dem från första början. 

 

MTO-flödet initieras i enlighet med pullmetoden som enligt Cheng et al. (2012) bygger 

på att efterfrågan matchas med produktionen efterhand som den uppstår, det vill säga 

först efter att en order har inkommit från kund. Denna process skapar däremot inte PIA-

lager på samma sätt som MTS-flödet gör för företaget eftersom artikeln tillverkas mot 

kund som ska få artikeln levererad så snabbt som möjligt. Som Cheng et al. (2012) 

diskuterar ställer en pullmetod väldigt höga krav på produktionen som måste vara 

flexibel på flera plan för att en leverans till kund ska bli möjlig inom den givna 

tidsramen. Till skillnad från pushmetoden har pullmetoden ett ojämnt 

maskinutnyttjande som är en nackdel kostnadsmässigt. Eftersom ett specifikt antal 

artiklar är planerade att köras inför en specifik order, tillverkas därför inte MTO-
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artiklarna mot lager. Det är därför till ett företags fördel att kunna variera mellan olika 

produktionsprocesser för att jämna ut maskinutnyttjandet som Wikner et al. (2007) 

diskuterar. 

 

Groenevelt et al. (1992) diskuterar att de allra flesta tillverkningsföretag står inför ett 

val av att välja hur stor kvantitet som ska tillverkas åt gången, det vill säga om det ska 

köras i batcher samtidigt som det inte får finnas för mycket på lagerhyllorna. Eftersom 

det finns möjlighet för Proton Lighting att lagerhålla de högfrekventa 

artikelkomponenterna i monteringshall 1 skulle det gå att fortsätta att tillverka i batcher 

och beroende på orderfrekvensen eventuellt öka antalet i batchen för att minska 

omställningstiderna i maskinerna. Om PIA-lagret skulle konstrueras på marknivå skulle 

det också minska belastningen, som Lumsden (2012) nämner, för truckförarna och 

monteringspersonalen som skulle kunna hämta artiklarna själva.  

 

Artiklarna är i nuläget kategoriserade enligt en ABC-klassificering. Detta har varit en 

grund till vilken artikel som följts i MTS- och MTO-flödena. MTO-flödet följer en C-

kategoriserad artikel och enligt Cheng et. al (2012) styrs denna oftast av efterfrågan. Då 

dessa artiklar måste levereras inom en specifik tidsram går den före en MTS-artikel i 

produktionen då en MTO-artikel ska levereras fortast möjligt. Skulle lagernivån för en 

MTS-artikel vara väldigt låg kan det ge en negativ effekt på MTS-artikeln ifall en 

MTO-artikel finns i flödet då MTO-artikeln går före i produktionen. Om det är möjligt 

hade det varit bra att använda sig av parallellsystem som Lumsden (2012) nämner för 

att få ett bättre flöde i produktionen. Samtidigt är MTO-artiklar en liten andel av de 

artiklar som tillverkas och effekten av detta är inte så stor. Dock kan PIA-lagrens storlek 

öka vilket påverkar kostnaderna för företaget. Även om MTO-artiklarna inte placeras i 

alla PIA-lagren är det en anledning till PIA-lagrens befintlighet då dessa stoppar upp 

produktionen av MTS-artiklarna som då måste placeras i PIA-lagren för att vänta på 

produktionsstart. 

 

6.3 Lagring & Lagerlayout 

Jonsson & Mattsson (2011) säger att ett lager ska struktureras så att hanteringen av 

artiklar inte blir onödigt komplicerad. Därför bör högfrekventa artiklar lagerhållas nära 

användningsområdet för att inte generera långa körsträckor medan lågfrekventa kan 

placeras längre ifrån. Eftersom Proton Lighting i nuläget inte skiljer på placeringen av 
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varken låg- eller högfrekventa artiklar skulle därför en förändring kunna göras här 

utifrån vad Jonsson & Mattsson (2011) diskuterar. Eftersom de har ett PIA-lager även 

ute på höglagret som är beläget en bit ifrån monteringen skulle enbart de lågfrekventa 

artiklarna kunna lagras där. Då skulle körsträckorna reduceras samtidigt som tid kunna 

skulle sparas. 

 

6.4 Artikelplacering 

Som Lumsden (2012) nämner finns det olika uttagningsprinciper och artikelplaceringar. 

Det är en nackdel att Proton Lighting i nuläget inte har något protokoll för var artiklarna 

ska placeras i PIA-lagret. Standarden är att de alltid placeras på samma plats, 

placeringarna är därför inofficiellt fasta. Det är dock svårt att veta om den fasta 

placeringen beror på vad som är bäst ur plockningssynpunkt eller om det är av 

bekvämlighetsskäl placeringarna befinner sig på de platserna de i nuläget gör.  

 

Lumsden (2012) nämner också att de mest frekventa artiklarna ska placeras i en höjd 

som är ergonomisk för de anställda, annars kan det medföra arbetsskador för 

personalen. I nuläget vet inte företaget om den nuvarande placeringen är den mest 

lämpliga artikelplaceringen eftersom inget protokoll förs. Om protokoll hade förts hade 

artikelkomponenternas placering kunnat analyseras mer ingående. De hade då kunnat 

placera artiklarna på ett sätt som varit mer effektivt både ur en kostnadsaspekt men även 

en arbetsmässig aspekt för de anställda. Det hade varit mycket effektivare om det 

infördes ett protokoll för hur saker och ting ska lagerhållas och om det ska vara höjd- 

eller markplaceringar. Just nu placeras högfrekventa artiklar högt upp på hyllan vilket är 

ologiskt då anställda inte kan ta ner artiklar själva ur ergonomisk synpunkt som 

Lumsden (2012) nämner. Istället krävs det en truck för att få ner artiklarna. Det är 

förståeligt att de tyngsta artiklarna placeras långt ner i hänsyn till vikten, 

nedtagningsaspekt, säkerhetsrisk och liknande men det ska inte påverka placeringen av 

de högfrekventa artiklarna. Detta medför att ledtiden för montören blir större än vad den 

borde vara. Den interna ledtiden skulle därför kunna kortas ned genom en effektivare 

placering. 

 

6.4.1 Helt fast artikelplacering 

Som tidigare nämnt använder sig Proton Lighting av till största del flytande placeringar 

i PIA-lager. Jonsson & Mattsson (2011) säger att fast placering av artiklar gör att 
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lagerlayouten kan anpassas så att högfrekventa artiklar placeras närmare, som i Proton 

Lightings fall närmare monteringen och de lågfrekventa artiklarna kan placeras i PIA-

lager längre bort från monteringen. Eftersom Proton Lighting också har en tillgänglig 

yta för att lagerföra de högfrekventa artiklarna från MTS-flödet i närheten av 

monteringshall 1, skulle fasta placeringar kunna införas som artikelplacering istället för 

flytande som i nuläget används. Då skulle artiklarna inte hamna var som helst i PIA-

lagret och därmed inte behöva transporteras en längre sträcka utan då placeras närmare 

monteringen för att kunna reducera de långa transporterna som i nuläget uppstår. 

 

6.4.2 Uttagningsprincip 

Proton Lighting använder sig av FIFU som uttagningsprincip vilket är ovanligt då de 

har in- och utlastning på samma plats. Lumsden (2012) nämner att SIFU oftast brukar 

vara mest lämplig vid en sådan layout. Proton Lighting använder även FIFU för PIA-

lagren.  FIFU är dock mer kostnadseffektivt och det kan vara därför Proton Lighting 

väljer att ha den som uttagningsprincip istället. Samtidigt påverkar även lacken att de 

måste ha FIFU som uttagningsprincip på grund av att lackens kvalitet kan försämras 

med tiden. Detta är något som gäller för både PIA-lagren och färdigvarulagret. 

 

6.5 Informationsdelning 

Företaget använder sig av kontinuerliga prognoser för tolv månader framåt i tiden som 

sedan bryts ner per månad och slutligen per vecka ingående månad för att 

produktionschefen ska veta hur mycket som ska tillverkas ingående vecka. I och med att 

detta görs kontinuerligt vecka för vecka har företaget bättre översikt på hur mycket som 

bör tillverkas för att täcka efterfrågan och för att inte riskera att för många artiklar läggs 

på lager, vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Eftersom dessa prognoser också sker 

på årsbasis går det att uppskatta hur många artiklar som bör tillverkas under ett år och 

produktionen kan därför planeras enligt dessa prognoser. I vissa perioder efterfrågas ett 

visst antal artiklar mer än andra och produktionen kan då tillverka i större batcher för att 

artikelkomponenterna ska finnas tillgängliga i PIA-lager för att företaget ska kunna 

leverera i tid. Jonsson (2008) diskuterar kring intern kommunikation som oftast brukar 

handla om produkter och hur produktionen ser ut. Det är något som är väldigt viktigt att 

den fungerar då en notis kommer upp om det uppstår en brist i produktionen men inte 

om det finns för mycket därför är det viktigt att den interna kommunikationen är god 

mellan avdelningsansvariga och prognosansvarige. 



 

  74 (88) 

 

6.6 Zonindelat PIA-lager 

Jonsson & Mattsson (2011) diskuterar att det går att dela in lager i olika zoner. 

Anledningen till att detta kan göras är för att minska hanteringskostnader och själva 

hanterandet av material. De nämner också att just denna metod fungerar bra inom 

flöden med långa transportsträckor och med ett u-format lagerflöde.  

 

En av bristerna som Proton Lighting har i PIA-lager i nuläget är att det kan bli onödigt 

långa transportsträckor beroende på i vilket PIA-lager som materialet befinner sig i. 

Fabriken är i nuläget designad som ett u-format flöde och därför skulle en zonindelning 

av PIA-lager passa fabriken väl. Det finns en delvis outnyttjad lageryta i anslutning till 

monteringshall 1 som var tilltänkt för att lagra artiklar som skulle in i monteringen men 

som i nuläget inte utnyttjas som det skulle kunna. Som Jonsson & Mattsson (2011) 

också nämner delas artiklarna in i zonerna efter deras utformning och orderfrekvens. 

MTS-artiklarna, som har störst orderfrekvens och som kan köras i större batcher för att 

sedan lagerhållas inför monteringen, skulle därför kunna lagras här istället för att köras 

upp på lagerhyllor, för att kunna spara tid och minska transporter till och från PIA-

lagret.  

 

Eftersom att MTS-artiklarna har en större orderfrekvens än MTO-artiklarna skulle 

denna indelning främst kunna förbättra MTS-flödet i fabriken, då en MTO-artikel inte 

har en lika hög orderfrekvens. På så vis kan även flödet för en MTO-artikel 

effektiviseras om artikelkomponenterna utgår ifrån samma komponent som i en MTS-

artikel eftersom dessa då finns tillgängliga på samma lagringspunkt. 

 

6.7 Kanbansystem 

Företaget använder i nuläget inget kanbansystem. Användandet av ett kanbansystem är 

något som enligt Nahmias (2009) leder till att PIA-lagren till stora delar minskas eller 

försvinner helt. Samtidigt som lagerrelaterade kostnader minskar så ökar 

produktiviteten genom användandet av ett kanbansystem (Krieg 2013). En 

implementering av ett kanbansystem hade lett till att företaget istället hade använt sig av 

så kallade supermarketplatser. Syftet med dessa supermarketplatser är att det som 

behövs kan hämtas direkt av den som är i behov av materialet med en handtruck, utan 

att vara beroende av någon som ska hämta det åt en. Som det är idag är oftast en montör 
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beroende av en truckförare för att bli försedd med material, vilket inte hade behövts vid 

en implementering av ett kanbansystem. Lagringshyllor används inte lika mycket då 

utan allt ligger på en bestämd lagringsplats där personalen enkelt kan hämta det som 

behövs. Som Waters (1992) diskuterar har tillverkningsföretag minst 25 % 

företagsvärdet låst i lager och adderas där till PIA-lager och säkerhetslager som 

företagen håller är troligtvis den procentuella andelen större än 25 % (Razmi et al. 

1998). Genom en implementering av ett kanbansystem hade Proton Lighting sparat 

både tid och inte minst pengar samtidigt som produktiviteten hade ökat. 

 

6.8 Personal 

Att få med personalen i de nya tankesätten och förändringarna är en viktig del i att 

kunna göra förbättringar inom företaget. Hallström (1987) diskuterar att för att uppnå 

hög effektivitet i produktionen krävs det en god sammanhållning mellan personalen. 

Detta kan uppnås genom att få personalen att känna sig sedda och uppskattade. Det 

gäller att få med alla anställda och få dem att förstå att förändringarna som görs kommer 

att leda till något positivt. Det är viktigt med tydlighet inom ett företag av Proton 

Lightings omfattning. Som Hallström (1987) nämner är det viktigt att ledningen har en 

god relation till de anställda så att de anställda känner sig uppskattade, annars tenderar 

de anställda att hela tiden se ledningen och deras beslut som något negativt. Det krävs 

också att stämningen mellan de anställda är bra för att de ska trivas på företaget. 

 

Förbättringscykeln är något som benämns i Bergman & Klefsjö (2012). Där finns fyra 

punkter som krävs när det ska implementeras en förbättring. Dock kommer endast första 

punkten fungera, nämligen planeringsarbetet, om alla anställda inte är med på 

förbättringen. När det sedan är dags att agera kommer inte arbetet att fungera då de 

anställda redan varit alltför negativt inställda till förändringen. Det kan sluta med att de 

inte hjälper till med att få förändringen genomförd eller ändå fortsätter med gamla 

rutiner. Detta leder till att när implementeringen av förändringen är avslutad och det är 

dags att analysera om förbättringsförslaget varit framgångsrikt kan bedömningen bli 

orättvis om inte personalen tagit in information om vad som krävs göras för att 

förändringen ska bli bra. 

 

Att information delas ut på företaget en gång i veckan är något som kan ses som 

positivt. Det gäller dock att rätt information delas ut så att inte den viktiga 
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informationen för de anställda glöms bort. Hallström (1987) nämner också att det är 

viktigt att hitta en balans där information delas ut för att få personalen delaktig i 

processen men ändå på en nivå som gör att informationen är viktig för dem. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen kommer framföra hur studiens resultat uppnåtts utifrån syfte och 

forskningsfrågorna. Författarna redogör för hur PIA-lagren påverkas för MTO- 

respektive MTS-artiklarna samt förbättringsåtgärder för de identifierade bristerna. 

Slutsatsen behandlar också forskarnas egna reflektioner och etiska överväganden. 

Kritik mot egen studie är också något som kapitlet behandlar samt förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med studien var att föreslå en förbättrad hantering av PIA-lager för att bidra till 

ökad effektivisering av internt materialflöde på Proton Lighting. Genom besök på 

fallföretaget och genom intervjuer med berörda samt observationer av nuvarande 

situation har följande frågeställningar besvarats: 

 

 Hur ser de båda produktionsprocesserna MTS och MTO ut hos Proton Lighting? 

 Vad är skillnaden mellan bristerna i PIA-lager för artiklar som tillverkas mot 

lager och som tillverkas mot kund? 

 Hur kan nuvarande brister åtgärdas? 

 

7.1 Resultat 

 

7.1.1 Hur ser produktionsprocesserna ut för en MTS- respektive MTO-

artikel på Proton Lighting? 

Genom en processkartläggning och intervjuer kunde vi få en inblick hur de båda 

processerna ser ut i nuläget och därmed också få en uppfattning om de existerande 

bristerna i processerna. Resultatet av dessa presenterades i empirin och analysen för att 

sedan ge en grund till de övriga två forskningsfrågorna. 

 

7.1.2 Vad är skillnaden mellan bristerna i PIA-lager för artiklar som 

tillverkas mot lager och som tillverkas mot kund? 

Fråga nummer två bygger på svaret i fråga nummer ett. I detta fall efter att ha kartlagt 

produktionsprocesserna kunde vi se att MTS-artikelkomponenterna var de som skapade 

mest PIA-lager och inte MTO-artikelkomponenterna. Det innebär att brister för MTS-

artikelkomponenterna i PIA-lager var de mest problemfyllda.  
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Det som har påvisats i jämförelsen mellan MTS- och MTO-artikeln är att MTO-artikeln 

är den som prioriteras före MTS-artikeln. Det innebär att lagringskostnaderna för MTS-

artiklar automatiskt blir högre då MTO-artiklarna alltid har företräde i produktionen. 

MTS-artiklarna är de som skapar PIA-lagren med tanke på att MTO-artikeln har förtur 

till de olika stationerna och att MTS-artiklarna då måste vänta för att sedan få fortsätta 

tillverkas. Det studien har påvisat är att produktionsprocessen för MTS-artikeln är den 

som skapar störst problem i PIA-lagren då MTO-artikeln knappt lagerhålls i PIA då den 

ska levereras fortast möjligt. Enda lagringspunkten för MTO-artikeln är vid lackeringen 

på grund av att lackeringsmaskinen endast kan köra en färg i taget eller måste torka 

efteråt. Då lackeringen är enda punkten det skapas ett PIA-lager för både MTS- och 

MTO-artiklar kan det ses som konstigt att lagringsytan på lackeringen är liten. Hade 

lackeringen haft en större yta hade inte truckkörningar behövt göras mellan lackeringen 

och höglagret innan monteringen påbörjas.  

 

Eftersom MTO-artikeln prioriteras före MTS-artikeln skulle problem med lagerstatusen 

kunna uppstå för MTS-artiklar ifall MTO-artiklarnas efterfrågan ökar. Därför är det 

viktigt att hitta en balans för artiklar med olika produktionsmetoder. Även om det är 

många lagringspunkter i MTS-flödet går dessa att reducera om det skulle vara ont om 

artiklar på lagret och artikeln verkligen måste in på lagret snarast. Då skulle artikeln 

kunna tillverkas i ett tempo som MTO-flödet görs, men i sådana fall måste en väldigt 

stor och oväntad order komma in vilket inte är speciellt troligt då kontinuerliga 

prognoser görs. 

 

7.1.3 Hur kan nuvarande brister åtgärdas? 

En zonindelning av PIA-lagren skulle kunna införas eftersom fabriken är designad som 

u-format flöde och en zonindelning fungerar bäst i denna typ av flöde. Då skulle de 

mest högfrekventa MTS- och MTO-artiklarna med liknande utformning kunna placeras 

tillsammans i den tillgängliga lagerytan i monteringshall 1 för att minska transporter till 

och från PIA-lager och personalen skulle själva kunna hämta artikelkomponenterna. 

Hanterandet av pallarna med artikelkomponenterna med hög orderfrekvens skulle därför 

kunna göras mer effektivt och enklare för truckförarna om de istället transporteras till 

samma yta i monteringshall 1 eftersom det också är nästa station efter lackering som 

befinner sig precis bredvid monteringshallen. 
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Nuvarande arbetssätt hade kunnat effektiviseras genom en implementering av ett 

kanbansystem. Kanbansystemet hade med stor sannolikhet reducerat stora delar av 

lagerhållningskostnaderna samtidigt som produktiviteten hade ökat. Kanbansystemet 

hade även reducerat stora delar av PIA-lagren vilket hade gjort att många av de 

upptäckta bristerna i studien hade reducerats vilket hade haft en positiv inverkan både 

på personal men även prestationen. Det är en stor förändring som hade behövt ske 

samtidigt som ett förändrat arbetssätt inte alltid är välkommet men med tanke på hur 

produktionen ser ut i nuläget med stationer som bygger på varandra hade ett 

kanbansystem effektiviserat stora delar av produktionsprocesserna. Genom ett 

kanbansystem hade många av de interna transporterna reducerats samtidigt som 

resurserna hade utnyttjats på ett bättre sätt vilket hade lett till dubbel vinning för Proton 

Lighting. 

 

Placeringen av artikelkomponenter i PIA-lagren görs inte på ett sätt som teorin 

beskriver. En högfrekvent artikelkomponent ska placeras ergonomiskt vilket i nuläget 

inte görs. Det största problemet i PIA-lagren är höjdplaceringen som gör materialet 

otillgängligt för montörerna. Då PIA-lager till största delen skapas av MTS-artiklarna 

innebär det att MTS-flödet är det som också skapar flest brister i 

produktionsprocesserna. Val av PIA-lager är något som också är en brist i nuläget då en 

artikelkomponent kan placeras i PIA-lager ute på höglagret. Detta gör att 

transportsträckan från lackeringen ut till höglagret och sen till monteringen när behovet 

för artikelkomponenterna uppstår, bidrar till ökade interna transporter som också är en 

säkerhetsrisk men även en resursallokeringsfråga. Fasta artikelplaceringar skulle kunna 

vara en lösning på problemet då transporterna skulle kunna minska om högfrekventa 

artiklar placeras nära monteringsstationen och de lågfrekventa skulle kunna placeras i 

höglagret. Utifrån vad teorin säger om fast artikelplacering går det på ett mer flexibelt 

sätt att modifiera PIA-lagren efter situationen som råder i fabriken. Vid en 

grundläggande analys av frekvensen för artiklarna hade denna typ av placering av 

artiklarna varit mycket effektivare. 

 

Studien har även belyst problem kring personalen som är direkt kopplade till PIA-lagren 

då det blir en kedjeeffekt av problem finns i PIA-lagren. Det som sker är att någon i 

personalen får handskas med problem som inte är direkt kopplade till denne på grund av 
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en ineffektiv PIA-lagerplacering. Ledtiderna ökar onödigt mycket till följd av 

placeringen då personalen måste vänta på att en truckförare kommer och hämtar 

artikeln. Dessa brister är vad som kan behöva åtgärdas för att få ett effektivare flöde än 

det som finns i nuläget.  

 

7.2 Etiska överväganden 

I studien har respondenterna deltagit frivilligt. De har fått veta anledningen till 

genomförandet av studien och följaktligen visade respondenterna intresse för att delta. 

Deltagarna i studien har inte varit anonyma, men deras medvetenhet kring detta borde 

inte ha påverkat resultaten. Författarna har inte delat ut felaktig eller ledande 

information som kunnat påverka studien. Det insamlade resultatet har sedan bekräftats 

genom att diskussioner med respondenterna har förts vid tillfällen efter intervjuerna. 

 

7.3 Kritik mot egen studie 

Kritik som kan riktas mot vår studie är att den baserats på endast två artiklar och ett 

specifikt företag. Fler MTS-artiklar och MTO-artiklar hade kunnat analyseras för att få 

en bättre grund till analysen. Detta hade kunnat öka trovärdigheten i studien. Samtidigt 

hade fler företag kunnat delta i studien för att få ännu större sannolikhet samt en större 

generaliserbarhet. Ingen av de som arbetar i produktion har intervjuats vilket eventuellt 

också hade kunnat ge en annan infallsvinkel då de också innehar information om 

flödena och lagringspunkterna samt att de arbetar med det dagligen. Tidsintervallet för 

studien har också påverkat då författarna hade önskat att bilda en bättre uppfattning 

genom en större omfattning av studien. Detta medför att vissa tolkningar inte är 

tillräckligt djupgående jämfört med om studien pågått under ett längre tidsintervall. 

 

7.4 Användbarhet 

Studien är till största del relevant för fallföretaget då studien till stora delar riktar sig 

mot förbättringar hos dem. Det finns inga personliga värderingar i forskningen som kan 

ha påverkat resultatet vilket gör att trovärdigheten är hög. Genom studien har också de 

anställda på företaget fått en uppfattning om hur andra ser på problemen som finns i 

PIA-lager. Detta kommer förhoppningsvis leda till att de anställda kan se en helhet till 

hur förbättringar kan ske. Yardleys kriterier har också uppnåtts genom engagemang från 
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författarna till att få ett resultat. Jämförelsen med det teoretiska ramverket gör att andra 

företag också kan tillämpa resultatet i sina miljöer. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Studien hade kunnat utvecklas genom att en studie på hela fabriken hade genomförts för 

att få en helhetsbild. Flera artiklar och lagringsplatser hade på sätt varit med och därmed 

hade även resultatet blivit mer generellt för hela produktionsprocessen. Vidare anser vi 

att forskning kring PIA-lager i synnerhet hade gjort att flera företag hade kunnat dra 

nytta av forskningen då brister i PIA-lager är något som vi tror finns hos flera företag. 

Även utformning av PIA-lager för nya företag hade kunnat ta hjälp av studien. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga A – Intervjuguide 

 

Dessa frågor har ställts till respondenterna i undersökningen: 

 

 Hur många anställda har ni i nuläget? 

 Hur stor omsättning har företaget? 

 När byggdes fabriken? 

 I hur många länder finns företaget representerat? 

 Vilka är de 2 - 3 mest lönsamma artiklarna för företaget? 

 Finns det strategier för prioritering av specifika artiklar? 

 Finns det något protokoll för indelningen av artiklarna? Typ A-, B- eller C-

klassificering? 

 Vilka typer av produktionsprocesser finns det i nuläget? 

 Hur många PIA-lager finns det i fabriken i nuläget? 

 Vilka problem är det som ni i dagsläget upplever med PIA-lagret? 

 Vilken typ av uttagningsprinciper använder ni er utav i nuläget? 

 Hur ser prognostiseringen ut för företaget? 

 Vad tror du en förändring av PIA-lagret kommer att leda till? 

 Hur ser produktionsprocessen ut för en MTS- respektive MTO-artikel? 
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9.2 Bilaga B – Figurförteckning processkarta 
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9.3 Bilaga C – Figurförteckning för VSM.  

 


