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ABSTRACT  

Purpose: The aim of the study is to investigate how the material flow, of a high-frequent 

component family, to an assembly line with volume and product mix variations, can be 

streamlined. 

In order to examine this, the aim has been divided into two defined queries. 

1. Which factors affect the efficiency of the material flow, for a high-frequent component 

family, to an assembly line?     

2. How can an effective material flow, for a high-frequent component family, be 

designed? 

Methodology: Both a case study and a literature study has been performed, in order to answer 

the queries. Literature in the areas of material and inventory control, transportation and material 

handling has been studied. The case study, which was carried out at a company, was based on 

process mapping combined with interviews and observations. Collected data from the case 

study have been analysed with support of literature. 

Findings: Different factors that are restricting the efficiency of the material flow for an 

assembly line has been identified. Unnecessary operations and inefficient material handling 

resulted in high cycle times for the material flow. Furthermore, the layout and control of the 

inventory resulted in long lead time and unnecessary inefficient transportations. Inadequate 

design and integration of the logistic subsystems has shown to be a significant cause, resulting 

in limited effectiveness of the studied material flow. On this basis, a new design of the material 

flow has been proposed, where the holistic perspective and integration are central. A new 

inventory design and a tugger-train transportation solution along a timed route, reduce the 

material handling and the number of deliveries. In addition, a pull flow system where 

consumption controls material replenishment, reduces both inventory levels and the number of 

inventory buffers. 

Implications: The purpose of the study has been achieved by solving the defined queries. By 

identifying factors that reduce the effectiveness of the material flow, a more efficient solution 

can be designed. The study shows that there are several possible improvement opportunities for 

the studied material flow. However, only one case study was performed, therefore its ability to 

create scientific value, can be regarded as limited. 

Recommendations: For further studies, it may be of interest to study several companies with 

similar problems to be able to draw general conclusions with scientific depth.  

Keywords: Material flow, efficiency, material management, inventory control, transportation 

and material handling. 

 

 

  



 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur materialflödet för en högfrekvent komponentfamilj 

till en volym- och produktmässigt varierad monteringslina kan effektiviseras. För att kunna 

besvara denna frågeställning har syftet delats in i två problemfrågor: 

1. Vilka faktorer påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj 

fram till monteringslina? 

2. Hur kan ett effektivt materialflöde för en högfrekvent komponentfamilj utformas? 

Metod och genomförande: För att kunna besvara studiens syfte har en fallstudie genomförts 

parallellt med en litteraturstudie. Litteratur inom områdena material- och lagerstyrning, 

transporter och materialhantering har studerats. Fallstudien, som har genomförts på ett 

fallföretag, baseras på en processkartläggning i kombination med intervjuer och observationer. 

Insamlad data från fallstudien har analyserats med stöd från studerad litteratur. 

Studiens resultat: Faktorer som begränsar ett materialflödes effektivitet fram till 

monteringslina har identifierats. En stor andel av materialflödets totala cykeltid kunde kopplas 

till onödiga arbetsmoment och ineffektiv materialhantering. Ytterligare bidrog lagrets 

utformning och styrning till långa ledtider samt onödiga och ineffektiva transporter. Bristande 

utformning och integration av materialflödets delar visade sig vara en betydande orsak till 

begränsningen av dess effektivitet. Med detta som utgångspunkt har en ny utformning 

föreslagits där helhetsperspektiv och integrering har varit centralt. En ny lagerutformning, i 

form av materialtorg, samt en transportlösning med trucktåg utefter tidsbestämd rutt, reducerar 

materialhantering och antalet transporter. Tillämpningen av ett dragande flöde där 

monteringslinornas efterfrågan styr materialpåfyllnad, reducerar lagernivåer samt antalet 

buffertlager i materialflödet.  

Implikationer: Studiens syfte har uppnåtts genom att båda problemfrågorna har besvarats. 

Genom att identifiera negativa påverkansfaktorer kan förutsättningar skapas för utformningen 

av ett effektivt materialflöde. Studien visar att det på fallföretaget finns förbättringsmöjligheter 

för effektivisering av materialflödet fram till monteringslina. Då enbart ett företag studerats kan 

resultatet av studien och dess förmåga att skapa vetenskapligt värde, ur ett större perspektiv, 

anses begränsad.  

Rekommendationer: För vidare studier kan det vara av intresse att studera flera företag med 

liknande problematik för att öka studiens generaliserbarhet och förmåga att kunna presentera 

slutsatser med vetenskapligt djup. 

Nyckelord: Materialflöde, effektivisering, materialstyrning, lagerstyrning, transporter och 

materialhantering. 
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1 RAPPORTENS DISPOSITON 

I denna inledande del presenteras rapportens disposition. I tabellform ges korta beskrivningar 

av innehållet i varje kapitel. 

 

Tabell 1. Rapportens disposition 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 2 Inledning Presenterar bakgrunden till studien och anledningen till 

varför området är av intresse att studera. Avsnittet 

innehåller även problemformulering, studiens syfte, 

samt direktiv och avgränsningar. 

Kapitel 3 Ansats och metod Redogör för studiens ansats och metodval samt hur 

studien har genomförts utefter metodval.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram Behandlar logistik översiktligt samt olika begrepp och 

principer för materialstyrning, lagerhållning, och 

materialhantering med avsikt att stödja analys av 

studiens resultat. 

Kapitel 5 Företagspresentation Presenterar fallföretaget och den studerade 

komponentfamiljen statorlindning. 

Kapitel 6 Processkartläggningens 

resultat  

Redovisar resultat från processkartläggning av 

materialflöde A och B för komponentfamiljen 

statorlindning. 

Kapitel 7 Analys Analys av processkartläggningens resultat samt 

utformning av ett effektivt materialflöde, båda delarna 

kopplat till den teoretiska referensramen.  

Kapitel 8 Diskussion, slutsats och 

rekommendationer 

Slutsats och diskussion kring studiens resultat 

presenteras. Valda metoder och tillvägagångssätt 

diskuteras och förslag ges till fortsatta studier. 

Kapitel 9 Källförteckning Studiens källförteckning. 
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2 INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrund och problemformulering till forskningsområdet och 

anledningen till varför det är av intresse att studera. Därefter presenteras syftet med studien och 

de avgränsningarna som definierar studiens omfattning.  

2.1 Bakgrund 

Att skapa en effektiv materialförsörjning utgör grunden i logistiken. Målet är att skapa ett 

materialförsörjningssystem som förser produktionen med råmaterial och komponenter vid rätt 

tidpunkt och plats. Det handlar om materialflödet internt inom ett företag såväl som externt 

mellan leverantör, företag och kund. Jonsson och Mattsson (2011) menar att fokus ligger på att 

förflytta och lagra material från råmaterial till slutkund med så låg resursåtgång som möjligt. 

Ytterligare krävs, enligt författarna, ett informationsutbyte för att samordna de olika ingående 

delsystemen i försörjningssystemet. Detta informationsflöde skapar tillsammans med 

materialflödet förutsättningar för en effektiv materialförsörjning som till en lägsta kostnad kan 

tillfredsställa kundens behov och önskemål på bästa sätt.  

Logistiksystemet består av ett flertal delsystem som styr materialflödet genom lager, transporter 

och förädling. Materialförsörjningssystemet består av materialflödet från leverantör till företag, 

produktionssystemet av materialflödet under förädlingsprocessen och distributionssystemet av 

materialflödet från företag till kund. Delsystemen består av en mängd olika processer och varje 

delprocess skapar en output vilken i sin tur blir en input till nästkommande delprocess. 

Delsystemen är beroende av varandra och påverkas även av omgivande faktorer. Varje företag 

har sina specifika processer och delsystem vilket gör företag unika och dess villkor och 

förutsättningar specifika.  

Idealet för en effektiv materialförsörjning är att använda sig av ett kontinuerligt flöde av 

material genom förädlingsprocessen (Liker, 2009). Ur ett verklighetsperspektiv är kontinuerliga 

flöden svåra att uppnå och för att undvika olika typer av störningar kan olika lagertyper 

användas (Segerstedt, 2008). Trots att lager ofta är nödvändigt för att skapa en störningsfri 

produktion och kunna möta kundefterfrågan tillräckligt snabbt, menar Segerstedt (2009) att det 

binder kapital, lagerutrymme och kräver hantering. Det blir betydelsefullt att väga ett stort lager, 

som innebär högre kostnader, mot ett litet lager som skulle kunna orsaka störningar och 

oförmåga att möta kundefterfrågan. Storleken på lager och inköpsstorlek är nära 

sammanbundna. Inköp av en större kvantitet medför en lägre styckkostnad men orsakar i sin 

tur ett större lager. För en låg inköpskvantitet gäller det omvända förhållandet. Behovet av lager, 

poängterar Segerstedt (2008), påverkas således av kostnader och att antal samt tidpunkt 

vanligtvis inte överensstämmer för påfyllning och uttag av material. Ytterligare, menar Jonsson 

och Mattsson (2011), påverkar den fysiska utformningen av själva lagret, det vill säga layout 

och placering av artiklar, val av lastbärare och interna transporter ett företags förmåga att 

hantera material på ett effektivt sätt. Således utgör kostnaderna för intern materialhantering en 

stor del av ett företags logistikkostnader. Effektivisering av logistiksystemet kan därmed 

kopplas till en positiv utveckling vad gäller ett företags resultat och förmåga att tillfredsställa 

sina kunder.  
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2.2 Problemformulering 

Dagens efterfrågan tenderar att gå allt mer mot kundorderorienterade produkter, något som i 

sin tur kräver en kundorderorienterad produktion menar Mattsson (2012). Björklund (2012) 

instämmer och framhåller att produkter anpassas till individuella kundönskemål eller till en 

mindre kundgrupp, vilket medför att antalet produktvarianter drastiskt ökar. Detta medför att 

produktionen måste ställas om från att producera efter prognoser, en så kallad push-orienterad 

produktion, till en pull-orienterad produktion som istället styrs av kundefterfrågan. Avsaknad 

av prognoser ställer ökade krav på lager-, produktion- samt transportkapacitet för att kunna 

hantera toppar och variation i efterfrågan (ibid.).  

Ytterligare kompliceras arbetet med att hålla lagernivåerna låga på grund av den stora 

variationen i produktsortimentet (Mattsson, 2012). Samtidigt menar samma författare att kraven 

på korta ledtider, genom en resurssnål produktion där resurser används på bästa sätt och 

slöserier minimeras, blir allt tydligare. Detta faktum i kombination med ett nästan obefintligt 

färdigvarulager ställer höga krav på ett företags interna logistiksystem. Effektiv logistik, 

poängterar Oskarsson et al (2006), har kommit att bli en av de viktigaste ingredienserna i ett 

företags verksamhet i syfte att skapa konkurrenskraft.  

På grund av de ändrade förutsättningarna vad gäller ett ökande krav på kundorienterade 

produkter, är det angeläget att undersöka hur materialflöden kan förbättras. Detta för att möta 

de nya förutsättningarna på ett mer effektivt sätt i en volym- och produktmässigt varierad 

tillverkning. 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån bakgrund och problemformulering framgår att ett materialflödes effektivitet, i och med 

ändrade förutsättningar, försämras på grund av olika faktorer. För att skapa ett högre kundvärde 

och ökad konkurrensförmåga genom effektivisering av materialflöden har uppdragets syfte 

formulerats enligt följande:  

Hur kan materialflödet för en högfrekvent komponentfamilj till en volym- och produktmässigt 

varierad monteringslina effektiviseras? 

För att lättare kunna besvara denna frågeställning har syftet delats in i två problemfrågor. För 

att utforma ett effektivt materialflöde bör olika negativa påverkansfaktorer identifieras och 

reduceras eller elimineras. Detta möjliggör utformning av ett materialflöde som på ett bättre 

sätt möter de förändrade villkoren. Följande problemfrågor har formulerats: 

1. Vilka faktorer påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj 

fram till monteringslina? 

2. Hur kan ett effektivt materialflöde för en högfrekvent komponentfamilj utformas? 

2.4 Avgränsningar 

Studiens tidsram är begränsad till 20 veckor på halvtid, vilket medför att avgränsningar av 

uppdragets omfång är nödvändiga. Studien behandlar det interna flödet av material och 

information i en tillverkningsprocess, detta innebär att alla externa flöden utesluts. För att 
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ytterligare reducera studiens omfång och komplexitet kommer fokus riktas mot en specifik 

högfrekvent komponentfamilj i flödet. Övriga material och komponenter kommer därför inte 

att beaktas. Ytterligare har studien begränsats till att, inom det interna flödet, studera flödet av 

material och information för en högfrekvent komponentfamilj från intern leverantör till 

monteringslina. Genom dessa avgränsningar utesluts alla övriga interna processer, 

informationsflöden, materialflöden samt all övrig hantering och transport av komponenten.  

Figur 1 visar hur avgränsningarna smalnat av studien till nivån internt materialflöde och även 

ytterligare en nivå, till flödet från intern leverantör till monteringslina (se den innersta streckade 

fyrkanten). 

 

Figur 1. Avgränsningar 

Studien kommer att beröra materialhantering, styrning, lager, transporter i det avgränsade 

flödet. Alla övriga faktorer kommer inte att beröras i denna studie. Studien ska resultera i ett 

förbättringsförslag för hur ett effektivt materialflöde för en högfrekvent komponentfamilj kan 

utformas. Detta förbättringsförslag ämnas inte implementeras i denna studie. Studien kommer 

inte att inkludera någon djupare analys av affärssystem eller ekonomisk analys. Ytterligare 

kommer förbättringsförslaget inte att innefatta någon förändring vad gäller befintlig layout för 

monteringslinor samt befintlig byggnad. 
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3 ANSATS OCH METOD 

I följande avsnitt presenteras de metoder som används i studien för att ge svar på studiens syfte. 

Inledningsvis beskrivs forskningssyfte och forskningsansats som åtföljs av metodval och 

forskningsstrategi. Därefter redovisas hur datainsamling genomförts och en diskussion förs 

angående studiens trovärdighet. Avslutningsvis presenteras studiens tillvägagångssätt.  

3.1 Forskningssyfte 

Forskningsmetoden som används för att nå ett forskningssyfte, menar Saunders et al. (2009)  

och Patel och Davidson (2011) kan vara explorativ, deskriptiv eller explanativ. Vald metod kan 

även förändras under arbetets gång. En explorativ studie syftar till att undersöka vad som 

händer, bringa klarhet i ett problem och nå nya insikter. Detta genom litteraturstudie och 

intervjuer av experter inom det avgränsade problemområdet samt användande av 

fokusgruppsintervjuer. Styrkan i metoden, framhåller Saunders et al. (2009), är att den medger 

flexibilitet. Utifrån en bred utgångspunkt avsmalnar studiens omfång (ibid.). En deskriptiv 

studie är däremot av mer förklarande karaktär och beskriver hur ett fenomen är eller ser ut. 

Denna metod används ofta som en förberedelse inför en explorativ studie för att få en djupare 

förståelse för valt problemområdet (ibid.). Den explanativa studien handlar om att studera ett 

problem för att klargöra olika variablers sambansförhållanden (ibid.). 

Forskningssyftet med denna studie var att söka effektivitetsmöjligheter för interna 

materialflöden fram till monteringslina i en volym- och produktmässigt varierad tillverkning. I 

tidigt skede valdes en studie av explorativ karaktär då det ansågs lämpligt för att bringa klarhet 

i problematiken runt konstruktion av effektiva materialflöden. En fallstudie med observationer 

och intervjuer i kombination med en litteraturstudie bedömdes ge en god grund för studien. 

Genom processkartläggning av materialflödet för en komponentfamilj kunde olika faktorer som 

reducerar effektiviteten analyseras. Med hänsyn taget till dessa faktorer kunde en ny design för 

ett internt materialflöde utformas. 

3.2 Forskningsansats 

Saunders et al. (2009) beskriver deduktiv och induktiv ansats som två olika forskningsstrategier 

för att genomföra en teoretisk och empirisk studie. Vid användande av en deduktiv ansats utförs 

inledningsvis en teoretisk litteraturstudie som efterföljs av den empiriska studien. Teorier, 

framhåller Saunders et al. (2009), identifieras med hjälp av litteratur som sedan prövas i den 

empiriska studien. Till skillnad från den deduktiva ansatsen handlar den induktiva ansatsen om 

att skapa nya teorier med hjälp av den empiriska studien som därefter prövas mot befintliga 

teorier i litteraturen (ibid.). En induktiv ansats, framhåller Saunders et al. (2009), kräver god 

kunskap inom valt studieområde vilket bör tas hänsyn till vid val av ansats. Dock betonar 

samma författare att en kombination av dessa strategier är möjlig i forskningssammanhang då 

det ofta kan vara svårt att ta del av alla teorier inom det studerade området, innan datainsamling 

påbörjas.  

För studien har främst deduktiv ansats används i syfte att med hjälp av litteraturen pröva den 

empiriska studien. Befintliga teorier inom materialförsörjning har jämförts med datainsamling 
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från en genomförd fallstudie. I litteraturstudien har begreppen logistik, materialstyrning samt 

principer för lager och materialhantering studerats. Detta för att synliggöra litteraturens syn på 

dessa begrepp. Under studien har teori och empiri behandlats parallellt för att möjliggöra 

identifikation av åtgärder.  

3.3 Metodval 

Att samla och analysera data kan generellt utföras på två sätt, kvantitativt eller kvalitativt 

(Saunders et al., 2009). Kvantitativ data består av numerisk insamlad information som 

organiseras i tabeller samt grafer och därefter analyseras. Kvalitativ data är av icke numerisk 

karaktär och insamlas utifrån intervjuer, bilder och filmer för att därefter kategoriseras (ibid.). 

Datainsamling kan med fördel, menar Saunders et al. (2009) vara en kombination av dessa två 

metoder och utföras samtidigt, parallellt eller sekventiellt. Saunders et al. (2009) poängterar att 

varje metod har sina styrkor och svagheter och det slutgiltiga resultatet kommer att påverkas av 

vald datainsamlings- och analysmetod. 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys har tillämpats i denna 

studie. Kvantitativ data av numerisk karaktär rörande främst lagernivåer, transportsträckor samt 

cykeltid har insamlats under tre mättillfällen för att erhålla en överskådlig bild över 

materialflödet. Ett genomsnittsvärde av resultatet från respektive mättillfälle har beräknats för 

samtliga kvantitativa inhämtad data. Dessa genomsnittliga värden har sammanställts i tabeller, 

diagram, grafer samt värdeflödeskartor för att underlätta analys.  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur respektive kvantitativ data inhämtats:  

Lagernivåer för samtliga mindre lager räknades manuellt och för övriga lager inhämtades data 

via affärssystem. För samtliga lager beräknades ledtid med hänsyn tagen till efterfrågan enligt 

formel 1 (Nash och Poling, 2008). Ledtiden för respektive lager har sammanställts i tabellform 

samt stapeldiagram. 

(1): Ledtid (dagar)= 
Lagernivå (st)

Efterfrågan/dag (st/dag)
  

Fyllnadsgrad per pall uppskattades, som genomsnittlig procentsats, för de större lagren  

(formel 2).  

(2): Genomsnittlig fyllnadsgrad/ pall (%) =  
Σ Uppskattad fyllnadsgrad (%)

x antal pallar (st)
 

Horisontella transportsträckor stegades manuellt och omvandlades därefter till meter enligt 

formel 3. Ett steg uppskattades till 0,5 m. Transportvägar illustrerades med hjälp av 

spagettidiagram. Vertikala förflyttningar för placering i höjdled beaktades också.  

(3): Uppskattad transportsträcka (m)= antal steg (st) × 0,5 (m) 

Vid datainsamling för transportsträckor har flera mätobjekt studerats då stor variation råder vad 

gäller avstånd till olika lagerplatser. Utöver genomsnittet har även varianser beräknats för att 

synliggöra skillnaden mellan extremvärden. Transportsträckorna har sammanställts i tabellform 

och spagettidiagram.  
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Cykeltider uppskattades i samråd med operatör vid respektive processteg. För förflyttningarna 

beräknades cykeltiden enligt formel 4. Medelhastigheten för trucken uppskattades, i samråd 

med operatör samt produktionstekniker, till 1,5 m/s för horisontell förflyttning och 0,5 m/s för 

vertikal förflyttning. Cykeltiden för varje förflyttning omfattar både horisontell och vertikal 

förflyttning. Cykeltider har sammanställts i tabellform och stapeldiagram. 

(4): Cykeltid/ förflyttning (s) = 
Horisontell förflyttning (m)

Medelhastighet 1,5 (m/s)
 + 

Vertikal förflyttning (m)

Medelhastighet 0,5 (m/s)
 

Kvalitativ data har insamlats genom intervjuer och observationer för att ge en bredare förståelse 

för de faktorer som påverkar materialflödet. Den slutgiltiga analysen bygger på både kvantitativ 

och kvalitativ data.  

3.4 Forskningsstrategi 

Med forskningsstrategi menas hur undersökningen planeras att läggas upp. Detta innebär val 

av informationsinsamlingsteknik och vilka personer som ska inkluderas. Utöver detta måste 

även undersökningens tidsperspektiv och omfattning definieras (Patel och Davidson, 2011). 

Valet av forskningsstrategi, menar Sander et al. (2009), beror på studiens forskningsfrågor och 

syfte. Det beror även på befintliga förkunskaper, studiens tidsramar samt hur mycket material 

som redan finns kring forskningsämnet. Patel och Davidson (2011) framhåller att de tre 

vanligaste uppläggen för en studie är survey- undersökning, fallstudie samt experiment. 

En survey- undersökning syftar till att besvara frågorna vad, var, när samt hur och innebär ofta 

en undersökning på en större avgränsad grupp med hjälp av ett frågeformulär (Patel och 

Davidsson, 2011). Survey- undersökningen är, enligt Saunders et al. (2009), ett bra sätt att 

samla in kvantitativ data som sedan kan analyseras statistiskt. Fallstudien innebär, till skillnad 

från survey- undersökningen, en undersökning på ett litet, avgränsat urval bestående av 

tillexempel en grupp personer, ett företag eller ett tillstånd. Strategin innebär att genom 

datainsamling som intervjuer och observationer skapa en så heltäckande bild som möjligt över 

den studerade situationen (Patel och Davidson, 2011). Fördelen med arbetssättet är, menar 

Ejvegård (2009), att en begränsad studie kan bidra till en generell uppfattning om hur 

verkligheten ser ut. Samma författare poängterar dock att försiktighet måste vidtas när det gäller 

att dra slutsatser då det är mycket sällsynt att det enskilda fallet helt och fullt kan representera 

verkligheten. Den tredje och sista forskningsstrategin, enligt Patel och Davidson (2011), är 

experiment. Detta upplägg innebär en studie av utvalda variabler för att identifiera samband 

samt påverkande faktorer. Experiment används ofta i syfte att undersöka teoretiska hypoteser 

för att kunna dra slutsatser som antingen styrker eller motbevisar ett resonemang (Saunders et 

al., 2009). 

För denna studie har fallstudie tillämpats som forskningsstrategi. Detta val grundar sig främst 

på studiens karaktär samt tidsram. Fallstudien har ägt rum på ett fallföretag med en volym- och 

produktmässigt varierad tillverkning. Företagets interna materialflöde har studerats i syfte att 

analysera materialförsörjningen till monteringslinor. Observationer intervjuer och mätningar 

har samtliga skett på plats vid fallföretaget. Genom denna forskningsstrategi kunde studiens 

syfte besvaras, dock är dess generaliserbarhet begränsad då endast ett fallföretag studerats. 
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3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primär och sekundär data 

Data kan vara av primär eller sekundär karaktär. Sekundär data är befintlig information och 

data från tidigare studier och observationer som redan insamlats och redovisats (Saunders et al. 

2009). Denna typ av data kan användas till att sätta in studiens resultat i ett sammanhang eller 

att jämföra undersökningen med tidigare publicerade resultat. Vid användning av sekundär 

data, poängterar Patel och Davidsson (2011), är det viktigt att vara kritisk mot de fakta och 

uppgifter som samlats in. Författarna menar att varje källa behöver analyseras utifrån 

frågeställningar som när och i vilket syfte dokumenten skrevs. Det är även av vikt att fråga sig 

vem upphovsmannen var och hur dennes relation till händelsen såg ut. Primär data är den 

information som erhålls genom deltagande observation och används för att grundligt kunna 

studera och analysera en situation (Saunders et al., 2009). I de flesta forskningsprojekt behöver 

en kombination av primär och sekundär data användas menar Saunders et al. (2009) 

I denna studie har en blandning av primär och sekundär data använts. Samtliga data från 

kartläggningen av materialflödet har inhämtats genom deltagande observationer samt intervjuer 

på plats vid fallföretaget och är således av primär karaktär. Sekundär intern data har konsulterats 

för att kunna jämföra och verifiera de data som samlats in under kartläggning och mätning. 

Lagersaldo har delvis inhämtats från företagets datasystem. Data av sekundär karaktär har även 

använts till teoriavsnittet i syfte att skapa ett sammanhang till studien samt för att underlätta 

analys av dess resultat. I de fall då sekundär data används har källorna granskats kritiskt och i 

så stor utsträckning som möjligt har relativt ny litteratur konsulterats. Tillsammans med tryckt 

litteratur har även nyare vetenskapliga artiklar studerats, detta för att kunna säkerställa studiens 

aktualitet.  

3.5.2 Tekniker för datainsamling 

Det finns en mängd olika sätt att samla in information till en studie i syfte att besvara dess 

frågeställningar menar Patel och Davidson (2011). Ingen teknik är bättre än någon annan och 

vilken teknik som väljs beror på karaktären på studiens frågeställningar samt den tid och det 

befintliga material som finns tillgängligt (ibid). De datainsamlingstekniker som lämpar sig för 

en fallstudie är, enligt Saunders et al. (2009), intervjuer, observationer och analys av dokument 

inom ämnet. 

Litteraturstudie  

Syftet med litteraturstudien är att väva in undersökningen i ett sammanhang samt att skapa en 

grundläggande förståelse för ämnet. Dokument som kan vara av särskilt intresse är akademiska 

och vetenskapliga artiklar, rapporter samt böcker (Saunders et al., 2009). Vid valet av 

dokument, menar Patel och Davidson (2011), bör vi ta hänsyn till att skapa en så fullständig 

bild som möjligt av det som ska beskrivas. Detta innebär att fler än en källa används för samma 

information för att undvika att ämnet belyses ur enbart ett perspektiv (ibid). 

För att samla in relevant information till studiens teoridel har böcker och vetenskapliga artiklar 

inom logistik och materialflöden studerats. Böcker från Mälardalens Högskolas skolbibliotek 

har konsulterats och artiklar har hämtats med utgångspunkt från databaserna Discovery, 
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Emerald insight och IEEE Xplore. De sökord som använts för artiklar är främst: Pull and Push, 

TOC, JIT, Kanban, CONWIP, material feeding. För varje teoridel har flertalet källor använts. 

Litteraturstudiens struktur har lagts upp genom att börja med en generell beskrivning av ämnet 

för att sedan smalna av mot de delar som studien omfattar. Detta i syfte att ge en så heltäckande 

bild som möjligt av området som studien belyser. 

Observationer 

Observation handlar om att studera en situation i sitt sammanhang i samma stund som händelser 

eller beteenden inträffar. Observationsmetoden kan användas som huvudteknik eller som 

komplement till information som erhållits genom andra datainsamlingstekniker (Patel och 

Davidson, 2011). I huvudsak finns det två olika typer av observationer, menar Patel och 

Davidson (2011), strukturerad respektive ostrukturerad observation. Strukturerad observation 

innebär att de händelser och beteenden som ska studeras definieras i förväg. Ett 

observationsschema kan i detta fall förberedas i förväg för att underlätta dokumentation och 

noteringar under observationen. Ostrukturerad observation handlar om att studera situationer 

för att samla in så mycket information och kunskap som möjligt i syfte att skapa sig en 

helhetsbild över skeenden och beteenden (ibid).  

I denna studie har observationsmetoden använts som huvudsaklig insamlingsteknik av primär 

data. En kombination av ostrukturerad och strukturerad observation tillämpats. I den initiala 

fasen av studien genomfördes ostrukturerad observation i syfte att skapa en helhetsbild och få 

förståelse för situationen. Utifrån denna kunde sedan den strukturerade observationen 

förberedas genom precisering av detaljer samt skapande av observationsschema.  

Intervjuer 

Med intervjuer menas ofta personliga möten där intervjuaren träffar den person som ska 

intervjuas, respondenten, i syfte att samla in värdefull och trovärdig fakta för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Patel och Davidson, 2011). Saunders et al. (2009) förklarar att en 

intervju kan ha olika grad av strukturering och standardisering. Vid strukturerade intervjuer 

används standardiserade frågeformulär och samma frågor ställs till fler personer i syfte att samla 

in kvantitativ data. Denna typ av intervju, menar Saunders et al. (2009), lämpar sig därför vid 

deskriptiva och explanativa studier. Semistrukturerade intervjuer innehåller frågor som varierar 

från intervju till intervju, ett antal frågor förbereds ofta i förväg men ordningen på dessa kan 

variera beroende på hur konversationen fortlöper. Frågor kan även tillkomma eller utelämnas 

under själva intervjun. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig vid explorativa eller explanativa 

studier (ibid). Den sista typen av intervju är, enligt Saunders et al. (2009), ostrukturerad 

intervju. Denna kan användas för att på djupet undersöka ett område som är av intresse, 

intervjun är informell och inget frågeformulär förbereds. Intervjun ger respondenten möjlighet 

att prata fritt och frågor dyker upp under själva konversationen, denna intervjuform lämpar sig 

i explorativa studier (ibid). 

Intervjuer har under arbetes gång skett i huvudsak med två intervjuare och en respondent, detta 

för att få en mer heltäckande uppfattning av situationen samt för att undvika att respondentens 

svar tolkas ur enbart ett perspektiv. Intervjuerna har varit av typen semi- eller ostrukturerade. I 

de flesta fall har frågor kunnat förberedas i förhand varvid dessa har utgjort grunden för 
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intervjun, dock har fler frågor ofta tillkommit under intervjutillfället. Frågor har även 

utelämnats i de fall då dessa besvarats genom fri diskussion. Ostrukturerade intervjuer har också 

tillämpats i de fall då syftet med intervjun har varit att få en förståelse för förlopp eller 

beteenden. Denna typ av intervjuteknik har även använts vid den deltagande observationen på 

företaget då operatörer och lagerarbetare intervjuats. Nedan, i tabell 2, visas en 

sammanställning av studiens intervjuer. 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer  

Respondent Semistrukturerad 

intervju 

Ostrukturerad  

intervju 

Verkstadschef 4  

Inköpare 2  

Produktionsplanerare 3  

Materialplanerare 1 3 

Produktionstekniker 2 2 

Logistikhantering 2 1 

Truckförare 1 6 

Operatörer 4 12 

3.5.3 Processkartläggning 

Med processkartläggning menas dokumentation och detaljerad förståelse för hur en process ser 

ut. Bra kännedom om nuläget är, enligt Petersson et al. (2011), en förutsättning för att kunna 

effektivisera och förbättra en process. Kartläggningens syfte är att i detalj studera och identifiera 

olika faktorer som är av betydelse (ibid). Det finns mängder av olika tekniker för kartläggning 

av processer och materialflöden och valet av teknik beror på studiens karaktär (Pettersson et 

al., 2011, Krajewski et al., 2013).  

Flödesschema 

Ett flödesschema, eller flödesdiagram är ett sätt att åskådliggöra flödet av information eller 

material genom en process. Med hjälp av ett flödesschema kan stegen i en process beskrivas 

för att få en överblick över processen (Krajewski et al., 2013).  

Verktyget flödesschema användes i studiens startskede för att skapa en överskådlig bild över 

processen och dess olika delsteg. Med hjälp av verktyget kunde den första och överskådliga 

observationen av materialflödet sammanställas på ett strukturerat och visuellt sätt.  

Processchema 

Ett processchema är ett sätt att analysera en process aktiviteter genom användandet av en tabell. 

Relevant information om varje processteg samlas in och sammanställs med hjälp av detta 

verktyg (Krajewski et. al., 2013).  

Ett processchema användes för kartläggning av väsentlig information om processtegen. 

Tabellen ansågs vara ett smidigt verktyg för att på ett snabbt och överskådligt sätt samla in data 

om flödets processteg. Detta verktyg användes sedan som utgångspunkt för vidare analys. 

Sammanställning för processchema redovisas i bilaga A och B. 
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Spagettidiagram 

Ett spagettidiagram är ett sätt att, genom linjer och pilar, åskådliggöra fysiska rörelser eller 

transporter genom till exempel en produktion eller en arbetsyta (Andell, 2013). Det är, menar 

Andell (2013), ett effektivt verktyg för att identifiera och analysera onödiga transporter och 

förflyttningar. Dock, menar samma författare att verktyget har sina begränsningar då linjerna 

kan överlappa varandra och därigenom reducera tydligheten, ytterligare framgår varken tid eller 

hastighet genom analysen. 

Ett spagettidiagram användes för att illustrera materialets förflyttningar genom fabrikslayouten. 

Trots verktygets begränsningar vad gäller analys av tid och avstånd, ansågs verktyget 

komplettera övriga kartläggningsverktyg då det på ett visuellt sätt beskriver vilka vägar 

materialet förflyttar sig. Varje enskild transportväg har illustreras med en linje. 

Värdeflödeskartläggning 

Metoden värdeflödeskartläggning (VSM) syftar till att skapa en ögonblicksbild över hela 

produktionssystemet (Petersson et al., 2011). Kartläggningen sker i två steg, initialt skapas en 

karta med en överblicksbild över nuläget. Det andra steget är att utifrån denna karta analysera 

det nuvarande tillståndet och rita en ny karta över ett framtida, önskvärt tillstånd. Den 

sistnämnda kartan fungerar sedan som ett underlag för skapandet av en implementeringsplan 

för hur förändringsarbetet ska genomföras för att uppnå det önskvärda tillståndet (ibid).  

En värdeflödeskartläggning har använts som huvudverktyg vid processkartläggningen i denna 

studie. Verktyget valdes då det ansågs ge en heltäckande bild av processens aktuella status samt 

även fungera som ett hjälpmedel vid analys och identifiering av förbättringsförslag. 

Kartläggningen har skett på flödesnivå, det vill säga internt inom verksamheten.  

3.6 Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie måste beaktas för att säkerställa forskningsresultatens vetenskapliga 

relevans framhåller Ejvegård (2009). Genom att kritiskt granska mätresultat, mätinstrument, 

test- och undersökningsmetoder utifrån dess reliabilitet och validitet menar Saunders et al. 

(2009) och Ejvegård (2009) att vetenskapliga värden kan skapas. Ytterligare bygger studiens 

trovärdighet på förmågan att strävan efter objektivitet (Ejvegård, 2009). Nedan följer en 

beskrivning av begreppen reliabilitet, validitet och objektivitet kopplat till studiens förmåga att 

beakta dessa begrepp.   

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan kopplas till hur väl studiens tekniker för datainsamling och analys genererat 

tillförlitliga resultat (Saunders et al., 2009). Ejvegård (2009) framhåller att det är betydelsefullt 

att vara observant angående mätinstrument och måttenheter då det ofta är forskaren själv som 

står för konstruktionen. Saunders et al. (2009) nämner att val av tidpunkt för datainsamling är 

kritiskt för pålitligheten. Ytterligare är faktorer som intervjuarens eller observatörens medvetna 

eller omedvetna påverkan och tolkning av resultat av betydelse. Sammanfattningsvis innebär 

studies reliabilitet hur väl studiens resultat genererar ett liknande resultat vid ett annat tillfälle 

med användandet av samma metoder för datainsamling och analys (ibid.). 
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Vald forskningsstrategi har begränsat studiens generaliserbarhet och vetenskaplighet. 

Fallstudien har genomförts under en begränsad tidsperiod vilket påverkat studiens 

tillförlitlighet. Inhämtad information har främst skett genom tekniker som intervjuer, 

observationer, samt litteraturstudier för att säkerställa reliabiliteten. Intervju- och 

observationsstrategi har utformats i syfte att öka sannolikheten för korrekt tolkning. 

3.6.2 Validitet 

Validitet åsyftar till hur väl mätningar verkligen mäter det de är avsedda att mäta (Ejvegård, 

2009, Patel och Davidson, 2011, Saunders et al, 2009). För att åstadkomma hög validitet, 

framhåller Ejvegård (2009), att det är betydelsefullt att ha kunskap om vad valt mått verkligen 

mäter och att använda det konsekvent under hela undersökningen. Ett mätresultat ska således 

vara oberoende av själva mättekniken och den som utför mätningen. Ytterligare, framhåller 

Saunders et al. (2009), avser validitet studiens förmåga att behandla det den utger sig för att 

påvisa.  

Genom processkartläggning har olika data inhämtats vad gäller transportsträckor, lagernivåer 

och cykeltider. Då det råder en begränsning i antalet datainsamlingstillfällen och risk föreligger 

för inre och yttre påverkan vid mättillfällen kan resultatet från mätningar anses som begränsat. 

Varje datainsamling har varit omfattande och i kombination med strukturerad metodik samt 

kontinuerlig granskning av resultat, kan validiteten anses vara tillfredsställande men begränsad 

ur ett större vetenskapligt perspektiv.  

3.6.3 Objektivitet 

Att sträva mot objektivitet medför att subjektivt tyckande och subjektiva urval undviks 

(Ejvegård, 2009 och Saunders et al., 2009). Risk kvarstår dock att forskare kan välja att 

medvetet eller omedvetet tolka resultat utifrån en viss subjektiv föresats och därmed påverka 

det slutgiltiga resultatet framhåller Saunders et al. (2009). Samma författare menar att genom 

kritisk granskning av litteratur, metoder, tekniker och resultat kan objektiviteten vidhållas.  

Då studien har en uppdragsgivare har studiens objektivitet varit av stor betydelse för att 

säkerställa studiens trovärdighet. Samma förhållningssätt, vad gäller objektivitet, har används 

för både fallstudien och litteraturstudien.  

3.7 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis genomfördes en översiktlig processkartläggning där deltagande observation och 

intervjuer tillämpades för att fastställa startpunkt och slutpunkt för materialflödet. Mycket tid 

dedikerades till denna fas då en grundläggande förståelse av materialflödet ansågs avgörande 

för kvaliteten av resterande kartläggning. Inhämtad information sammanställdes i 

flödesscheman för att skapa en överblick över processerna. En litteraturstudie påbörjades 

parallellt med den inledande kartläggningen och pågick under studiens fortlöpande.  

Efter den inledande kartläggningen studerades materialflödet mer grundligt och detaljerat, med 

hjälp av värdeflödeskartläggning. Denna kartläggning och dess datainsamling var den del av 

den totala studien som upptog störst andel tid. Till stöd för kvantitativ datainhämtning användes 
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i denna fas processcheman där lagernivåer, transportsträckor samt cykeltid dokumenterades. 

Mätningar och observationer genomfördes vid tre tillfällen och vid slutlig sammanställning och 

analys beräknades ett medelvärde för dessa tre mätningar.  

Kvalitativ datainsamling i form av intervjuer och observationer genomfördes och 

dokumenterades parallellt med mätningar och beräkningar för att ytterligare bringa klarhet i 

materialflödets fysiska utformning samt dess informationsflöde. Information som samlades in 

rörde intern materialstyrning, materialhantering, lagerstyrning samt transporter.  

Studiens nästa del bestod av att sammanställa kvantitativ och kvalitativ data i form av ett 

resultat.  Resultatet illustrerades med hjälp av en värdeflödeskarta med kompletterande tabeller 

och stapeldiagram. I samband med att kartläggningen sammanställdes avslutades även 

litteraturstudien. Därefter analyserades resultat från fallstudie med utgångpunkt från genomförd 

litteraturstudie för att besvara studiens två problemfrågor och därmed även studiens syfte. I 

figur 2 illustreras studiens tillvägagångssätt. 

 

 

Figur 2. Studiens tillvägagångssätt 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Följande avsnitt presenterar teori kopplat till intern materialförsörjning för att belysa olika 

faktorer som påverkar ett materialflödes effektivitet. Teoriavsnittet inleds med en kort 

redogörelse gör begreppet logistik, försörjningskedjor och logistiksystem för att sedan komma 

in på ämnet materialstyrning och olika materialstyrningsprinciper. Därefter redogörs för teorier 

inom lagerstyrning, materialhantering samt transporter. Avslutningsvis presenteras begreppet 

ledtidsglapp. 

4.1 Logistik 

För att en produkt ska finnas tillgänglig måste den tillverkas, marknadsföras samt distribueras. 

Oskarsson et al. (2006) benämner den fysiska produkten, kärnprodukt och kallar de aktiviteter 

som resulterar i kärnprodukten för kringtjänster. Dessa kringtjänster, som till stor del består av 

logistiktjänster brukar i regel utgöra merparten av produktens kostnad. Logistik kan enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) beskrivas som läran om effektiva materialflöden. Storhagen 

(2011) vänder på begreppet och menar att logistik innebär att skapa flödeseffektivitet. 

Oskarsson et al. (2006) framhåller att logistik även handlar om att ”inte bara göra rätt saker 

utan att i ännu högre grad göra saker rätt” (s.21).  

4.2 Logistik i försörjningskedjor 

Varje företags situation är unik och verksamheten måste anpassas till de situationer och 

förutsättningar som råder, betonar Mattsson (2012). Trots detta finns många likheter mellan alla 

tillverkande företag. Företagen bedriver sin verksamhet på en marknad där de konkurrerar om 

att få sälja sina produkter. Alla företag är beroende av sina kunder och sina leverantörer som i 

sin tur är beroende av sina leverantörer och kunder. Alla dessa parter bildar tillsammans de 

försörjningskedjor som i slutänden tillgodoser slutkunden med en produkt (ibid). Mattsson 

(2012) menar att insikten om att slutkunden håller flödena vid liv, genom att tillföra pengar till 

systemet, har blivit större. Detta gör att mer fokus idag ligger på att åtgärder och aktiviteter som 

genomförs ska vara till nytta för kunden. 

Logistiken kan avgränsas till intern nivå genom att enbart fokusera på det enskilda företagets 

logistik, Jonsson och Mattsson (2011) understryker dock att det ofta är nödvändigt att studera 

företagets logistik ur ett bredare perspektiv då det finns starka beroendeförhållanden mellan ett 

företag och dess leverantörer och kunder. Storhagen (2011) framhåller att förhållningssättet till 

kunder och leverantörer har förändrats i takt med senare års utveckling och successivt gått mot 

mer integrerade och mer effektiva relationer. Verksamhetsutveckling och metoder som avser 

att lösa problem måste vara optimala för hela försörjningskedjan och inte enbart för det enskilda 

företaget (ibid.). Mattsson (2012) och Storhagen (2011) är överens om att utvecklingen går mot 

att konkurrensen inte längre står mellan olika företag utan i allt större utsträckning mellan 

försörjningskedjor eller mellan olika nätverk av koopererande företag. 
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4.3 Logistiksystemet 

Storhagen (2011) framhåller att ett naturligt sätt att beskriva ett företags logistiksystem är att 

följa det fysiska flödet av material från leverantör till kund. Logistiksystemet består av en 

samling processer vilka enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan delas in i kärnprocesser, 

stödprocesser samt ledningsprocesser. Kärnprocesserna är de aktiviteter som tillför värde för 

slutkunden, stödprocesserna och ledningsprocesserna bidrar med indirekt värde till slutkund 

genom att göra kärnprocesserna möjliga (ibid.). Kärnprocesserna för majoriteten av dagens 

tillverkande och distribuerande företag kan generellt delas in i sju typer av processer, 

produktutveckling, försäljning, order- till- leverans, inköp, produktion, distribution samt 

underhåll och service (Jonsson och Mattson, 2011). Storhagen (2011) menar att ordningsföljden 

mellan processerna varierar inom och mellan företag, beroende på flödets utseende kan även 

led läggas till eller tas bort från denna generaliserade precisering.  

Ett ytterligare sätt att beskriva logistiksystemet är genom att behandla dess funktioner, Jonsson 

och Mattsson (2011) nämner nio vanligt förekommande logistikfunktioner. Prognostisering, 

kundorderbehandling, material och produktionsstyrning, transportplanering, inköp, 

materialhantering och interna transporter, produktion, lagring samt externa godstransporter. 

Informationsflödet och materialflödet är enligt Jonsson och Mattsson (2011) de två flöden som 

är centrala för logistiken.  

Fortsättningsvis presenteras en fördjupning inom materialstyrning, lagerstyrning, 

materialhantering och transporter som alla är betydelsefulla delar av logistiksystemet. Hur dessa 

faktorer utformas och integreras, menar Kilic och Durmusoglu (2015) samt Battini et al. (2015), 

avgör materialflödens förutsättningar och effektivitet.  

4.4 Materialstyrning 

Styrning av materialförsörjning innebär främst att balansera tillgång och efterfrågan, framhåller 

Krajewski et al. (2013). Denna balans kan vara svår att uppnå vid varierad efterfrågan som ofta 

är fallet menar författarna. Jonsson och Mattsons (2011) instämmer och poängterar att det 

handlar om att skapa ett effektivt materialflöde utifrån varje företags specifika förutsättningar 

vad gäller kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjande. Genom att välja ett större 

färdigvarulager ökar leveransservicenivån då en produkt snabbt kan levereras till kund. 

Samtidigt skapas ett större lager vilket i sin tur binder mer kapital. Lumsden (2012) framhåller 

att det handlar om att ställa frågan om kunden kan vänta eller kräver snabb leverans. Det senare 

innebär krav på färdigvarualger. Jonsson och Mattsson (2011) poängterar att ett stort lager eller 

materialbrist ofta är tecken på en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Det handlar således 

om ständiga avvägningar mellan dessa tre faktorer, menar Segerstedt (2008).  

Jonsson och Mattsson (2011) lyfter tre behovstyper som klargör efterfrågan. Via 

kundreservationer och reservationer kopplade till tillverkningsorder kan efterfrågan 

tillfredsställas genom lagerhållning på kort sikt. Prognoser används för ett längre tidsperspektiv 

och bygger på historisk efterfrågan och är därmed minst tillförlitliga (ibid.).  
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4.5 Materialstyrningsprinciper 

För att styra material i materialflöden finns olika styrningsprinciper förklarar Lumsden (2012). 

Fortsättningsvis följer en beskrivning av tryck- och behovsstyrning samt ett flertal självstyrande 

principer. 

4.5.1 Tryck- respektive behovsstyrning 

Det finns två generella materialstyrningsmodeller för materialförsörjning, ett tryckande 

respektive ett dragande flöde menar Krajewski et al. (2013). Lumsden (2012) förklarar att det 

tryckande flödet innebär att materialet trycks fram genom flödet efter planerad tidsordning. 

Utefter prognos produceras produkter innan kunden efterfrågar produkten, förklarar Krajewski 

(2013). Detta kan, menar Jonsson och Matsson (2011), leda till ett allt större ackumulerat lager 

på grund av obalans mellan tillgång och efterfrågan. Lumsden (2012) menar att ett tryckande 

flöde ofta kan kopplas samman med stora partistorlekar under bearbetning samt långa 

genomloppstider där beläggningen är hög på varje delprocess. Informationsflödet blir av stor 

betydelse för att planering och styrning av materialflödet i systemet skall fungera (ibid.). 

Genom att begränsa orderutsläpp kan ett tryckande system överkomma viss av dess 

problematik. Flödet begränsas då till endast ett visst antal order och det betyder att ett behov 

skapas i de första processtegen, ett så kallat dragande flöde, som sedan övergår till ett tryckande 

flöde i de sista processtegen (ibid.).  

Till skillnad från ett tryckande flöde arbetar det dragande flödet med att minimera väntan 

poängterar Lumsden (2012). Ett dragande flöde aktiveras genom en efterfrågan nedströms i 

processkedjan. I detta materialflöde, menar Huang et al. (2014), ersätts material när materialet 

konsumerats vilket leder till att återfyllnad kommer att ske mer frekvent i jämförelse med ett 

tryckande flöde. Vinsten med ett dragande system är kortare ledtider och därmed ökad 

kundtillfredsställelse (ibid.). Att styra återfyllnad genom visuell styrning och mindre 

partistorlekar innebär att efterfrågan och kapaciteten visualiseras i varje delprocess (Huang et 

al., 2014). Att kontrollera lagernivåerna i hela flödet, poängterar Hopp och Spearman (2004), 

kommer att synliggöra problem som annars hade förblivit dolda. Det betyder att det dragande 

flödet har förmåga att hantera problem på ett bättre sätt än det tryckande flödet (ibid.).  

Det dragande flödet är starkt kopplat till begreppen Lean Production och Just-in-time (JIT). 

Lean Production handlar om att skapa en resurssnål produktion där målet är att eliminera all 

form av slöseri, menar Bergman och Klefsjö (2014) och Liker (2009). Lean företag fokuserar 

på värdeflödet och använder sig av ett dragande system som återspeglar kundens efterfrågan 

genom hela produktionssystemet (Nash och Poling, 2008). Begreppet Just-in-time (JIT) går ut 

på att säkerställa att rätt material, i rätt tid och i rätt antal finns tillgängligt för produktionen 

(Segerstedt, 2008 och Huang, 2002). White et al. (2010) menar att Just-in-time och Lean 

Production bygger på ett holistiskt synsätt och bidrar till att kvalitet byggs in i flödet och skapar 

en grund för ständiga förbättringar. 

Det som är den största skillnaden mellan ett tryckande och dragande materialflöde är vem som 

ger auktoritet åt förädlingen, förklarar Jonsson och Mattsson (2011). Krajewski et al. (2013) 
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påpekar att situationen ett företag befinner sig i påverkar valet mellan tryckande respektive 

dragande flöde eller en kombination av båda.  

4.5.2 Självstyrande styrningsprinciper 

Självstyrande materialstyrningsprinciper bygger på att förbrukat material ersätts genom att 

signalera ett behov (Jonsson och Mattsson, 2011 och Li, 2011). Det förbrukade materialet 

fungerar som en indikator för påfyllnad eller tillverkning uppströms i processkedjan. Genom 

självstyrningsprinciper kan produkter-i-arbete (PIA) och storleken på buffertlager begränsas, 

framhåller Hopp och Spearman (2004).  

Den metod som fått störst uppmärksamhet är kanban som består av signaler i form av 

exempelvis kort för att kontrollera produkter-i-arbete och lager mellan olika processer (Faccio, 

2014 och Marek et al., 2001). När ett auktoriserat kanbankort anländer till en process uppströms 

godkänns tillverkning eller påfyllnad nedströms (ibid.). Begränsning av lager och produkter-i-

arbete kommer att orsaka störningar och genom att finna rotorsaken till dessa kan ett mer 

effektivt flöde skapas till en lägre kostnad (Hopp och Spearman, 2004, Kumar och 

Pannerselvam, 2005). Dock menar Takahashi et al. (2005) att risk finns att kanbansystemet kan 

bli en svaghet i de fall där produktionssystemet består av många processer och där efterfrågan 

varierar.  

 
 

En annan självstyrande metod är CONWIP som till skillnad från kanban använder sig av globala 

kort för ett produktionssystem (Gastermann et al., 2012). Ett CONWIP kort frisläpps när en 

slutprodukt lämnar systemet, ett nytt behov skapas vilket auktoriserar nytt materialuttag (Marek 

et al, 2001). CONWIP styr flödets totala nivå av produkter-i-arbete och inte mellan varje enskild 

process (ibid.). Det betyder att CONWIP tillåter den begränsade nivån av produkter-i-arbete 

och lager att befinna sig någonstans inom systemet vilket skapar ett flexibelt system menar 

Gastermann et al. (2012). CONWIP systemet sägs vara ett dragande och tryckande verktyg på 

grund av den tyckande effekt som finns inom systemet (ibid.). Fördelen med CONWIP, betonar 

Gastermann et al. (2012) är att systemet kräver mindre styrning i jämförelse med kanban och 

är lättare att förändra, menar Duranik et al. (2012).  
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Figur 3. Kanban, egen bearbetning (Gastermann et al. 2012) 
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Taktad flaskhals eller Trumma- buffert- rep (från engelskans DBR, Drumm Buffer Rope) är 

ytterligare en materialstyrningsprincip som fokuserar på den svagaste länken i en produktion, 

den så kallade flaskhalsen som enligt metoden är den station eller maskin som har lägst 

kapacitet (Şimşit et al., 2014). Namnet Trumma-buffert- rep symboliserar teknikens 

grundtanke. Flaskhalsen beskrivs som en trumma som bestämmer takten för 

produktionssystemet. Repet är länken mellan flaskhalsen och den första stationen i 

produktionskedjan. Repets syfte är att kontrollera produktionen och materialflödet utefter 

flaskhalsens takt så att lagernivån kan begränsas (Gupta och Snyder, 2009). Buffertens funktion 

är att säkra att flaskhalsen alltid producerar maximal output genom att reducera 

beroendeförhållandet mellan flaskhalsen och resterande stationer (Watson och Patti, 2008). 

Metoden syftar till att skapa ett jämnt flöde och ökad produktivitet (Lumsden, 2012). 

 

Figur 5. DBR, egen bearbetning (Watson och Patti, 2008) 

Andra exempel på signaler för indikation om materialpåfyllnad är användandet av ljussignaler, 

så kallade andon, samt två binge system där en tom behållare ersätts av en påfylld behållare 

(Harris et al., 2003).   

4.6 Lagerstyrning 

Ett färdigvarulagers främsta uppgift är, enligt Storhagen (2011) att balansera pendlingar mellan 

tillgång och efterfrågan för en produkt. Lumsden (2012) bygger vidare på resonemanget genom 

att poängtera att behovet av lager i produktionen beror på osäkra bearbetningsstationer och att 

lager behövs för att balansera processtegen. Oskarsson et al. (2006) menar att ett av de främsta 

målen med logistiska aktiviteter är att hålla lagernivåerna så låga som möjligt genom hela 
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Figur 4. CONWIP, egen bearbetning (Gastermann et al. 2012) 
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materialflödet. Trots detta är vanligt förekommande att ett företags lager är mycket välfyllda 

(ibid.). Vidare påpekar författaren att den optimala lagernivån varierar beroende på ur vilket 

perspektiv frågan beaktas. Ur ett ekonomiskt perspektiv ska lagernivåerna hållas så låga som 

möjligt, i motsats till ett marknadsstrategiskt perspektiv där stora lager förespråkas för hög 

tillgänglighet och snabba leveranser till kund. Ur produktionsperspektiv eftersträvas det att 

utnyttja maskinerna så mycket som möjligt vilket kräver stora produktserier, dock är stora 

lagernivåer i produktionen ej önskvärt (ibid.).  

Oskarsson et. al (2006) menar att fördelar och nackdelar med lager alltid måste vägas mot 

varandra men att lagerhållning borde vara den sista utvägen för att lösa ett problem. Lumsden 

(2012) instämmer och påpekar att lageroptimering är en kortsiktig lösning och att ur ett längre 

perspektiv måste de bakomliggande orsakerna till lagerhållningen bearbetas. De främsta 

nackdelarna med lager är att de är kostsamma. Dels behövs resurser för materialhantering och 

yta för lagring, dels innebär produkter i lager en uppbindning av kapital (Oskarsson et. al, 

2006.). Storhagen (2011) förklarar att lager, emellertid, inte enbart är negativt ur ett 

kostnadsperspektiv. Med hjälp av lager kan även en del kostnader sänkas, exempel på detta är 

kostnader för inköp, transport samt produktion. Ofta är det mer ekonomiskt att köpa in, 

transportera och även producera stora volymer i taget, något som i sin tur erfordrar någon typ 

av lagerhållning (ibid.).  

4.6.1 Lagertyper  

Det finns olika typer av lager och generellt brukar de delas in efter sin placering i flödet eller 

speglar lagerstrategin bakom. En överskådlig indelning är råvarulager, buffert eller förråd vid 

produktionen samt färdigvarulager (ibid.). Storhagen (2011) och Oskarsson et al. (2006) 

presenterar en sammanfattande lista över de vanligaste typerna av färdigvarulagrena.  

 Fabrikslager är det lager som finns i direkt anslutning till produktionen. Fabrikslagrets 

primära uppgift är att hålla en viss nivå av färdiga produkter för att kunna ta hänsyn till 

kundernas efterfrågan (Storhagen, 2011).  

 Terminal eller distributionslager är färdigvarulager som inte ligger i anslutning till 

produktion, ofta är detta det slutliga lagret där produkterna sedan går direkt till kund 

(ibid.) 

 Omsättningslager innebär hemtagning av material eller produktion i satser vilket leder 

till inleverans av en större volym av produkter som undan för undan plockas ut tills det 

är dags för en ny stor leverans. Denna lagerform tillåter inköp och transport av stora 

kvantiteter vilket ger ekonomiska fördelar (Oskarsson et. al, 2006). 

 Säkerhetslager är den marginal som finns mellan ett tomt lager och den nivå då 

påfyllnad sker. Denna lagertyp används för att säkra en viss leveransservice även när 

efterfrågan, leveranstider och produktionskapaciteten är osäker (ibid.). 

 Buffertlager är det lager som innebär produkter i arbete i produktionen. Buffertlagrets 

primära funktion är att balansera upp svängningar mellan in- och utflöde (Storhagen, 

2011). 

 Transportlager innebär alla lager som befinner sig under transport, både internt, inom 

den egna produktionen men även transporter till och från företaget (ibid.) 
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4.6.2 Lagerlayout 

Att minimera lagerhållningskostnader och hanteringskostnader är två viktiga faktorer vid 

utformning av lager. Detta uppnås genom att använda lagringsutrymmet maximalt samt genom 

att skapa en layout som underlättar hantering, menar Jonsson och Mattsson (2011). 

Lagerlayouten bör anpassas så att högfrekventa produkter placeras på ett lättåtkomligt sätt som 

minimerar transportsträckan i lagret och samtidigt gör att artiklarna är lätta att hitta. Genom 

detta kan onödiga förflyttningar av material och onödig tid för att leta efter material undvikas 

(ibid.). Jonsson och Mattsson (2011) förklarar att det första beslutet som måste tas angående 

artiklarnas placering i lager är om fast eller flytande lagerplacering skall användas. Fast 

placering betyder att varje artikelsort förvaras på en bestämd plats i lagret. Detta innebär behov 

av stora lagerytor men samtidigt kräver det inte så mycket administration på systemnivå 

(Oskarsson et. al, 2006). Flytande placering innebär att det inte finns några förbestämda 

lagerplatser för artiklarna och de förvaras därför där det för tillfället finns plats. Enligt 

Oskarsson et al. (2006) kan lagerutrymme utnyttjas bättre vid tillämpning av flytande 

lagerplacering, dock krävs ett avancerat administrativt system. Jonsson och Mattsson (2011) 

understryker att även en kombination av dessa två olika lagerplaceringssystem är vanlig. I dessa 

fall brukar ofta fast lagerplacering användas för plockplatserna och flytande placering för 

buffertlagret. Vidare, menar författarna att materialhanteringen kan reduceras, om artiklar som 

ofta ingår i samma order, placeras nära varandra i lagret (ibid.). 

4.6.3 Lagerplaceringssystem 

Lagerplaceringssystem är modeller med principer och kriterier för fysisk placering av gods i 

lager. Enligt Oskarsson et al. (2006) är en vanlig indelning av gods plock- respektive 

buffertgods. Plockgodset kallas det gods som placeras vid en speciell plockplats, en plats i nära 

anslutning till processen där materialet finns lättillgängligt. Buffertgodset är det gods som 

placeras på en buffertplats som ofta är mer avlägset belägen från processen, från denna plats 

sker påfyllnad av plockplatsen vid behov. Denna indelning av lagerplatser, menar Oskarsson et 

al. (2006) är vanlig speciellt i större lager. Förflyttningen av artiklar från buffert- till plockplats 

innebär omlagring vilket är ett viktigt och tidskritiskt arbetsmoment. Signalen om påfyllnad, 

till personalen som ansvarar för förflyttningen, kan variera. Användandet av ett datasystem som 

automatiskt ger signal för påfyllnad vid en viss lagernivå är, enligt Oskarsson et al. (2006), 

optimalt.  

Placeringen i lager bör, enligt Oskarsson et al. (2006) styras av fyra primära faktorer. Den första 

är hur ofta uttag sker, vilket kan bli synligt genom att göra en frekvensöversyn av sortimentet. 

Den andra parametern är hur många artiklar varje uttag gäller. De sista avgörande faktorerna 

som påverkar artiklarnas placering är deras volym och vikt (ibid). Dessa faktorer avgör om 

godset ska placeras lågt eller högt upp i lagret. Ofta placeras tunga artiklar på golvyta och lätta, 

lågfrekventa artiklar på höga nivåer (Jonsson och Mattson, 2011). 

4.7 Materialhantering och interna transporter  

Materialhantering kan kopplas samman med all typ av intern förflyttning inom ett företag. Dess 

utformning är beroende av antalet leveransställen, hur ofta leverans sker samt 
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förflyttningsavstånd och vilket material som ska förflyttas (Jonsson och Mattsson, 2011). 

Materialet förflyttas med hjälp av en lastbärare i form av exempelvis en pall, palett, rullband, 

truck eller trucktåg (Battini et al., 2015). När en förflyttning sker, förflyttas ett material fysiskt 

och på samma gång sker ett informationsutbyte. Lumsden (2012) framhåller att ett optimalt 

flöde säkrar förflyttningens säkerhet och kvalitet. Ytterligare, menar författaren, att ett effektivt 

flöde är av betydelse då det interna transportflödet står för omkring hälften av de totala 

transportkostnaderna i ett företag.  Kostnaden för förflyttning har en stark relation till hur 

effektivt lastbäraren utnyttjas (Jonsson och Mattsson, 2011) och hur väl rutterna systematisk 

planerats för att minimera körsträckan (Segerstedt, 2008). Förflyttningar kan ske både 

horisontellt och vertikalt. Horisontella förflyttningar, menar Lumsden (2012) kan hanteras 

effektivt och ofta till en lägre kostnad än vertikala förflyttningar som förflyttar material i 

höjdled ofta med hjälp av gaffeltruck eller dyra speciallösningar som containerkranar och 

automatlager. Lumsden (2012) framhåller att en avvägning ofta sker mellan horisontell och 

vertikal förflyttning för att söka den mest optimala lösningen.  

4.7.1 Plockningsprinciper   

Plockning från lager kan generellt genomföras på två sätt förklarar Jonsson och Mattsson 

(2011), material-till-man eller man-till-material. Vid material-till-man förflyttas material till 

plockplatsen där själva plockningen äger rum. Förflyttningen av materialet till plockplatsen kan 

ske automatiskt och principen minimerar plockarens förflyttning (ibid.). Jonsson och Mattson 

(2011) menar att denna metod är gynnsam då större volymer plockas utifrån ett fåtal orderrader. 

Metoden man-till-material innebär istället att plockaren förflyttar sig i lagret och plockar 

önskade artiklar (ibid.). Metoden medger att flera order kan plockas samtidigt och genom 

lämplig plockordning kan plockarens förflyttning minimeras (ibid.). Större order kan plockas, 

framhåller Jonsson och Mattsson (2011), genom att plockplatsen delas upp i mindre plockzoner 

som är kopplade till olika lagerzoner. Förflyttningar minimeras vilket gör denna metod 

gynnsam (ibid.). 

4.7.2 Principer för materialförsörjning 

Materialuttag aktiveras genom att information ges om vilket material som ska plockas och 

levereras (Jonsson och Mattsson, 2011). Jonsson och Mattsson (2011) nämner tre olika 

principer för materialuttag för att försörja ett produktionsflöde med material. Genom satsning 

eller kittning plockas materialet för en tillverkningsorder samman och levereras därefter till 

produktionen som en enhetlig sats. Detta, betonar Lumsden (2012), ger möjligheten att minska 

lageryta vid monteringslina samtidigt som endast material som ska användas finns 

lättillgängligt. En kittning som följer produktens förädling, menar Battini et al. (2015), är ett 

sätt att felsäkra varje steg i förädlingskedjan längs med produktionslinan. Samtidigt, menar 

författarna, kan materialflödet störa produktionen och bör därför endast bestå av ett mindre 

antal komponenter (ibid.). Harris et al. (2003) framhåller att kittning kan vara passande då 

produktmixen är varierad för att tillgodose efterfrågan. Nackdelen med kittning, poängterar 

Kilic och Durmusoglu (2015), är att principen medför höga plockningskostnader och att en 

felaktig kittning eller defekt komponent kan skapa störningar eller kvalitetsproblem i själva 

tillverkningen. 
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Vid batchning, förklarar Jonsson och Mattsson (2011), plockas ett specifikt större material 

samman som täcker en viss produktionstid och levereras därefter fram till produktionen som en 

sats. En förlängning av denna metod, framhåller samma författare, är sekvensering som innebär 

att olika artiklar av en viss komponent ompackas till den ordningen de kommer att förbrukas 

vid produktionslinan. Sekvensering kan även användas vid kittning och kan då även försörja en 

enskild arbetsstation (Faccio, 2014 och Battini et al., 2015).  

Den tredje materialuttagprincipen kontinuerlig försörjning betyder att mindre material av en 

större mängd artiklar flyttas nära produktionen (Jonsson och Mattsson, 2011). Denna princip 

innebär att en mängd olika artiklar finns tillgängliga vilket i sin tur ställer krav på stor lageryta 

nära tillverkningen (ibid.). Varje tom komponentbehållare ersätts och varje behållares kvantitet 

är kopplad till befintlig produktvariation (Kilic och Durmusoglu, 2015). En fördel med systemet 

är att en felaktig komponent snabbt kan ersättas (ibid.). Samtidigt finns en risk, framhåller Kilic 

och Durmusoglu (2015), att operatör ägnar mycket tid åt att leta efter önskad komponent. 

4.7.3 Materialtorg 

Problematiken runt ökande kundanpassning och hantering av fler varianter, framhåller 

Lumsden (2012), har lett till krav på förändrad materialförsörjning. Traditionella 

försörjningssystem, betonar författaren, påvisar oförmåga att tillmötesgå ökad 

materialhantering samt växande krav på lageryta nära produktion. Detta kan medföra risk för 

materialbrist och överförbrukning av artiklar. Det blir av vikt att reducera dessa problem, menar 

Lumsden (2012) och framhåller att materialtorg kan vara en lösning. Vid ett materialtorg, som 

fungerar som en gemensam plockyta för flera arbetsstationer, kan operatör hämta det material 

som behövs till sin arbetsstation (ibid.). Fördelen med materialtorg, betonar Lumsden (2012), 

är att lagerytan nära produktionslinan reduceras samtidigt som antalet materialadresser minskar. 

Harris et al. (2003) framhåller att materialtorg i förlängningen kan ersätta huvudförrådets 

lagerfunktion och göra material mer visuellt synligt samt lättare att hantera. Materialtorg 

placeras med fördel i direkt anslutning till produktionslinan (Battini et al., 2015). 

Materialflödets effektivitet och förmåga att takta linan kommer att försämras ju längre ifrån 

linan materialtorget placeras. Däremot framhåller samma författare att detta kan kompenseras 

genom att skapa ett effektiv och snabbt materialflöde där fler enheter kan hanteras samtidigt. 

Ytterligare kan ett större materialtorg för flertalet produktionslinor reducera kostnaderna i 

jämförelse med ett materialtorg per produktionslina (ibid.).  

Lumsden (2012) tydliggör att materialhanteringsprinciper som kittning och sekvensering, med 

flera, kan tillämpas vid materialtorgen. Skillnaden står i möjligheten att plocka för flera order 

samtidigt vilket skapar en större plockeffektivitet i jämförelse med mer traditionell 

materialförsörjning (ibid.). Hanson och Finnsgård (2014) betonar att det finns en konflikt 

mellan effektiv montering och effektiv materialförsörjning. Författarna menar att små enheter 

underlättar effektiv montering men att större lastbärare med material effektiviserar 

materialförsörjning. Genom att använda sig av materialtorg för att packa om komponenter i 

mindre enheter skapas ett behov av fler plockare. Om denna ompackning kan tilldelas 

leverantörer, istället för att det sker internt, kan detta undvikas menar Hanson och Finnsgård 

(2014). 
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4.7.4 Principer för interntransporter 

Nyckeln till utformandet av ett effektivt transportsystem internt handlar, menar Kilic och 

Durmusoglu (2015), om att välja rätt lastbärare, plats, tidpunkt och metod för transport av en 

viss komponent. Förutom rätt utrustning är själva utformningen av en effektiv ruttplanering 

samt val av materialförsörjningsprincip av betydelse (ibid). Dessa tre faktorers är beroende av 

varandra och dess samspel avgör transportsystemets effektivitet (ibid). Ett transportsystems 

utformning ska ge förutsättning för god leveransservice och ha förmågan att på ett säkert sätt, 

med högt resursutnyttjande, frekvent transportera material (Jonsson och Mattsson, 2011, 

Krajewski et al., 2013).  

Leverans sker mellan två punkter, leveranspunkt och mottagningspunkt (Jonsson och Mattsson, 

2011). Genom ett flertal punkter kan ett nätverk av transporter skapas och utformningen av 

detta transportnätverk avgör dess effektivitet. Optimerade transportlaster i två riktningar, tur 

och retur, är att föredra (ibid.). Transport kan ske med hjälp av direkttransport där kvantitet 

levereras direkt till en mottagningspunkt eller till flera mottagningspunkter. Alternativt kan ett 

kontinuerligt tidsstyrt transportsystem, en så kallad mjölkrunda, användas. Detta system bygger 

på att lasta och lossa material vid flertalet mottagningspunkter efter en viss slinga (Jonsson och 

Mattsson, 2011). Fördelarna med att använda mjölkrundor är att orderkvantitet för respektive 

kund kan minskas samtidigt som leveransfrekvensen kan öka i jämförelse med direkttransport 

(ibid). Systemet har även förmågan att lasta material med hänsyn till rutten vilket i sin tur höjer 

kapacitetsutnyttjandet (Lumsden (2012). Faktorer som påverkar själva planeringen av 

transporter är val av rutt och lastbärare samt hur material ska lastas för att uppnå hög 

fyllnadsgrad. Jonsson och Mattsson (2011) påpekar att ruttplanering är avancerat och att 

flertalet beräkningsmetoder finns som stöd för att optimera kapacitetsutnyttjande samtidigt som 

sträcka och tid minimeras. Harris et al. (2003) påpekar att en väl utformad leveransrutt 

säkerställs att leveranser sker korrekt och att tomma behållare och andra typer av lastbärare 

transporteras bort från produktionsytor. Hur själva leveransen sker till produktionslina är av 

betydelse, menar samma författare, och bör ske på ett sådant sätt att operatören inte störs i sitt 

arbete. Effektiviteten i materialhanteringen ökar genom att rätt mängd och rätt komponenter 

finns tillgängligt (ibid.).  

Hur ofta leveranser bör ske handlar om en avvägning mellan effektiv materialhantering, där 

leveranser sker vid ett fåtal tillfällen med hjälp av större lastbärare, och minimering av 

kostnader för lager, där leveranser istället sker frekvent med hjälp av små lastbärare. En mer 

frekvent leverans minskar mängden lager vid produktionslina men står samtidigt för en kostnad 

(Harris et al., 2003).   

4.8 Ledtidsglapp 

Christopher (2005) framhåller att tiden för att tillverka och leverera en produkt vanligen inte 

överensstämmer med den tid kunden är beredd att vänta på sin produkt. Denna tidsskillnad 

mellan total ledtid och kundordertid benämns som ledtidsglapp (Lumsden, 2012). Christopher 

(2005) framhåller att kundens villighet att vänta på produkten är starkt kopplat till konkurrens 

och efterfrågade produktens karaktär. Genom att använda sig av prognoser försöker varje 

företag att möta efterfrågan och korta ledtiden för kunden, men prognoser innebär även en 
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risktagning då de sällan svarar mot den verkliga efterfrågan (ibid.). Ett annat sätt, menar 

Christopher (2005) är att reducera ledtiden i logistiksystem som helhet. Lumsden (2012) 

instämmer och menar att det handlar om en helhetssyn vad gäller materialhantering, transport 

och lagerhållning där kostnader minimeras aktivt i hela flödeskedjan och där hänsyn tas utifrån 

en helhetssyn. Hur de olika faktorerna utformas och integreras, menar Kilic och Durmusoglu 

(2015) och Battini et al. (2015), avgör materialflödens förutsättningar och effektivitet. 

Christopher (2005) framhåller att många möjligheter för effektivisering går förlorade genom att 

endast se till varje del i logistiksystemet för sig. Genom att utgå från helheten vad gäller 

material- och informationsflöden kan olika effektiviseringsmöjligheter skapas. Ett problem som 

lyfts fram är ledningens bristande helhetsbild över det totala logistiksystemet och betydelsen av 

en väl fungerande styrning av systemet. Detta medför att möjligheter förbises (ibid.).  

Ett sätt att synliggöra möjligheter är att upprätta en värdeflödeskarta över logistiksystemet i sin 

helhet för att med hjälp av denna synliggöra de styrkor och brister som utgör systemets 

nuvarande utformning (ibid). Christopher (2005) lyfter fram två tidsbegrepp som bör studeras, 

tid där främst värde skapas samt tid utan värdeskapande. All tid är kopplat till kostnader vilket 

gör det betydelsefullt att minimera all tid som inte skapar värde för kunden. Genom 

kartläggning kan processer och lager synliggöras och dess koppling till värdeskapande- och 

icke värdeskapande tid. Samma författare framhåller att val av olika typer av styrningsprinciper 

kan innebära att icke värdeadderande tid skapas vilket bör tas hänsyn till vid utformning av ett 

effektivt flöde. Val av satsstorlek, orderstorlekt är starkt kopplat till detta fenomen (ibid.).  

Liker (2009) menar att icke värdeskapande tid även kan kopplas samman med olika slöserier 

som alla består av icke värdehöjande moment som inte skapar värde för kunden. Krajeswski et 

al. (2013) instämmer och betonar att eliminera slöserier synliggör underliggande problem. 

Genom att hantera problem kan en högre grad av kundvärde skapas Nedan presenteras en 

sammanställning av de åtta nämnda slöserierna enligt Liker (2009) och Krajewski et al. (2013). 

1. Överproduktion skapar onödiga lager av komponenter som kunden inte efterfrågar. 

Genererar ökade kostnader för bland annat lagerhållning och transporter. 

2. Väntan består av olika dröjsmål som exempelvis väntan på material maskin eller 

verktyg.  

3. Onödiga transporter eller förflyttning uppstår då material förflyttas långa och 

ineffektiva vägar mellan processteg och lager.  

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning skapar slöseri i form av onödiga 

arbetsmoment och felaktigheter. En komponent tas fram med högre kvalitet än kunden 

efterfrågar eller att komponent måste omarbetas för att möta kundens efterfrågan.  

5. Överlager skapas när onödigt material lagras i form av råvaror, produkter-i-arbete och 

färdiga produkter. Detta slöseri döljer problem såväl som orsakar en förlängd ledtid mot 

kund.   

6. Onödiga arbetsmoment är all typ av onödiga rörelser som inte skapar värde för kunden.  

7. Defekter inträffar då felaktiga komponenter och produkter produceras. All typ av 

reparation, omarbete samt skrotning är exempel på denna form av slöseri. 
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8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda betyder att idéer, förbättringsförslag och 

kompetens hos de anställda inte nyttjas till fullo. 

Att arbeta med ständiga förbättringar samt identifiera olika typer av slöserier och dess 

rotorsaker framhåller Liker och Meier (2006) är vägen till framgång. Oskarsson et al. (2006) 

instämmer och betonar att studera tidsanvändande och den totala ledtiden genom ledtidsanalys 

skapar förutsättning för reducering av ledtid och genomloppstid vilket innebär att ledtidsglapp 

reduceras. Genom att eliminera tid som inte skapar värde, förenkla, integrera och synkronisera 

aktiviteter kan ledtidsreducering åstadkommas (ibid). Det handlar alltså om att minska 

ledtidsglapp genom ständiga förbättringar, poängterar Christopher (2005), vilket i sin tur 

kommer att öka snabbheten samt reducera försörjningskedjans totala kostnader.   
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FÖRETAGSPRESENTATION 

Nedan ges en kort beskrivning av ABB-koncernen och fallföretaget ABB IEC LV Motors. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av statorlindningen, den komponentfamilj som är i fokus 

i denna studie. 

4.9 ABB-koncernen 

Affärsområdena för ABB-koncernen är kraft- och automationsteknik. Koncernen har runt 

140 000 medarbetare och är verksam i cirka 100 länder (Kort om ABB Sverige, 2015). I Sverige 

finns 9 000 medarbetare som främst arbetar i Västerås, Ludvika och Karlskrona. Intäkterna 

under 2013 uppgick till 42 miljarder kronor (Nyckeltal, 2015). Olika tekniska lösningar som 

intelligenta och energieffektiva hus, laddning av elbilar, energieffektiva motorer är några 

exempel på områden där ABB-koncernen verkar. ABB-koncernen är indelad i fem divisioner, 

Power systems, Power Products, Discrete Automation and Motion, Low Voltage Products och 

Process Automation (Vår verksamhet, 2015). 

4.10 Fallföretaget ABB IEC LV Motors 

Fallföretaget ABB IEC LV Motors ingår i affärsenheten Motors & Generators som är en del av 

Discrete Automation and Motion (Motors & Generators, IEC LV Motors, 2015). IEC LV 

Motors utvecklar, tillverkar och säljer asynkrona och synkrona lågspänningsmotorer i 

aluminium och gjutjärn. Motorerna har ett axelhöjdsområde inom 90-280 mm och effektområde 

upp till 125kW. Även Tractions motorer, som är motorer för tåg, utvecklas och säljs (ibid.).  

IEC LV Motors tillverkar årligen 100 000 motorer (Verkstadschef, 2015). Råmaterial och 

komponenter köps in från en mängd olika leverantörer som bland annat finns i Kina, Spanien, 

Turkiet, Tjeckien, Estland och Sverige. En betydlig andel högfrekventa motorkomponenter, så 

som rotor och statorlindning, tillverkas även på plats i fabriken. Tillverkningen inleds med att 

inköpt plåt levereras från externa leverantörer och stansas, pressas och svetsas till statorkroppar 

och rotorkroppar. Övrigt inköpt material och komponenter anländer till godsmottagning och 

lagerförs i huvudförråd eller veckoförråd fram till att efterfrågan uppstår i monteringslinor. 

Statorkropp lindas i lindningsprocessen och rotorkropp och rotoraxel monteras genom 

krympning. Därefter sker ikrympning av hölje och statorlindning samt montage av kablar, rotor 

och övriga komponenter i befintliga monteringslinor. Motorer i storlekarna 90- 132 mm 

monteras i monteringslina A och motorer i storlekarna 160- 280 mm i monteringslinorna B2, 

B3 samt B4. Den färdiga motorn förpackas och levereras därefter till beställande kund (ibid.).  

Motorer tillverkas enligt standardutförande eller konfigurationer efter specifika kundbehov, så 

kallade projektorder. Standardmotorer lagerförs i färdigvarulager för att kunna levereras till 

kunder över hela världen på maximalt 48 h. Ledtiden för projektorder och lågfrekventa standard 

statorlindningar är upp till 10 veckor. Projektorder blir allt vanligare vilket ställer nya krav på 

fallföretaget och ökar komplexiteten vad gäller materialförsörjningen och balansen mellan 

tillgång och efterfrågan. Motortillverkning och försäljning är en hårt konkurrensutsatt global 

marknad och trots företagets starka ställning på marknaden är det av stor vikt att kvarhålla sin 

position och stärka denna genom ständiga förbättringar och effektivisering av verksamheten 
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och dess materialförsörjning. I dag finns olika typer av störningar som rör styrning, hantering 

och lokalisering av material inom den interna materialförsörjningskedjan (ibid.).  

4.11 Komponentfamiljen Statorlindning 

Komponentfamiljen i fokus i denna studie är statorlindningen. Statorkroppen är den statiska 

delen av motorn och utgörs av ett plåtpaket. I statorn finns spolar, så kallade lindningsfaser, 

som ger upphov till elektromagnetiska flöden. Lindningsfaserna utgörs av härvor med olika 

lindningsvarv. Materialet för den tråd som används för tillverkning av dessa härvor varierar. I 

standardutförandet för statorlindningen används koppartråd med isolering (Low voltage - 

General performance motors according to EU MEPS, 2015 och Operatör, 2015). 

IEC LV Motors tillverkar idag ungefär 40 % av de större statorlindningarna, till motorer i 

axelhöjden 160-280 mm, internt i fabriken. Resterande 60 % köps in från externa leverantörer 

(Projektledare, 2015 och Produktionsplanerare, 2015). De mindre statorlindningarna, till 

motorer i axelhöjden 90- 132 mm, köps samtliga in från extern leverantör (Inköpare, 2015). 

All typ av hantering och transport medför en risk för formförändringar och slitage på 

statorlindningarna. Genom att impregnera komponenten i färdigt stadie reduceras till viss del 

risken för formförändringar. Vid placering av komponenten i lastbärare, för transport, finns två 

grundläggande krav för att reducera denna risk. Utsidan av statorlindningen bör ligga mot ett 

jämt underlag och härvorna för varje statorlindning bör skyddas mot härvorna för övriga 

statorlindningar i lastbäraren. Det vill säga, statorlindningarna bör inte packas för tätt i 

lastbäraren. De mindre statorlindningarna är extra sköra och på företaget har uppmärksammats 

återkommande skevhet hos dessa. Detta åtgärdas på plats genom att samtliga mindre 

statorlindningar genomgår kontroll och en så kallad omriktning innan de levereras till 

monteringslina (Projektledare, 2015). 

 

Figur 6. Statorlindning (ABB IEC LV Motors, 2015) 
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5 PROCESSKARTLÄGGNINGENS RESULTAT 

Följande avsnitt redovisar resultatet från processkartläggningen av materialflödet. 

Inledningsvis beskrivs befintliga styrningsprinciper och sedan presenteras materialflödet först 

översiktligt och därefter mer detaljerat genom en värdeflödeskarta. Avslutningsvis redovisas en 

sammanställning över transportsträckor, lagernivåer samt led- och cykeltider.  

5.1 Generell utformning av materialflödet 

Materialflödet för komponentfamiljen statorlindning är, på fallföretaget, uppdelat i två separata 

flöden, namngivna materialflöde A och B.   

Materialflöde A och B för komponentfamiljen statorlindning styrs med hjälp av olika 

styrningsprinciper. Huvudförråd är ett begrepp som används för företagets större lager av 

buffertgods. Veckoförråd är ett begrepp som används för lagret i nära anslutning till respektive 

monteringslina. Veckoförrådets innehåll är inte kopplat till en veckas förbrukning utan består 

av ett specifikt antal statorlindningar efter beställning eller levererad order från leverantör.    

Materialstyrning: Utefter intern lagerpåfyllnad eller specifik kundorder beställs 

statorlindningar av intern eller extern leverantör. Genomgående skapas ett tryckande flöde där 

påfyllnad sker i nästa processteg utan att behov uppstått. Styrningen skapar flertalet buffertlager 

mellan olika processteg.  

Materialstyrningen mot respektive monteringslina är utformad på olika sätt. Monteringslina A 

och B3 har ett större veckoförråd bestående av flertalet pallställ i anslutning till respektive 

monteringslina. Monteringslina B2 och B4 har endast ett mycket litet veckoförråd bestående av 

ett fåtal pallar placerade på golvyta i nära anslutning till respektive monteringslina.  

Lagerstyrning: Lagerpåfyllnad av statorlindningar styrs främst utefter en frekvensanalys, så 

kallad ABC-analys, kopplat till efterfrågan. Huvudförråd utgörs av ett flertal olika lagerplatser 

i fabriken. Det är ett flytande lager där en viss styrning av lagerplatser sker utefter närhet till 

monteringslina.  

Inregistrering av pall i affärssystem sker vid godsmottagning respektive lindningsprocess. Uttag 

av pall ur huvudförråd registreras i affärssystemet av operatör vid monteringslina. Pall med 

äldst datum prioriteras.  

Statorlindningar i veckoförråd tilldelas ingen specifik placering i affärssystemet utan tillhör 

varje monteringslinas veckoförråd. För veckoförråd för monteringslina A finns ett separat 

Excelprogram där artikelnummer, antal och pallfacksplacering dokumenteras av operatör.     

Lastbärare: Helpall används som lastbärare för komponentfamiljen statorlindning för all 

transport och lagerhållning. Pallen består av flera olika delar, där pallkrage och bottenplatta 

plockas isär vid avemballering. Fyllnadsgraden för respektive pall beror på storleken på order 

och om det är en standard- eller kundorder (projektorder). Det maximala antalet per pall beror 

även på statorlindningens storlek vad gäller axelhöjd och längd.  
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Statorlindningar förflyttas med truck till vald destination. Lagerförvaring består främst av 

pallställ, men användning av golvytor och pallbord är vanligt förekommande.   

Materialhantering: Statorlindning förflyttas manuellt vid omplockning/plockning genom att 

statorlindning lyfts för hand eller med hjälp av magnetlyft till önskad plats. 

Transport/Förflyttning: All förflyttning av pall sker med truck av truckförare vid 

logistikavdelningen eller operatör. Pallen förflyttas mellan olika destinationer både horisontellt 

och vertikalt. Transportbehov skapas via affärssystem eller då truckförare vid 

logistikavdelningen visuellt uppmärksammar behov. I många fall sker returtransport utan last. 

5.2 Materialflöde A 

Efterfrågan på motorer i axelhöjden 90-132 mm utgör grunden för inkommande material och 

komponenter till monteringslina A. Efterfrågan skapas på två sätt, genom en kundorder, så 

kallad projektorder, eller standardorder till färdigvarulager. Utefter efterfrågan skapas en 

körplan vilket aktiverar materialuttag ur två typer av lager, veckoförråd i nära anslutning till 

monteringslina samt huvudförråd. 

Materialflödet påbörjas vid godsmottagning där statorlindningar anländer i pall från ett flertalet 

utländska leverantörer i Europa. Leverantörerna av statorlindningar har fasta leveransdagar då 

komponenter levereras till godsmottagningen. Exakt tidpunkt för leverans är inte specificerad 

och vissa förseningar är vanligt förekommande. Statorlindningarna för projektorder samt 

standardorder transporteras separat. Varje pall kan bestå av flera olika artiklar och storlekar, så 

kallade blandpallar, eller endast en specifik artikel, så kallade helpall. Blandpallar kan inte 

hanteras i befintligt affärssystem och lagerförs därför direkt i veckoförråd. 

Från godsmottagning finns tre alternativ, transportera pall med statorlindningar till huvudförråd 

(HVF), mätrum eller direkt till veckoförråd. För kontroll av leverantör utförs i mätrummet 

slumpvisa tester av en viss procentsats komponenter. Leverantörer som underpresterar testas 

mer frekvent. De pallar som ska testas transporteras till mätrum där test sker. Samma testning 

sker även vid monteringslina A för alla statorlindningar. Icke godkända statorlindningar 

reklameras. Därefter transporteras pall tillbaka till anvisad plats på godsmottagning och 

hanteras därefter som övriga ankommande pallar vid godsmottagningen. I huvudförråd 

lagerförs helpallar och i veckoförråd lagerförs blandpallar under en kortare eller längre 

tidsperiod fram till att ett uttagsbehov skapas utifrån en upprättad körplan från 

planeringsavdelningen. Veckoförrådet ligger i nära anslutning till monteringslina och har ett 

eget in- och ut registreringssystem. På grund av bristande kvalitet vad gäller skevhet behöver 

flertalet statorlindningar korrigeras manuellt, en så kallad riktning. Riktning sker främst av alla 

statorlindningar i axelhöjd 90-112 mm. Efter riktning placeras pall på golv vid veckoförråd eller 

i undantagsfall direkt på pallbordet som utgör startpunkt för monteringslina A. Riktning för 

statorlindningar i axelhöjd 132 mm sker främst vid monteringslinans första station. 

I figur 7 kan flödesschema för materialflöde A studeras. All transport av pallar med 

statorlindningar från godsmottagning till monteringslina utförs av truckförare kopplat till 

logistikavdelningen. Övriga transporter utförs av operatör vid monteringslina samt mätrum. 
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Figur 7. Flödesschema materialflöde A 
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5.2.1 Värdeflödeskartläggning 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive processteg. För varje delsteg 

presenteras relevant resultat från mätningar, observationer och intervjuer. Insamlad data har 

beräknats med hjälp av formlerna 1-4, som redovisats i avsnittet 3.3. Materialflödet kan studeras 

i värdeflödeskarta för materialflöde A (figur 8 och bilaga C). Avslutningsvis presenteras en 

sammanställning vad gäller transportsträckor och cykeltider samt lagernivåer och ledtider 

kopplade till materialflödet.  

Start- och slutpunkt för materialflöde A: 

Startpunkt: Leverantör: Godsmottagning.   

Leverans: 1-3 gånger i veckan. 

Slutpunkt: Beställande kund: Monteringslina A.  

Behov: 94 statorlindningar/ dag. 

Leverantör Godsmottagning: Godsmottagning levererar statorlindningar en till tre gånger i 

veckan och detta är kopplat till ankommande gods från externa leverantörer. Vid inläsning av 

material tilldelas varje pall en palldestination. Destinationer för statorlindningar är veckoförråd 

(blandpall), huvudförråd (helpall) eller mätrum. Vid inleverans uppstår en viss väntetid för 

pallar innan transport sker.  

Palldestination veckoförråd: Pall transporteras av truckförare vid logistikavdelningen till golv 

vid veckoförråd. Transportsträckan är 166 m och tar 251 s. 

Palldestination huvudförråd: Pall transporteras av truckförare vid logistikavdelningen till 

pallfack. Huvudförråd finns på ett flertal ställen i fabriken. Lagerstyrning finns för 

pallfacksplacering.  Om inget ledigt pallfack finns vid primär plats, sker en sekundär tilldelning 

av plats. Den genomsnittliga transportsträckan är 81 m och tar 129 s. Ledtiden för lagret är 26 

dagar. 

Pallar med statorlindningar förvaras i huvudförråd fram tills att efterfrågan skapas genom en 

beställning från operatör vid monteringslina eller operatör som ska utföra riktning. Information 

om förflyttning skickas elektroniskt till truckförare vid logistikavdelningen som hämtar och 

levererar pall till golv vid veckoförråd. Den genomsnittliga transportsträckan är 116 m och tar 

181 s. 

Palldestination mätrum: Pall transporteras av truckförare vid logistikavdelningen till mätrum 

för resistans och högspänningstest. Vid mätrum uppstår en viss väntetid för pallen. Operatör 

vid mätrum observerar visuellt ett behov av mätning och tar fram avsedd statorlindning ur 

pallen samt ritningsunderlag ur arkiv. Avemballering och omplock förekommer. Mätningen tar 

1400 s där större delen av tiden består av sökning efter ritningsunderlag. Frisläppning av pall 

sker av operatör i samband med godkännande och pall transporteras tillbaka till en golvplats 

vid godsmottagningen och tilldelas lagerdestination. Den totala transportsträckan är 56 m och 

tar 86 s.   



32 

 

Lageryta på golv vid veckoförråd: Golvyta framför veckoförråd fungerar som ett lager för 

blandpallar från godsmottagning, beställda helpallar från huvudförråd samt pallar från 

riktningsstation. Lagrets ledtid är 1,5 dagar.   

Inregistrering: Endast blandpallar registreras i veckoförråd. Operatör antecknar 

artikelnummer/projektnummer i en anteckningsbok för alla statorlindningar i blandpallen. 

Operatören letar visuellt efter en ledig plats i veckoförråd. Därefter registreras varje artikel in i 

ett Exceldokument. Vald pallfacksplacering i veckoförråd registreras i både dokument och 

anteckningsbok. Detta för att underlätta spårbarheten vid uttagsbehov. Pallfacksnumret skrivs 

även på pallens ena kortsida. Anteckningarna används som en felsäkring mot 

knapptryckningsfel i Exceldokumentet. Ovanstående arbete tar 300 s. Pall förflyttas till 

veckolager av samma operatör. Den genomsnittliga transportsträckan är 16 m och tar 28 s.  

Om pallfack ej finns tillgängligt avemballeras pall och statorlindningar placeras i befintliga 

pallar i veckoförråd utefter storlek. Avemballering och omplock tar 280 s.   

Veckoförråd: Lagret består av två större pallställ fördelade på två platser. Lagrets ledtid är 14 

dagar. Fyllnadsgraden i pallarna i lagret är 48 %. 

Uttag/beställning och plockning inför riktning: Utifrån en körplan från 

planeringsavdelningen gör riktningsoperatör ett uttag från veckoförråd och/eller en beställning 

från huvudförråd. Den genomsnittliga tiden för uttag/beställning tar 280 s. Uttag ur veckoförråd 

sker via Exceldokument. Pall innehållande avsedda statorlindningar hämtas från veckoförråd. 

Statorlindning plockas ut och placeras på en tom pall. Operatör prickar av statorlindning på lista 

och transporterar pall tillbaka till pallfackplats. Därefter upprepas samma procedur tills att alla 

önskade statorlindningar är avprickade. Den genomsnittliga tiden för plockning är 1140 s.  

Den plockade pallen och eventuellt pall levererad från huvudförråd, placerad på golv vid 

veckoförråd, transporteras av riktningsoperatör till riktningsstation. Transportsträckan är 50 m 

och tar 81 s.  

Riktning: Efter eventuell avemballage eller omplock av helpall kontrollerar operatör en 

statorlindning i taget genom att placera den mellan tre metallstavar. En modell, med samma 

mått som en rotor, förs ner i centrumhålet. Därefter kontrolleras rakheten med ett vinkelmått 

och bladmått. Skevhet riktas med hjälp av en plastklubba. Riktningen tar 60 s per statorlindning. 

Då statorlindningar riktas en i taget uppstår en väntan för övriga statorlindningar. 

När alla statorlindningar är riktade transporterar operatör tillbaka pall till golv vid veckolager. 

Transportsträckan är 50 m och tar 77 s. De statorlindningar som inte går att riktas reklameras 

till leverantör.  

Slutdestination, pallbord vid monteringslina: Pall förflyttas från golv vid veckolager till 

pallbord vid monteringslinans första station. Denna förflyttning sker med truck av operatör vid 

monteringslina. Transportsträckan är 5 m och tar 10 s. I och med denna förflyttning avslutas 

materialflöde A.   
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Figur 8. Värdeflödeskarta, Materialflöde A 
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5.2.2 Sammanställning av resultat för materialflöde A 

Transportsträckor 

Nedan redovisas uppmätta transportsträckor (horisontell förflyttning) för materialflöde A. 

Sammanställningen har delats upp i två tabeller som åskådliggör rörliga respektive fasta 

transportsträckor. De rörliga transportsträckorna, tabell 3, innefattar förflyttning till och från de 

olika huvudförrådsplatserna. Då sträckorna varierar presenteras summa, genomsnittsvärde samt 

variansbredd för de mätningar som genomförts. De rörliga transporterna utförs av truckförare 

vid logistikavdelningen. Övriga transportsträckor utförs av truckförare vid logistikavdelning 

eller operatör och presenteras i tabell 4. Den totala transportsträckan för hela materialflödet A 

är sammanställd i tabell 5. I denna tabell redovisas även den totala höjdförflyttningen (vertikal 

förflyttning), för hela flödet. 

Tabell 3. Rörliga transportsträckor materialflöde A 

Rörliga transportsträckor 

Godsmottagning till huvudförrådsplats (m) 

Genomsnittlig transportsträcka (19 pallar) 81 

Längsta transportsträcka  225 

Kortaste transportsträcka 6 

Variansbredd 219 

Huvudförrådsplats till golvyta vid veckoförråd (m)  

Genomsnittlig transportsträcka (19 pallar) 116 

Längsta transportsträcka  153 

Kortaste transportsträcka  57 

Variansbredd  96 

 

Tabell 4. Övriga transportsträckor materialflöde A 

Övriga transportsträckor (m) 

Transportsträcka för mätning  56 

Transportsträcka från godsmottagning direkt till golv vid veckoförråd  166 

Transportsträcka för placering i veckolager från golv vid veckoförråd 16 

Transportsträcka för riktning tur och retur från golv vid veckoförråd 100 

Transportsträcka till pallbord från golv vid veckoförråd 5 

 

Tabell 5. Total transportsträcka materialflöde A 

Total transportsträcka (m) 

Horisontell förflyttning  540 

Vertikal förflyttning  16 
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Spagettidiagram 

I figur 9 presenteras de vägar som pallar med statorlindningar transporteras i materialflöde A. 

De olika huvudförrådsplatserna betecknas HVF och veckoförråd VF. 

 

Figur 9. Spagettidiagram över transportvägar materialflöde A 
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Cykeltider 

Nedan, i tabell 6 samt figur 10, redovisas sammanställda cykeltider för materialflöde A. De 

olika processtegen har summerats efter sin karaktär. Cykeltiden för transporter är den totala 

tiden för alla typer av transporter i flödet. I administrativt arbete ingår inregistrering i Excel 

samt uttag inför riktning. I avemballering och omplock ingår hanteringen av material vid 

placering i veckoförråd samt hantering vid riktning. 

Tabell 6. Cykeltider materialflöde A 

Cykeltider materialflöde A 

Process Cykeltid (s) Andel cykeltid (%) 

Mätning 1400 31 

Plockning inför riktning 1140 26 

Total tid för förflyttning 843 19 

Administrativt arbete av operatör vid monteringslina 580 13 

Avemballering och omplock 460 10 

Riktning 60 1 

Totalt 4483 100 

 

 

Figur 10. Stapeldiagram över cykeltider för materialflöde A 
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Lagernivåer 

Nedan, i tabell 7, redovisas en sammanställning av de olika lagernivåerna, samt ledtid för 

respektive lager för materialflöde A. I figur 11 illustreras ledtiden i ett stapeldiagram. Lager 

med ledtid mindre än 1 dag har i diagrammet sammanställts och redovisas som ”övrigt lager”. 

Tabell 7. Lagernivåer materialflöde A 

 

 

Figur 11. Stapeldiagram över ledtider materialflöde A 
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Lagernivåer materialflöde A 

Lagertyp Lagernivåer (st) Ledtid (dgr) Andel ledtid (%) 

Huvudförråd 2456 26,0 60 

Veckoförråd 1314 14,0 33 

Golv vid veckoförråd 141 1,5 3 

Godsmottagning 45 0,5 1 

Lager vid mätrum 34 0,4 1 

Lager vid riktning 29 0,3 1 

Lager av riktat material vid golv vid veckoförråd 16 0,2 0,5 

Lager på pallbord 17 0,2 0,5 

Totalt 4052 43,1 100 
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5.3 Materialflöde B 

Efterfrågan av motorer i axelhöjden 160-280 mm utgör grunden för inkommande material och 

komponenter till monteringslinor B2, B3, B4. Efterfrågan skapas på två sätt, genom specifik 

kundorder från extern kund eller standardorder från färdigvarulager.  

Materialflöde B påbörjas vid den interna statorlindningsprocessens slutpunkt. Materialflödet 

har sin slutpunkt vid monteringslina B2, B3 och B4. Två interna statorlindningsprocesser finns 

i fabriken för axelhöjden 160-180 mm och 200-250 mm. Plåtpaket, som är en komponent till 

lindningsprocessen tillverkas i fabriken i nära anslutning till lindningsprocesserna. Koppartråd 

i olika diameter köps in från extern leverantör. Oimpregnerade statorlindningar köps in av 

externa leverantörer för att täcka efterfrågan. De externa statorpaketen kontrolleras, testas och 

impregneras i samma flöde som de internt tillverkade statorlindningarna.   

En order kan bestå av en eller ett flertal statorlindning vilket kan medföra att orderna delas upp 

på flera pallar alternativt att pallen inte fylls upp helt. Operatör kör pall till statorlindningslager 

där truckförare hämtar pall och kör den till anvisad plats i huvudförråd. Pallfacksplacering styrs 

primärt av närhetsprincip till respektive monteringslina. Vid platsbrist tilldelas pall ledig 

pallfacksplacering i övriga huvudförråd. Pall med statorlindning förvaras i huvudförråd tills att 

efterfrågan uppstår. Ett uttag från huvudförråd sker genom att statorlindningar beställs av 

operatör vid monteringslina. Truckförare eller operatör vid monteringslina kör pall till 

monteringslinans veckoförråd, en golvyta i nära anslutning till monteringslina. Ett omplock 

sker vid veckolager för monteringslina B3.  

I figur 12 presenteras flödesschema för materialflöde B. 
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Figur 12. Flödesschema materialflöde B 
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5.3.1 Värdeflödeskartläggning 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av materialflöde B. För varje delsteg presenteras 

relevant resultat från mätningar, observationer och intervjuer. Insamlad data har beräknats med 

hjälp av formlerna 1-4, som redovisats i avsnittet 3.3. Detta kan även studeras i värdeflödeskarta 

i figur 13 och i bilaga D. Avslutningsvis presenteras en sammanställning vad gäller 

transportsträckor och cykeltider samt lagernivåer och ledtider kopplade till materialflödet.  

Start- och slutpunkt för materialflöde B: 

Startpunkt:  Leverantör: Intern lindningsprocess. 

Leverans: Kontinuerligt under dagen. 

Slutpunkt: Beställande kund: Monteringslina B2, B3 samt B4. 

Behov: 316 statorlindningar/ dag. 

Leverantör Lindningsprocess: Intern leverantörer levererar statorlindningar kontinuerligt 

under dagen. Pall transporteras från pallbord till lindningslager med truck av operatör vid 

lindningsprocessen. Det finns två statorlindningslager, en för axelhöjd 160-180 mm och en för 

axelhöjd 200-280 mm. Den genomsnittliga transportsträckan är 22 m och tar 37 s. Pall står i 

lindningslager tills att truckförare för logistikavdelningen uppmärksammar att detta lager fyllts 

på med pallar. 

Palldestination huvudförråd: Pall transporteras av truckförare till anvisad plats i huvudförråd. 

Huvudförråd finns på ett flertal ställen i fabriken. Lagerstyrning finns för pallfacksplacering. 

Om inget ledigt pallfack finns vid primär plats, sker en sekundär tilldelning av plats. 

Transportsträckan från lindningslager till huvudförråd är i genomsnitt 93 m och tar 146 s. Den 

totala ledtiden för huvudförrådet är 11,8 dagar. Fyllnadsgraden för pallar i huvudförrådet är  

75 %.  

I huvudförrådet förvaras pall tills att beställning sker av operatör vid monteringslina. Operatör 

avgör själv hur mycket som ska beställas åt gången till monteringslinan. I genomsnitt beställs 

totalt 316 statorlindningar per dag. Transporten av pall till monteringslina sker, i genomsnitt, 

till 32 % av operatör vid monteringslina och till 68 % av truckförare vid logistikavdelningen. 

Operatör vid monteringslina hämtar pall när den är placerad på huvudförrådsplats i nära 

anslutning till monteringslina. I övriga fall sker transport av truckförare som får information 

om förflyttning elektroniskt. Pallen placeras i samtliga fall på avsedd golvyta vid 

monteringslina. I vissa fall innehåller den levererade pallen fler statorlindningar än vad som 

efterfrågas. Överflödiga statorlindningar transporteras då, av truckförare, tillbaka till 

huvudförråd direkt eller vid ett annat tillfälle. 

Den genomsnittliga transportsträckan från huvudförrådsplats till avsedd golvyta vid 

monteringslina är 81 m och tar 126 s. Hanteringen av pall med statorlindningar sker 

fortsättningsvis på olika sätt för respektive monteringslina. 

Monteringslina B2: Den avsedda golvytan, där pallen är placerad, utgör en del av en 

transportgång mellan två pallställ. När behov uppstår flyttar operatör pall från avsedd golvyta 

till pallbord vid monteringslinans första station. Denna transportsträcka är 4 m och tar 8 s. 
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Monteringslina B3: Den avsedda golvytan, där pallen är placerad, utgör en del av en yta för 

omplock. Operatör vid monteringslina B3 skapar en körplan, det vill säga en ordningsföljd i 

vilken motorerna ska monteras. Denna körplan basers på information från 

planeringsavdelningen. Operatör plockar om statorlindningar i pallarna enligt körplanens 

turordning. Vid behov utförs modifiering där värmeelement monteras innan statorlindning 

omplaceras i pall. Omplockad pall tilldelas en nummerlapp som fästs på pallens kortsida. Pall 

placeras därefter i pallställ i nära anslutning till monteringslina. Transportsträckan från golvyta 

till pallställ är 4 m och tar 10 s. Ledtiden för lagret är 0,5 dagar. Vid behov transporteras pall 

av operatör från pallställ till pallbord vid monteringslina. Den genomsnittliga transportsträckan 

är 10 m och tar 17 s. 

Monteringslina B4: Den avsedda golvytan, där pallen är placerad är i direkt anslutning till 

monteringslina. Ingen ytterligare förflyttning sker. 
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Figur 13. Värdeflödeskarta, Materialflöde B 
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5.3.2 Sammanställning av resultat för materialflöde B  

Transportsträckor 

Nedan redovisas uppmätta transportsträckor (horisontell förflyttning) för Materialflöde B. 

Sammanställningen har delats upp i två tabeller som åskådliggör rörliga respektive fasta 

transportsträckor. De rörliga transportsträckorna, tabell 8, innefattar förflyttning till och från de 

olika huvudförrådsplatserna. Då sträckorna varierar presenteras summa, genomsnittsvärde samt 

variansbredd för de mätningar som genomförts. Transporterna från lindningslager till 

huvudförrådsplats utförs av truckförare vid logistikavdelningen. Transportsträckan från 

huvudförrådsplats till monteringslina körs till 68 % av truckförare vid logistikavdelningen och 

till 32 % av operatör vid monteringslina. Övriga transportsträckor som redovisas i tabell 9 utförs 

av operatör vid lindningsprocess samt monteringslina. Den totala transportsträckan för hela 

Materialflöde B är sammanställd i tabell 10. I denna tabell redovisas även den totala 

höjdförflyttningen (vertikal förflyttning), för hela flödet. 

Tabell 8. Rörliga transportsträckor materialflöde B 

Rörliga transportsträckor  

Lindningslager till huvudförrådsplats (m) 

Genomsnittlig transportsträcka (121 pallar) 93 

Längsta transportsträcka  168 

Kortaste transportsträcka 21 

Variansbredd 147 

Huvudförrådsplats till monteringslina (m) 

Genomsnittlig transportsträcka (136 pallar) 81 

Längsta transportsträcka  223 

Kortaste transportsträcka  6 

Variansbredd  217 
 

Tabell 9. Övriga transportsträckor materialflöde B 

Övriga transportsträckor (m) 

Förflyttning till lindningslager  22 

Förflyttning från golv till pallbord B2 4 

Förflyttning från golv till pallställ B3  4 

Förflyttning från pallställ till pallbord B3 10 
 

Tabell 10. Total transportsträcka materialflöde B  

Total transportsträcka (m) 

Horisontell förflyttning (m) 214 

Vertikal förflyttning (m) 11 
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Spagettidiagram 

I spagettidiagrammen i figur 14 och 15 presenteras de vägar som pallar med statorlindningar 

transporteras i materialflöde B. Figur 14 visar transportvägarna från lindningsprocess till 

huvudförrådsplats och figur 15 visar transportvägarna från huvudförrådsplats till 

monteringslinor. De olika huvudförrådsplatserna betecknas HVF och veckoförråd VF. 

 

Figur 14. Spagettidiagram över transportvägar, intern leverantör till huvudförråd, materialflöde B 
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Figur 15. Spagettidiagram över transportvägar, huvudförråd till monteringslinor, materialflöde B 
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Cykeltider 

Nedan, i tabell 11 samt figur 16, redovisas sammanställda cykeltider för materialflöde B. De 

olika processtegen har summerats efter sin karaktär. Cykeltiden för transporter är den totala 

tiden för alla typer av transporter i flödet. Beställning/ omplock innefattar den materialhantering 

som sker av operatör vid monteringslina B3. 

 

Tabell 11. Cykeltider materialflöde B 

Cykeltider materialflöde B 

Process Cykeltid (s) Andel cykeltid (%) 

Total tid för förflyttning 344 53 

Beställning/ omplock 302 47 

Totalt   646 100 

 

 

Figur 16. Stapeldiagram över cykeltider materialflöde B 
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Lagernivåer 

Nedan, i tabell 12, redovisas en sammanställning av de olika lagernivåerna, samt ledtid för 

respektive lager för materialflöde B. I figur 17 illustreras ledtiden i ett stapeldiagram. Lager 

med ledtid från 0,1 dag och nedåt har i diagrammet sammanställts och redovisas som ”övrigt 

lager”. 

Tabell 12. Lagernivåer materialflöde B 

Lagernivåer materialflöde B 

Lagertyp Lagernivåer (st) Ledtid (dgr) Andel ledtid (%) 

Huvudförråd 3726 11,8 92 

Pallställ vid monteringslina B3 156 0,5 4 

Lindningslager 130 0,4 3 

Pallbord vid lindning 23 0,1 1 

Lager vid golv B4 9 0,03 < 1 

Lager för omplock B3 6 0,02 < 1 

Lager pallbord B3 6 0,02 < 1 

Lager pallbord B2 6 0,02 < 1 

Lager vid golv B2 5 0,02 < 1 

Totalt 4067 12,9 100 

 

 

Figur 17. Stapeldiagram över ledtider materialflöde B  
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5.4 Sammanställning av resultat från processkartläggning A och B 

En sammanställning av resultatet från kartläggning av materialflöde A och B presenteras nedan. 

I tabell 13 presenteras den totala transportsträckan, cykeltiden och ledtiden för respektive 

materialflöde samt summan för hela materialflödet.  

Tabell 13. Sammanställning av data från processkartläggning A och B 

Materialflöde  Transportsträckor (m) Cykeltid (s) Ledtid (dgr) 

Horisontella Vertikala 

Materialflöde A 540 16 4483 43,1 

Materialflöde B 214 11 646 12,9 

Summa 754 27 5129 56 

 

I figur 18 och 19 visas andelarna av den totala cykeltiden och ledtiden för hela materialflödet.   

 

 

Figur 18. Sammanställning cykeltider, materialflöde A och B 

 

Figur 19. Sammanställning ledtider, materialflöde A och B 
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6 ANALYS AV PROCESSKARTLÄGGNING 

Avsnittet presenterar analysen av processkartläggningen med koppling till teorin. Analysens 

första del är kopplad till problemfråga 1, vilken handlar om identifiering av faktorer som 

påverkar materialflödets effektivitet. Analysens andra del är kopplad till problemfråga 2, som 

handlar om utformning av ett effektivt materialflöde. 

6.1 Identifierade faktorer – Problemfråga 1 

Vilka faktorer påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj fram till 

monteringslina? 

I bakgrund och problemformulering framgår att ett materialflödes effektivitet försämras på 

grund av olika faktorer. Utvecklingen går mot allt fler kundorienterade produkter vilket ökar 

kravet på en effektiv logistik för att skapa konkurrenskraft (Oskarsson et al., 2006). 

Kilic och Durmusoglu (2015) framhåller att faktorer som material- och lagerstyrning samt 

materialhantering och transporter avgör materialflödens förutsättningar och effektivitet. Hur 

dessa utformas, menar Christopher (2005) påverkar uppkomsten av icke värdeadderande tid, så 

kallade slöserier. Resultatet från fallstudien tyder på att det finns flertalet faktorer som skapar 

icke värdeadderande tid som reducerar det studerade materialflödets effektivitet. Nedan 

analyseras styrning, lager, transport samt materialhantering för att identifiera de faktorer som 

reducerar materialflödets effektivitet.  

6.1.1 Styrning 

I problemformuleringen framgår att förändrade förutsättningar i form av fler kundorienterade 

produkter leder till att antalet produktvarianter ökar. Detta medför, menar Björklund (2012), att 

produktionen måste ställas om från ett tryckande flöde till ett dragande flöde. I ett dragande 

flöde sker påfyllnad efter konsumtion vilket minimerar väntan, lager samt ledtid (Huang et al., 

2014). Ett tryckande flöde symboliseras av påfyllnad efter prognos och kan till skillnad från ett 

dragande flöde skapa höga lagernivåer och långa genomloppstider (Lumsden, 2012). 

Fallföretaget tillämpar ett tryckande flöde för studerad komponentfamilj. Detta medför flertalet 

buffertlager samt långa ledtider, vilket visas i respektive värdeflödeskarta för materialflöde A 

och B (figur 8 och 13). Produkter levereras eller tillverkas av flödenas interna leverantör 

oberoende av direkt efterfrågan från monteringslina. Detta gör att komponenter måste 

lagerföras i olika former av lager i väntan på att behov uppstår, vilket resulterar i långa ledtider.  

Fallföretaget använder i dagsläget inte några självstyrningsprinciper, istället fylls befintligt 

lager på efter prognos, som bygger på en frekvensanalys, eller kundorder. Christopher (2005) 

understryker att val av styrningsprincip för materialflöden påverkar andelen icke 

värdeadderande tid. Genom att fallföretaget tillämpar ett tryckande flöde genereras idag icke 

värdeadderande tid i form av slöserier.   
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6.1.2 Lager och ledtid 

Storhagen (2011) menar att ett lagers främsta uppgift är att balansera tillgång och efterfrågan. 

Oskarsson et. al (2006) menar att fördelar och nackdelar med lager alltid måste vägas mot 

varandra men att lagerhållning borde vara den sista utvägen för att lösa ett problem. 

Lageroptimering är en kortsiktig lösning och ur ett längre perspektiv måste de bakomliggande 

orsakerna till lagerhållningen bearbetas (Lumsden, 2012). Det studerade materialflödet vid 

fallföretaget har ett större huvudförråd samt flertalet större och mindre buffertlager. Många 

buffertlager i form av pallställ och golvytor medför, ytterligare, långa genomloppstider för 

komponenter i det studerade materialflödet. Detta visas i värdeflödeskartorna för materialflöde 

A och B (figur 8 och 13). Som framkommer av resultatet är den totala ledtiden för hela 

materialflödet 56 dagar varav huvudförrådet för de båda materialflödena står för 67 procent. 

Ytterligare utgör veckolagret vid monteringslina A, 25 procent av den totala ledtiden. Vid en 

jämförelse mellan materialflöde A och B, se tabell 13, kan konstateras att materialflöde A bidrar 

till den större andelen av den totala ledtiden.  

Flytande lagerplacering tillämpas på fallföretaget, vilket enligt Oskarsson et al. (2006) medför 

bättre utnyttjande av lagerutrymme. Dock försvåras plockning vid tillämpning av denna typ av 

lagerplacering. Huvudförrådet på fallföretaget består av flera olika lagerplatser placerade på 

olika ställen i fabriken vilket visas i spagettidiagrammen för materialflöde A och B (figur 9, 14 

och 15). En optimal lagerlayout, bör enligt Jonsson och Mattsson (2011), anpassas så att 

komponenter placeras på ett sätt som gör att de är lätta att hitta samt att transportsträckor 

minimeras. Som prioritet, på fallföretaget, placeras artiklar i nära anslutning till respektive 

monteringslina, men vid platsbrist placeras materialet på annan plats, som kan ligga lång ifrån 

monteringslina. Detta genererar i sin tur många transporter och långa transportsträckor, vilket 

strider mot Jonsson och Mattsons (2011) rekommendation vad gäller optimal lagerlayout. Risk 

finns däremot att placering i nära anslutning till monteringslina medför att operatören i stor 

utsträckning kommer att hämta materialet själv. Ur resultatet framgår att operatör vid 

materialflöde B själv utför 32 procent av materialleveranserna. I dessa fall frångår operatören 

sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket inte är önskvärt enligt Harris et al. (2003). Vid uttag ur 

fallföretagets huvudförråd prioriteras, vidare, pall med äldst datum vilket begränsar den tid som 

pallen befinner sig i lager. Detta bidrar dock i vissa fall till att pallar med fler statorlindningar 

än vad som efterfrågas, beställs och levereras till monteringslina. De överflödiga 

statorlindningarna behöver i dessa fall returneras. 

Av de åtta slöserier som Krajewski et al. (2013) nämner, har sammanfattningsvis väntan och 

överlager samt onödiga transporter och onödiga arbetsmoment kunnat identifieras, kopplat till 

företagets lagersystem. 

6.1.3 Transport och transportsträckor 

Att välja rätt lastbärare, plats, tidpunkt och metod för transport, menar Kilic och Durmusoglu 

(2015), är betydelsefullt för ett effektivt intern transportsystem. Ett transportsystem ska ge 

förutsättningar för god leveransservice med hög säkerhet och högt resursutnyttjande (Jonsson 

och Mattsson, 2011 och Krajevski et al., 2013). Lumsden (2012) menar att val av lastbärare och 

hur materialet lastas, för att uppnå hög fyllnadsgrad, är av betydelse för transporters effektivitet. 
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Transporter inom fallföretaget sker med truck där främst en pall förflyttas i taget. Pallarna har 

varierande fyllnadsgrad och trucken kan i de flesta fall inte hantera mer än en pall i taget, vilket 

gör att transporterna inte är optimerade. Flertalet transporter krävs för att förflytta enbart ett 

fåtal artiklar. Ytterligare sker returtransporter främst utan last. Effektiva transporter, framhåller 

Jonsson och Mattsson (2011), bör innefatta transportlaster i både tur- och returriktning.  

Huvudförrådets placering, på flertalet platser i fabriken, bidar till långa transportsträckor både 

till och från huvudförråd vilket visualiseras med hjälp av spagettidiagrammen (figur 9, 14 och 

15). Huvudlagerplatser kan i vissa fall befinna sig långt ifrån såväl intern leverantör som 

monteringslina och detta bidrar till långa genomsnittssträckor, samt stor varians vad gäller 

kortaste och längsta sträckan (tabell 3 och 8).  Spagettidiagrammen för materialflöde B, figur 

14 och 15, visar på problematiken då materialflöde B har många olika lagerdestinationer vilket 

i sin tur skapar många onödiga transporter. Material transporteras som längst i materialflöde A 

och totala genomsnittliga sträckan är 540 m. Förutom dessa transporter sker ytterligare 

transporter till och från mätrum och riktning samt kortare transporter i nära anslutning till 

monteringslinor. Dessutom sker hämtning av pall med överflödiga statorlindningar från 

monteringslina. Transporter utgör en hög andel, 23 procent, av den totala cykeltiden i 

materialflödet och bidrar även till en viss säkerhetsrisk för personal som vistas och rör sig inom 

fabriken. 

Jonsson och Mattsson (2011) betonar att en väl utformad leveransrutt säkerställer ett optimerat 

kapacitetsutnyttjande samtidigt som sträcka och tid minimeras. Idag saknas denna form av 

ruttplanering hos fallföretaget. Istället sker transporter vid behov som aktiveras antingen 

elektroniskt vid beställning från monteringslina eller då truckförare visuellt uppmärksammar 

behov.  

Sammanfattningsvis har ett flertal slöserier (Liker, 2009) som rör fallföretagets transportsystem 

uppmärksammats. Dessa är onödiga transporter eller förflyttningar och onödiga 

arbetsmoment. 

6.1.4 Materialhantering och cykeltider 

Alla arbetsmoment och all tid som inte skapar värde för kunden bör minimeras eller i bästa fall 

elimineras (Liker, 2009). Flertalet moment kopplade till materialhantering utförs i dagsläget av 

operatör i det studerade flödet på fallföretaget. Dessa moment innefattar in och ut registrering 

av material i lager, plockning och omplockning samt avemballering av lastbärare och hantering 

av emballage. Momenten bidrar till att operatören istället för att producera produkter, lägger 

mycket tid på materialhantering. Denna materialhantering står för 49 procent av den totala 

cykeltiden för hela materialflödet.  

Det befintliga affärssystemet saknar förmåga att hantera artiklar i blandpallar och detta bidrar 

till att blandpallar transporteras direkt till monteringslina och registreras där manuellt av 

operatör. Denna registrering av artiklar i lager bidrar ofta till fel, vilket gör att de kan bli svåra 

att lokalisera vid uttag och operatören får lägga mycket tid på att söka efter material. Ytterligare 

kan ett omplock krävas i de fall då det saknas tom pallfackplats.  
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Plockningsprinciper bör enligt Jonsson och Mattsson (2011), anpassas så att plockarens 

förflyttning minimeras, alternativt att flera order kan plockas samtidigt. Denna typ av 

anpassning av plockprinicip sker inte på fallföretaget. Plockning sker idag främst vid 

monteringslina A inför riktning. Med hjälp av truck och pall, plockas en eller ett fåtal 

statorlindningar i taget ut från en pallplats i pallstället. Detta moment är tidkrävande, och står 

för 22 procent av den totala cykeltiden för hela materialflödet. Ytterligare medför aktiviteten 

många transporter samt förflyttning av material.  

Materialförsörjningen till varje studerad monteringslina ser olika ut. Omplock i form av 

sekvensering sker till monteringslina B3, detta innebär att artiklar av en viss komponent 

ompackas i den ordning de kommer att förbrukas vid monteringslinan (Jonsson och Mattsson, 

2011). Detta omplock utgör 47 procent av den totala cykeltiden för materialflöde B. Vid 

sekvenseringen sker även en viss modifiering av komponenter, omplockade pallar placeras 

därefter i lager fram till att behov uppstår vid monteringslinan. Detta bidrar till att ett större 

lager skapas i anknytning till produktionen samt extra transporter. Inför resterande 

monteringslinor tillämpas ingen förberedande materialförsörjningsprincip. 

Oskarsson et al. (2003) framhåller att värde kan skapas genom att förenkla, integrera och 

synkronisera olika aktiviteter. Vid fallföretaget sker samma form av mätning både vid mätrum 

samt monteringslina A, vilket kan klassas som en form av omarbete. Ytterligare är mätning vid 

mätrummet tidskrävande främst på grund av sökning efter ritningsunderlag och står för den 

längsta cykeltiden för materialflöde A. Mätningen utgör 27 procent av den totala cykeltiden för 

hela materialflödet. Dessutom resulterar mätningen i extra materialförflyttningar och väntan. 

Syftet med mätningen vid mätrummet är främst att kontrollera att leverantörerna håller rätt 

kvalitet. Kontroll av kvalitet sker även i samband med riktning där skeva statorlindningar 

justeras på grund av skevhet. Trots att riktningen endast står för en procent av den totala andelen 

cykeltid, bidrar denna aktivitet till administrativt arbete samt plockning och transport till och 

från riktningsstationen. Storhagen (2011) framhåller att brist på integrerade relationer med 

leverantörer gör att problem kan uppstå för det enskilda företaget, vilket fallstudien visar. 

Arbetsmoment som inte skapar värde bidrar till att operatörens fulla kompetens inte utnyttjas. 

Outnyttjad kreativitet hos anställa är en av de åtta slöserierna (Liker, 2009). Det kan konstateras 

att den befintliga materialhanteringen skapar ett visst missnöje och frustation hos operatörer i 

materialflödet. Uppfattningen som råder bland operatörerna är att deras arbetsuppgifter 

innefattar allt för mycket onödiga arbetsmoment som skulle kunna undvikas. Idéer och 

förbättringsförslag till framtida lösningar verkar idag dock stanna hos operatören. 

Samtliga åtta slöserier som Krajevski (2013) och Liker (2009) nämner, har identifierats vad 

gäller materialhanteringen på fallföretaget.  

6.1.5 Materialflödet ur ett helhetsperspektiv 

Faktorer som påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj fram till 

moteringslina, rörande styrning, lager, transport och materialhantering, har identifierats och 

sammanställts. Hur dessa utformas och integreras är av betydelse för ett flödes förmåga att 

försörja monteringslina med efterfrågade komponenter (Kilic och Durmusoglu, 2015 och 

Battini et al., 2015). Christopher (2005) framhåller att genom att se till varje del av 
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logistiksystemet för sig, kan effektivitetsmöjligheter förbises. Befintligt studerat materialflöde 

påvisar brister i form av olika slöserier vilket tyder på att utformning och integrering skett utan 

att ta hänsyn till logistiksystemets helhet.  

Huvudförrådet är ett flytande lager bestående av ett flertal olika lagerplatser i fabriken, där 

pallplacering sker utefter en viss styrning. Denna utformning skapar förutsättningar för en god 

tillgång på pallplats men innebär i sin tur att transportsystemet påverkas negativt då transporter 

måste ske kors och tvärs genom fabriken. Ytterligare bidrar befintligt lastbärare, truck och pall, 

till en ökad andel transporter då enbart en till två pallar kan förflyttas åt gången. I många fall 

sker hämtning av pall av operatör vid monteringslina vilket medför att operatör frångår sina 

ordinarie arbetsuppgifter, detta anser Harris et al. (2003) bör undvikas. Olika mindre lager, så 

kallade buffertlager skapas för att tillgodose god materialtillförsel till monteringslina. Detta 

innebär en ökad andel lageryta samt materialhantering av operatör. Jonsson och Mattsson 

(2011) anser att en väl utformad lagerlayout istället samtidigt bör optimera transportsystemet.    

Befintlig uttagsprincip vid uttag från huvudförråd innebär att den äldsta pallen med 

statorlindningar bör prioriteras. Genom denna prioritering säkerställs att komponenter inte blir 

lagerförda under en längre tidsperiod vilket är optimalt ur ett lagerperspektiv. Nackdelen 

påvisas vid beställning av operatör vid monteringslina, då operatör måste välja pall efter ålder 

oavsett hur många komponenter pallen innehåller. Som resultat måste överskott av 

komponenter transporteras tillbaka till pallfack i huvudförråd, denna gång med en lägre 

fyllnadsgrad per pall.     

Vid materialpåfyllnad sker inköp av statorlindningar från ett flertal olika utländska leverantörer. 

Ankommande material ankommer, enligt överenskommelse med leverantör, i blandpallar som 

inte kan inregistreras i befintligt affärssystem utan registreras manuellt av operatör vid 

monteringslina. Detta medför ökad materialhantering för operatör samt olika former av 

buffertlager längs med materialflödet fram till monteringslina. Ytterligare sker mätning, 

kontroll och riktning av statorlindningar vilket skapar onödiga arbetsmoment såväl som 

onödiga transporter.  

Bristande utformning, integration och helhetssyn bidrar således till uppkomst av olika former 

av slöserier. Den icke värdeadderande tiden, i form av slöserier medför en tidsskillnad mellan 

tiden för att tillverka en produkt och tiden som kunden är beredd att vänta på sin produkt, ett så 

kallat ledtidsglapp (Lumsden, 2012 och Christopher, 2005). Denna tidsskillnad speglar ett 

flödes effektivitet. 

6.1.6 Sammanfattning av problemfråga 1 

Faktorer som påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj fram till 

monteringslina, har identifierats och analyserats med hjälp av studerad litteratur. Utformning 

och integrering av styrning, lager, transporter samt materialhantering har analyserats ur ett 

helhetsperspektiv. De åtta slöserierna (Liker, 2009) har använts som gruppering för 

uppmärksammade brister och faktorer som reducerar materialflödets effektivitet. I tabell 14 

redovisas en sammanställning av identifierade faktorer kopplade till de åtta slöserierna. 
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Tabell 14. Identifierade faktorer grupperade utefter de åtta slöserierna 

Slöserier Identifierade faktorer 

Överproduktion  Höga lagernivåer  

 Outnyttjad pallyta 

Väntan  Material väntar på hantering av operatör 

 Material väntar i samband med hantering 

 Operatör väntar på material 

Onödiga transporter och förflyttningar  Onödiga och många transporter till och från 

destinationer 

 Returtransport utan last 

 Hämtning av överskottsartiklar 

Överbearbetning/ Felaktig bearbetning  Samma mätning i mätrum som vid monteringslina 

 Kontroll och riktning av defekta statorlindningar 

Överlager  Flera små och stora buffertlager  

Onödiga arbetsmoment  Visuellt se om behov finns av palltransport 

 Leta efter dokument och material 

 Manuell materialregistrering av operatör 

 Avemballering och hantering av emballage 

 Plockning och omplock  

 Operatör utför transport  

Defekter  Skeva komponenter 

Outnyttjad kreativitet  Operatörens kompetens utnyttjas inte till fullo 

 

6.2 Utformning av ett effektivt materialflöde - Problemfråga 2 

Hur kan ett effektivt materialflöde för en högfrekvent komponentfamilj utformas? 

Att arbeta med förbättringar och identifiering av olika former av slöserier och dess rotorsaker 

är vägen till framgång, menar Liker och Meier (2006). Genom att eliminera icke 

värdeadderande tid och samtidigt förenkla, integrera och synkronisera aktiviteter kan 

materialflödet effektiviseras och den totala ledtiden reduceras. Nedan presenteras hur ett 

effektivt materialflöde kan utformas och hur de identifierade slöserierna kan reduceras. 

6.2.1 Styrning 

För att reducera lager av komponenter som kunden inte efterfrågar och därigenom minska 

kostnader för lagerhållning och transporter, bör ett dragande flöde skapas på fallföretaget. Detta 

innebär att gå från att producera efter prognos till att producera efter kundefterfrågan (Liker, 

2009). Enligt, Huang et al. (2014) bör återfyllnad ske efter konsumtion och vinsten med detta 

är kortare ledtid och högre kundtillfredsställelse. För att fallföretaget ska kunna skapa ett 

dragande flöde är det lämpligt att de använder sig av någon form av självstyrande 

styrningsprinciper där förbrukat material fungerar som en indikator för påfyllnad. Med hjälp av 

signaler som exempelvis kanban kan ett materialbehov visualiseras och materialpåfyllnaden 

begränsas. Monteringslinornas behov av material bör styra materialpåfyllnaden genom hela 
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flödet.  Tillämpningen av ett dragande system skapar ett resurssnålt materialflöde där rätt 

material, i rätt tid och i rätt antal finns tillgängligt på rätt plats (Segerstedt, 2008 och Huang, 

2002). 

Många av de identifierade slöserierna vid fallföretaget kan genom ett dragande flöde reduceras 

eller helt elimineras.  

6.2.2 Lager och ledtid 

Oskarsson et al. (2006) menar att ett av de främsta målen med logistiska aktiviteter är att hålla 

lagernivåerna så låga som möjligt genom hela materialflödet. Genom att tillämpa ett dragande 

flöde begränsas materialpåfyllnaden och andelen buffertlager. Det innebär att lagernivåerna, 

och därigenom ledtiden, den tid som materialet lagras i väntan på hantering och montering, 

reduceras.  

En optimal lagerlayout bör minimera lageryta, lagerhållningskostnader och 

hanteringskostnader (Jonsson och Mattsson, 2011). För att reducera problematiken kring 

ökande kundanpassning och hantering av fler varianter är tillämpningen av materialtorg en 

lösning (Lumsden, 2012). Genom ett materialtorg kan lagerytan nära monteringslina samt 

antalet lagerdestinationer vid fallföretaget reduceras. Materialtorg kan ersätta huvudförråd och 

veckoförråd samt underlätta plockning för att på ett bättre sätt möta monteringslinornas behov 

i det dragande systemet (Harris et al., 2003). Ytterligare skapar materialtorg en bättre visuell 

överblick över lagerfört material samt underlättar hantering (ibid.). Materialtorget får signal om 

påfyllnadsbehov från monteringslinor. När behovet har tillgodosetts signaleras behov av 

påfyllnad till interna leverantörer samt, ur ett större perspektiv, även till externa leverantörer.  

Genom att signalera behov med hjälp av självstyrande styrningsprinciper som kanban, kan 

återfyllnad ske utefter konsumtion genom hela materialflödet (Hopp och Spearman, 2004). 

Materialtorg kan i förlängningen användas för flera komponenter som respektive 

monteringslina har behov av. 

Placering av materialtorg hänger samman med ett avvägande vad gäller avstånd till 

monteringslina. En placering nära monteringslina gynnar materialtorgets förmåga att takta 

linans behov (Battini et al., 2015). Materialhantering kan däremot effektiviseras genom att 

samma materialtorg förser flera monteringslinor med material. Dock innebär detta att avståndet 

mellan monteringslinor och materialtorget kan bli längre (ibid.). På grund av befintlig layout 

för monteringslinor och byggnad på fallföretaget kan en kombination av dessa former av 

materialtorgsplacering vara lämplig för att tillgodose monteringslinor på bästa sätt.   

För att skapa en effektiv materialhantering och materialförsörjning till monteringslina, bör ett 

väl genomtänkt lagerplaceringssystem tillämpas på materialtorget. Oskarsson et al. (2006) 

betonar att flertalet parametrar är av betydelse för placering av artiklar. Uttagsfrekvens, antal 

artiklar per uttag samt artiklarnas volym och vikt avgör dess placering. Dessa faktorer bör tas 

hänsyn till vid placering av artiklar på materialtorget, för att underlätta uttag. 

Genom ett dragande flöde i kombination med en förändrad lagerlayout i form av materialtorg 

kan slöserier som överlager, väntan och överproduktion minimeras.  
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6.2.3 Transporter och transportsträckor 

Transportsträckor kan minimeras genom en optimal placering av lagerytor, framhåller Jonsson 

och Mattsson (2011). På fallföretaget kan materialtorg med lämplig placering reducera antalet 

transporter till och från lagret. Vid utformningen av ett effektivt och säkert internt 

transportsystem bör även val av lastbärare, plats, tidpunkt och metod för transport övervägas 

(Jonsson och Mattson, 2011).  

Ett effektivt sätt att transportera material till och från monteringslinor är med hjälp av trucktåg 

eller rullband då dessa har förmåga att på ett säkert sätt transportera flera komponenter i en 

transport. Rullband har förmågan att kontinuerligt försörja monteringslinor med material, men 

på grund av fallföretagets layout begränsas möjligheten att använda sig av denna form av 

transportmedel. Trucktåg kan däremot vara en lämplig lösning för fallföretaget då 

transportfordonet hanterar leveranser till flertalet leveranspunkter på ett mer flexibelt sätt och 

kan hantera returtransporter av lastbärare och emballage. För att kunna optimera 

transportlösningen med trucktåg i både tur- och returriktning krävs, enligt Jonsson och Mattsson 

(2011), ett kontinuerligt tidsstyrt transportsystem. Utefter en viss slinga och vid bestämda 

tidpunkter kan material lastas och levereras vid de olika leveranspunkterna på fallföretaget. På 

detta sätt kan antalet interna transporter på fallföretaget minimeras vilket bidrar till en ökad 

säkerhet för personal inom fabriken. Tack vare denna transportmetod säkerställs även att 

material levereras i rätt tid, vid rätt plats till monteringslinorna. Detta innebär reducering av 

buffertlager i anslutning till monteringslina samt att andelen materialtransporter utförda av 

operatör kan elimineras. Genom att säkerställa att rätt artiklar i rätt antal levereras till 

monteringslina elimineras returtransporter av överflödiga artiklar. Vid utformningen av 

företagets transportmetod bör även den fysiska lastbäraren optimeras vad gäller flexibilitet och 

fyllnadsgrad för att tillgodose efterfrågan vid monteringslinorna.  

Genom en förändrad lagerlayout i kombination med optimering av lastbärare samt en ny 

transportmetod kan slöserier som onödiga transporter och förflyttningar, väntan samt onödiga 

arbetsmoment, reduceras eller elimineras. 

6.2.4 Materialhantering och cykeltider 

Med hjälp av ett materialtorg, kan material plockas, avemballeras och förberedas på ett 

resurseffektivt sätt. På detta sätt kan materialhanteringen av operatör vid monteringslina 

elimineras, vilket Harris et al. (2003) rekommenderar då operatören inte bör frångå sina 

ordinarie, värdeskapande arbetsuppgifter. Genom att avemballering sker på ett ställe kan den 

icke värdeadderande tiden (Liker, 2009) kopplad till detta moment reduceras. Ytterligare bör 

den fysiska utformningen av lastbäraren minimera all form av avemballering och annan 

hantering.  

Vid materialtorget kan komponenten förberedas i form av modifiering samt vid behov justeras, 

vad gäller skevhet, innan leverans sker till monteringslina. I förlängningen kan denna 

förberedelse och riktning åläggas interna och externa leverantörer. Storhagen (2011) 

understryker att förhållningssättet till leverantörer bör gå mot mer integrerade och effektiva 

relationer. Genom ett utökat samarbete med leverantör kan kvalitet och effektivitet byggas in i 

flödet och därigenom eliminera icke värdeadderande moment och tid. 
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Plockningen av material, kan tack vare materialtorget, effektiviseras genom att den utförs på en 

avgränsad yta. Detta innebär att transporter och förflyttning i samband med plockningen 

minimeras. Ytterligare kan flera order plockas samtidigt i lämplig plockordning. För att 

understödja monteringslinornas efterfrågan kan det underlätta att använda sig av sekvensering. 

Denna princip innebär att ett flertal artiklar av en viss komponent placeras i den ordning de 

kommer att förbrukas vid monteringslinan (Jonsson och Mattsson, 2011). Komponentfamiljen 

statorlindning kan med hjälp av sekvensering levereras till monteringslina i ett utformande som 

minimerar operatörens materialhantering. I ett framtida perspektiv kan sekvensering tilldelas 

leverantörer vilket medför att materialhantering vid materialtorg kan minimeras ytterligare 

(Hanson och Finnsgård, 2014). Kittning är en annan form av materialförsörjningsprincip och 

innebär, till skillnad från sekvensering, att en hel order bestående av flera olika komponenter 

plockas samman och levereras till linan i en sats (Jonsson och Mattsson, 2011). Detta är inte ett 

lämpligt alternativ för komponentfamiljen statorlindning på grund av befintlig layout för 

monteringslinor.  

Ett annat tidskrävande moment som rör materialhanteringen på fallföretaget är mätning som 

idag sker på två ställen. För att undvika omarbete och icke värdeskapande arbetsmoment (Liker, 

2009) i samband med mätning bör detta ske på enbart ett ställe. Detta genom att integreras i den 

befintliga mätningen vid monteringslina. Om krav ändå finns vad gäller stickprov för kontroll 

av leverantör bör transporter, väntan och hantering minimeras vid mätningen. Istället för att 

materialet förflyttas till mätrum, bör mätoperatör gå till materialet och utföra mätningen på 

plats.  

Befintligt affärssystemet hanterar inte blandpallar vilket medför tidskrävande manuell in- och 

ut registrering av artiklar av operatör vid monteringslina. Trots tillämpning av materialtorg 

kvarstår detta problem. Systemet bör ges förmåga att hantera även blandpallar, för att på så vis 

underlätta lokalisering av artiklar i materialtorg. Inläsning av material kan då redan ske vid 

intern leverantör.  

Genom medvetna val vad gäller materialhantering möjliggörs en mer effektiv lösning där 

slöserier (Liker, 2009) kan minimeras eller elimineras. Det innebär, ur operatörens perspektiv, 

att andelen värdeadderande tid ökar och därmed nyttjas dennes kompetens bättre. Slöseriet 

outnyttjad kreativitet hos de anställda har därmed även reducerats. 

6.2.5 Materialflödet ur ett framtida helhetsperspektiv 

Utformning och integrering av faktorer som styrning, lager, transport samt materialhantering är 

av betydelse för ett flödes förmåga att försörja monteringslina med efterfrågade komponenter 

(Kilic och Durmusoglu, 2015 och Battini et al., 2015). Genom att betrakta logistiksystemet ur 

ett helhetsperspektiv kan ett effektivt, resurssnålt flöde uppnås, menar Christopher (2005). Ett 

dragande system, skapar förutsättningar för ett resurssnålt materialflöde där rätt material, i rätt 

tid och i rätt antal finns tillgängligt på rätt plats (Segerstedt, 2008). 

Genom tillämpningen av ett dragande flöde begränsas lagernivåerna och antalet buffertlager 

kan reduceras på fallföretaget. I och med detta kan den totala ledtiden för materialflödet 

förkortas. Ett materialtorg med lämplig placering och layout möjliggör effektiv 

materialhantering och materialförsörjning till monteringslina. Genom effektiv hantering kan 
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den totala cykeltiden för materialflödet reduceras. Ytterligare begränsas antalet olika 

lagerdestinationer vilket i sin tur minskar antalet transportsträckor samt cykeltiden kopplat till 

dessa. Tillämpningen av transportlösningen, som innebär transport med trucktåg utefter en 

bestämd rutt, minimerar antalet transporter vilket bidrar till en ökad säkerhet för personal inom 

fabriken. Genom materialförsörjningsprincipen sekvensering i kombination med 

rekommenderad transportlösning säkerställs, vidare, att rätt artiklar, i rätt ordning levereras till 

monteringslina vid rätt tidpunkt. Ytterligare bidrar detta till reducering av buffertlager vid 

monteringslina. Vid materialtorget sker all typ av materialhantering, vilket gör att operatör vid 

monteringslina frigörs från all form av materialhantering.  

Genom en helhetssyn över logistiksystemet kan ett effektiv och integrerat materialflöde 

utformas där slöserier reduceras eller helt elimineras. Detta möjliggör en reducering av ledtid 

och därigenom även ett minskat ledtidsglapp (Lumsden 2012 och Christopher, 2005).  

6.2.6 Utformning av transportrutt och lagerplacering 

Den nya utformningen, som innebär materialtorg i kombination med transportlösning med 

trucktåg, innebär vissa förändringar i layout för fallföretaget. Två materialtorg har valts med 

hänsyn tagen till monteringslinornas befintliga läge, övrig fast produktionsyta samt byggnadens 

utformning. På materialtorg A hanteras och lagerförs komponenter från godsmottagning till 

monteringslina A. På materialtorg B hanteras och lagerförs komponenter från lindningsprocess 

till monteringslinor B2, B3 och B4.  

Nedan i, figur 20 och 21, visas ruttkartor med förslag på placering av materialtorg och lämpliga 

transportrutter med leverans- och hämtningspunkter för respektive materialflöde. De båda 

materialflödena har två rutter, en från intern leverantör till materialtorg och en från materialtorg 

till monteringslina. Rutten för materialflöde B innefattar alla tre monteringslinor. I tabell 15 

nedan presenteras uppskattade transportsträckor för respektive rutt. 

Tabell 15. Transportsträckor för nytt materialflöde 

Materialflöde Intern leverantör till Materialtorg  Materialtorg till monteringslina 

Enkel (m) Tur och retur (m) Enkel (m) Tur och retur (m) 

Materialflöde A 150 300 20 40 

Materialflöde B 70 140 70* 175 

* Materialflöde B har tre leveranspunkter, därför har ett genomsnittsvärde använts för den enkla sträckan från materialtorg 

till monteringslina  

 



59 

 

 

Figur 20. Ruttkarta materialflöde A 
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Figur 21. Ruttkarta materialflöde B 

 

6.2.7 Utformning av framtida värdeflödeskarta 

Utifrån den nya utformningen har en värdeflödeskarta skapats för ett framtida läge, denna visas 

i figur 22 och bilaga E. Samtliga tider och sträckor för den nya utformningen är uppskattade. 

Sträckorna för transportrutterna har stegats enligt metoden för processkartläggningen och vid 

beräkning av cykeltider för transporterna har 60 s lagts på vid varje leveranspunkt för av och 

pålastning av lastbärare. Övriga cykeltider har uppskattats med resultatet från 

processkartläggningen som utgångspunkt. Lagernivåerna har tagits fram genom uppskattning 

och i samråd med handledare vid fallföretaget. 
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Figur 22. Framtida värdeflödeskarta 
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Start- och slutpunkt för materialflöde A och B: 

Startpunkt: Leverantör flöde A: Godsmottagning, leverans 1-3 gånger i veckan 

Leverantör flöde B: Intern lindningsprocess, leverans kontinuerligt.  

Slutpunkt: Beställande kund flöde A: Monteringslina A, behov 94 st/ dag 

Beställande kund flöde B: Monteringslina B2, B3 samt B4, behov 316 st/dag 

Intern leverantör: Godsmottagning och interna lindningsprocesser registrerar in komponenter 

och tilldelar dessa en systemmässig lagerplats i respektive materialtorg. Leverantörernas 

leveransmetod bygger fortfarande på ett tryckande flöde. Ledtiden, som lagret vid interna 

leverantörer skapar, är därmed densamma i den framtida värdeflödeskartan som i resultatet från 

kartläggningen av materialflöde A och B. Ledtiden för dessa två lager är sammanlagt 0,6 dagar. 

Rekommendationer har angetts, vad gäller utökat samarbete och integration mellan företag och 

interna och externa leverantörer. Detta skulle kunna resultera i ett dragande system genom hela 

materialflödet, vilket är idealiskt. Eventuell mätning sker direkt vid godsmottagningen vid 

behov. Detta betyder att materialet inte behöver förflyttas till mätrum. Tiden för den fysiska 

mätningen uppskattas till 120 s.  

Destination Materialtorg: Lastbärare med statorlindningar transporteras med hjälp av trucktåg 

till Materialtorg A och B. Förbättringen med den nya utformningen är att den totala 

transportsträckan, samt antalet transporter reduceras genom att tåget kan transportera fler 

lastbärare på samma gång. Transportsträckan för materialflöde A är 150 m och uppskattas ta 

290 s. Transportsträckan för materialflöde B är 70 m och uppskattas ta 170 s.  

Vid materialtorget sker lagerplacering där respektive lastbärare placeras i pallfack. Eventuellt 

emballage avlägsnas och därefter placeras lastbärare på tilldelad lagerplats enligt 

rekommenderat lagerplaceringssystem för att underlätta plockning och minimera förflyttningar. 

Denna lagerplacering förväntas ta 300 s för materialflöde A och 120 s för materialflöde B. En 

elektronisk kanbansignal från monteringslina initierar materialuttag och plockning av artiklar. 

Eventuell förberedning eller justering sker och därefter placeras artiklar på lastbärare enligt 

sekvensering. Detta moment uppskattas ta 660 s för materialflöde A och 300 s för materialflöde 

B. Genom ett närmare samarbete med leverantör skulle dessa tider kunna reduceras ytterligare 

genom att materialet är förberett redan innan leverans till materialtorget.   

Lastbärare med statorlindningar transporteras med trucktåg enligt tidsstyrd transportrutt till 

respektive monteringslinas leveranspunkter. Den uppskattade transportsträckan för 

materialflöde A är 20 m och tar 90 s. För materialflöde B är den genomsnittliga uppskattade 

transportsträckan 70 m och tar 200 s. 

Monteringslinor: Vid varje monteringslina finns en buffert av artiklar begränsad till en viss 

produktionstid. Ledtiden för denna buffert uppskattas till 0,1 dagar per monteringslina, den 

totala ledtiden blir därmed 0,4 dagar. Operatör vid monteringslina skickar ett elektroniskt 

kanban till materialtorget för påfyllnad av buffertlager. Vid leverans av material behöver 

operatören inte utföra ytterligare materialhantering eller transport, då lastbärare med förberett 
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material placeras i nära anslutning till monteringslina. Platsen för denna buffert utgör 

materialflödets slutpunkt. 

6.2.8 Sammanfattning av problemfråga 2 

Den framtida utformningen av materialflödet, som innebär materialtorg och nytt 

transportsystem, bidrar till reducerade transportsträckor, både vad gäller längd och antal. Detta 

innebär även kortare cykeltider kopplade till transporter samt ökad säkerhet för anställda som 

vistas inom fabriken. Ledtiden har också förkortats då antalet lager samt lagernivåer reducerats. 

Ytterligare har den framtida utformningen skapat förutsättningar för en effektivare 

materialhantering vilket resulterar i att den totala cykeltiden reduceras. Operatör vid 

monteringslina frigörs, vidare, från all typ av materialhantering. I tabell 16 visas en 

sammanställning över totala transportsträckor, cykeltider och ledtider för nutida samt framtida 

materialflöde.  

 

Tabell 16. Sammanställning nutida och framtida materialflöde 

Nutida materialflöde  

Materialflöde  Transportsträckor (m) Cykeltid (s) Ledtid (dgr) 

Horisontell Vertikal 

Materialflöde A 540 16 4483 43,1 

Materialflöde B 214 11 646 12,9 

Summa 754 27 5129 56 

          

Framtida materialflöde 

Materialflöde  Transportsträckor (m) Cykeltid (s) Ledtid (dgr) 

Horisontell     

Materialflöde A 170 1460 10,6 

Materialflöde B 140 790 10,4 

Summa 310 2250 21 
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Nedan, i figur 23, 24 och 25, jämförs totala transportsträckor, cykeltider samt ledtider för nutida 

och framtida materialflöde. 

 

Figur 23. Jämförelse transportsträckor 

 

Figur 24. Jämförelse cykeltider 

 

Figur 25. Jämförelse ledtider 

 

Ett effektivt framtida materialflöde har i detta avsnitt utformats, utifrån ett helhetsperspektiv, 

med stöd från studerad litteratur. Det framtida materialflödet har illustrerats med hjälp av en 

värdeflödeskarta samt ruttkartor. Genom en jämförelse mellan det framtida och det nutida 

materialflödet har det framkommit att transportsträckor, cykeltider och ledtider har reducerats 

i den framtida utformningen. De faktorer som begränsar materialflödets effektivitet har 

reducerats eller eliminerats. I tabell 17 redovisas en sammanställning av de identifierade 

faktorerna och dess lösningar kopplade till de åtta slöserierna (Krajewski, 2013). 
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Tabell 17. Identifierade faktorer och lösningar grupperade utefter de åtta slöserierna 

Slöserier Identifierade faktorer Lösning 

Överproduktion  Höga lagernivåer  

 Outnyttjad pallyta 

 Dragande flöde 

 Lastbärare med optimal 

fyllnadsgrad  

Väntan  Material väntar på hantering 

av operatör 

 Material väntar i samband 

med hantering 

 Operatör väntar på material 

 Dragande flöde 

 Minimering av antal lager 

 Materialhantering sker vid 

materialtorg 

 Transportlösning med 

trucktåg och ruttplanering  

Onödiga transporter 

och förflyttningar 
 Onödiga och många 

transporter till och från 

destinationer 

 Returtransport utan last 

 Hämtning av 

överskottsartiklar 

 Transportlösning med 

trucktåg och ruttplanering 

 Materialtorg minimerar 

antal lagerdestinationer 

 

Överbearbetning/ 

Felaktig bearbetning 
 Samma mätning i mätrum 

som vid monteringslina 

 Kontroll och riktning av 

defekta statorlindningar 

 Integrerad mätning 

 Kort perspektiv: justering 

vid materialtorg. Längre 

perspektiv: förbättrat 

samarbete med leverantör 

Överlager  Flera små och stora 

buffertlager  

 Dragande flöde 

 Materialtorg 

 Transportlösning med 

trucktåg och ruttplanering 

 Kanban 

Onödiga 

arbetsmoment 
 Visuellt se om behov finns 

av palltransport 

 Leta efter dokument och 

material 

 Manuell materialregistrering 

av operatör 

 Avemballering och hantering 

av emballage 

 Plockning och omplock  

 Operatör utför transport  

 Transportlösning med 

trucktåg och ruttplanering 

 Översyn av affärssystem 

 Materialhantering sker vid 

materialtorg 

 Lagerplaceringssystem 

 Lastbärare med minimal 

hantering 

 Sekvensering 

Defekter  Skeva komponenter  Kort perspektiv: justering 

vid materialtorg. Längre 

perspektiv: förbättrat 

samarbete med leverantör 

Outnyttjad kreativitet  Operatörens kompetens 

utnyttjas inte till fullo 

 Ökad andel värdeadderande 

tid samt nyttja kompetens 

på ett bättre sätt 

  



66 

 

7 DISKUSSION, SLUTSATS OCH REKOMENDATION 

Avsnittet presenterar en diskussion och slutsats utifrån studiens syfte och problemfrågor. 

Därefter följer en metoddiskussion där val av metod och tillvägagångsätt avhandlas. 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer för fortsatta studier. 

7.1 Identifierade faktorer - Problemfråga 1 

Vilka faktorer påverkar materialflödets effektivitet för en högfrekvent komponentfamilj fram 

till monteringslina? 

Med hjälp av studerad litteratur i kombination med en fallstudie har faktorer som påverkar ett 

flödes effektivitet identifierats. Material- och lagerstyrning, materialhantering samt transporter 

har analyserats med syfte att undersöka vilka faktorer som begränsar effektiviteten hos ett 

materialflöde fram till monteringslina. Dessa faktorer är nära sammankopplade med de åtta 

slöserierna vilka bidrar till icke värdeadderande tid i flödet och därigenom större ledtidsglapp. 

De åtta slöserierna har används för att kategorisera de identifierade effektivitetsbegränsande 

faktorerna. Detta för att det ansågs ge ett bättre underlag för analys och jämförelse med studerad 

litteratur inom ämnet. Samtliga åtta slöserier kunde, genom en processkartläggning på 

fallföretaget, observeras. Genom tillämpning av ett tryckande flöde samt bristande helhetssyn 

över materialflödet skapades, på fallföretaget, flertalet större och mindre lager, långa och 

ineffektiva interntransporter samt olika former av onödiga arbetsmoment. Dessa faktorer bidrog 

till icke värdeadderande tid och resulterade i lång total cykeltid samt ledtid. En ytterligare 

dimension som framkom genom observation var säkerhetsaspekten kopplat till det befintliga 

lager- och transportsystemet. 

Fallstudien har bidragit till att lyfta fram de faktorer som kan påverka ett materialflödes 

effektivitet och dess komplexitet utifrån ett helhetsperspektiv. Genom en processkartläggning i 

kombination med observationer och intervjuer samt litteraturstudie har den första 

problemfrågan kunnat besvaras utifrån de avgränsningar som fastställts. För att effektivisera ett 

materialflöde är det av vikt att reducera eller eliminera de faktorer som begränsar flödet. Detta 

leder till den andra problemfrågan som ämnar besvara hur ett effektivt materialflöde kan 

effektiviseras.   

7.2 Utformning av ett effektivt flöde - Problemfråga 2 

Hur kan ett effektivt materialflöde för en högfrekvent komponentfamilj utformas? 

För att utforma ett effektivt materialflöde och reducera de identifierade faktorernas negativa 

påverkan har studerad litteratur använts. Utifrån fallföretagets förutsättningar har material- och 

lagerstyrning, materialhantering samt transporter utformats i syfte att skapa ett effektivt flöde 

utifrån en helhetssyn. Det har varit av vikt att minimera all tid som är icke värdeadderande och 

på detta sätt reducera materialflödets cykeltid och ledtid.  

I den framtida utformningen tillämpas främst ett dragande flöde, där återfyllnad sker efter 

konsumtion, vilket skapar ett resurssnålt materialflöde där de olika formerna av observerade 

slöserier minimeras. Genom materialstyrningsprincipen kanban, kan materialpåfyllnad styras 
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och ge materialflödet förutsättning att endast leverera rätt material, i rätt tid, i rätt antal och till 

rätt plats. Det blir monteringslinornas materialbehov som styr materialpåfyllnaden genom hela 

flödet.  

De nya materialtorgen för materialflöde A och B kan ersätta befintligt huvudförråd samt 

flertalet buffertlager och skapar förutsättning för en effektiv materialhantering. Placeringen av 

materialtorgen reducerar antalet lagerplatser vilket skapar förutsättning för effektiv 

transportstyrning. På grund av fallföretagets layout för produktionslinor samt byggnad, 

innehåller utformningen två materialtorg. Materialtorg A har fördelen av att ligga nära 

monteringslina och Materialtog B har fördelen av att ha förmågan att effektivt tillgodose 

materialbehov för tre monteringslinor. Vid materialtorget sker avemballering, lagerplacering, 

plockning och eventuell materialförberedelse. Därigenom elimineras all form av 

materialhantering av operatör vid monteringslina. Materialtorg skapar, hos fallföretaget, 

förutsättningar att i förlängningen även hantera flera komponenter som respektive 

monteringslina har behov av. 

För att skapa ett effektivt materialflöde blir det betydelsefullt att utforma ett väl fungerande 

transportsystem där transportsträckor och antalet transporter minimeras samtidigt som 

säkerheten för de anställda tryggas. Förslaget är att använda trucktåg med en tidsstyrd 

ruttplanering som levererar och hämtar material och lastbärare vid leverans- och 

hämtningspunkter. Val av lastbärare blir av betydelse för att på ett effektivt sätt, med minimal 

hantering och hög fyllnadsgrad, leverera komponenter till monteringslina. Vid respektive 

monteringslina finns, i den nya utformningen, en styrd buffert som är kopplad till ett 

elektroniskt kanban. Detta medför att denna buffert begränsas till ett visst antal komponenter 

och därmed begränsas ledtiden. 

Förutsättningen för ett dragande system genom hela materialflödet är ett integrerat samarbete 

med interna och externa leverantörer. På grund av studiens avgränsningar har några ingående 

lösningar inte tagits fram vad gäller utformningen av detta samarbete. Genom integrerade 

relationer med leverantörer skulle fallföretaget på längre sikt även kunna reducera plockning 

och förberedelser i form av exempelvis riktning. Dessa moment skulle istället kunna åläggas 

leverantörer eller helt elimineras.  Den framtida utformningen av materialflödet skulle kunna 

se annorlunda ut om dessa aspekter beaktades. Idealet hade varit ett dragande system genom 

hela materialförsörjningskedjan. 

I och med utformningen av det framtida materialflödet har den andra problemfrågan besvarats. 

Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur ett flöde kan effektiviseras. Dessutom har 

studien synliggjort vikten av en helhetssyn och integrering vid utformningen av ett optimalt 

materialflöde.  

Då befintliga och vedertagna teorier och principer har använts vid utformningen av ett nytt 

materialflöde kan lösningsförslaget ur ett perspektiv anses generell och därigenom tillämpbar i 

fler sammanhang. Dock är den föreslagna specifika utformningen anpassad efter fallföretagets 

förutsättningar, vilket medför att den är begränsad ur ett större vetenskapligt perspektiv. Många 

lösningar är specifika för fallföretaget och skulle kunna se annorlunda ut för andra företag och 
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organisationer. Varje företags förutsättningar, vad gäller materialflöde och layout, är unika och 

utformning och lösningar bör därför anpassas till varje enskilt företag.  

7.3 Implikationer 

Syftet med studien har varit att undersöka hur materialflödet för en högfrekvent 

komponentfamilj till en volym- och produktmässigt varierad monteringslina kan effektiviseras. 

Syftet anses uppnått genom att studiens båda problemfrågor har besvarats. Faktorer som 

begränsar materialflödets effektivitet har identifierats och kategoriserats enligt de åtta 

slöserierna. Med detta som utgångspunkt har en ny utformning föreslagits där helhetsperspektiv 

och integrering har varit centralt.  

Den nya utformningen av materialflödet innebär vid framtida implementering en radikal 

förändring för företaget och kräver även en strukturerad implementeringsplan. Implementering 

av förbättringsförslaget har inte ingått som ett moment i denna studie. Studiens avgränsningar 

har ytterligare inneburit att enbart en begränsad del av materialförsörjningskedjan har beaktats. 

Detta har i sin tur resulterat i en viss begränsning, vad gäller framtida föreslagen utformning då 

ett större helhetsperspektiv har förbisetts. Ur ett omvänt perspektiv kan studiens avgränsningar 

även betraktas som för breda då de ger utrymme för generella lösningar snarare än 

detaljlösningar. Med ytterligare avsmalnade avgränsningar hade fokus kunnat läggas på 

specifika delar i materialflödet, både vad gäller fallstudie och litteratur. Detta hade kunnat bidra 

till en fördjupad kunskap inom ett specifikt delområde. Studiens avgränsningar i kombination 

med att fallstudien enbart berört ett fallföretag, bidrar till begräsningar vad gäller studiens 

förmåga att skapa ett vetenskapligt värde ur ett större perspektiv.  

Slutligen har studien utgått från befintliga och vedertagna teorier, rörande material- och 

lagerstyrning, transporter och materialhantering, som stöd för analys av resultat från fallstudien. 

Detta innebär att studien inte har bidragit till framtagning av nya teorier inom ämnesområdet.  

7.4 Metoddiskussion 

Studiens metoder och arbetssätt har valts med intentionen att uppnå studiens syfte. Det 

slutgiltiga resultatet för studien har påverkats av val av kartläggnings- och 

datainsamlingsmetoder samt tillvägagångssätt.  

Datainsamlingsmetoderna för studien består av litteraturstudie, observationer samt intervjuer. 

Litteraturstudien bidrog en bred kunskap inom ämnesområdet. Flertalet källor i from av böcker 

i kombination med artiklar gav en aktuell helhetsbild av de delar av logistiken som berör 

materialflöden. Nackdelen med metoden var att ämnesområdet behandlades övergripande, 

vilket bidrog till brist på detaljkunskap.  

Observationer och intervjuer har varit främst av ostrukturerad karaktär. De ostrukturerade 

observationerna och intervjuerna bidrog till en förståelse för det studerade materialflödet och 

dess komplexitet. Materialflödets utformning och variation, där moment inte genomfördes 

kontinuerligt eller vid fasta tider, gjorde dock att denna metod var tidskrävande. Vid samtliga 

tillfällen har observationer och intervjuer genomförts med två intervjuare eller två observatörer. 

Detta kan ses som en styrka då det har bidragit till en heltäckande uppfattning av situationen 

samt minskat risken för feltolkningar.  
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De verktyg som valdes för processkartläggningen; flödesschema, processchema, 

spagettidiagram samt värdeflödeskarta, gav en heltäckande bild över materialflödet samt 

underlag för identifiering av faktorer som begränsar materialflödets effektivitet. Flödesschemat 

gav en inledande förståelse för materialflödet och dess komplexitet. Processchemat, som 

användes för insamling av data för värdeflödeskartan, var inte ett optimalt verktyg utifrån 

studiens inriktning där material kunde ta många olika vägar genom materialflödet. Detta 

verktyg hade med stor sannolikhet lämpat sig bättre vid kartläggning av ett mer sekventiellt 

materialflöde, som vid exempelvis en produktions- eller monteringslina.  

Spagettidiagrammet upplevdes som ett mycket givande verktyg då det på en enkelt och visuellt 

sätt kunde visa på de olika vägar som materialet transporteras i materialflödet. 

Värdeflödeskartan bidrog till en överskådlig och visuell bild över materialflödet och dess olika 

delprocesser. Verktyget underlättade, vidare, sammanställning av information som lagernivåer 

cykel- och ledtider. Nackdelen med värdeflödeskartan var att den inte hade förmåga att 

illustrera transporterna till och från de olika lagerdestinationerna. Spagettidiagrammet visade 

sig därför komplettera värdeflödeskartan på ett bra sätt. 

Vad gäller studiens tillvägagångssätt gav en heltäckande bild av materialflödet och de faktorer 

som begränsar materialflödets effektivitet. Mätningar genomfördes vid tre olika tillfällen och 

upplevdes ge en sanningsenlig bild över nuläget. Samtliga mätningar, förutom lagersaldo för 

huvudförråd och veckolager vid monteringslina A, utfördes manuellt vilket kan ses som 

fördelaktigt då de utgör primär inhämtad data. Transportsträckor stegades manuellt, då detta 

ansågs vara tillräckligt noggrant för studiens syfte. En mer noggrann mätning med exempelvis 

ett distansmätningsverktyg hade inneburit en mer exakt data. Detta hade troligtvis inte bidragit 

till en större förståelse vad gäller faktorer som begränsar ett materialflödes effektivitet. 

Tidtagning vad gäller cykeltider uppskattades i samråd med operatörer. Detta gav en tillräckligt 

noggrann bild över tidsåtgång för studiens inriktning. För mer exakta tider hade tidtagning varit 

en lämplig metod, men detta var inte ett alternativ på fallföretaget.      
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7.5 Rekommendationer för vidare studier 

Studien visar att det på fallföretaget finns förbättringsmöjligheter för effektivisering av 

materialflödet fram till monteringslina. En fördjupad studie som berör fler företag med liknande 

problematik bör genomföras för att öka studiens generaliserbarhet och därmed kunna dra 

slutsatser som kan härledas till fler liknande tillverkningsföretag. 

En ytterligare rekommendation är koppad till studiens avgränsningar. I denna studie har enbart 

en del av materialflödet studerats, vilket resulterade i en begränsad helhetssyn över hela 

materialförsörjningskedjan. Det skulle vara av intresse att i en framtida studie även inkludera 

leverantörskedjor och därigenom behandla en större del av materialförsörjningskedjan. Ur ett 

ytterligare perspektiv, kan det vara fördelaktigt att avsmalna studien ytterligare för att på djupet 

kunna beakta delprocesser och detaljer i materialflödet. 

Studien presenterar ett förbättringsförslag på utformning av ett effektivt materialflöde. Det vore 

av intresse att studera hur implementering av förbättringsförslag kan genomföras utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

8 KÄLLFÖRTECKNING 

I följande avsnitt presenteras de källor som ligger till grund för denna studie. Muntliga, 

skriftliga och elektroniska källor har används.  

8.1 Litteratur 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2014). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Björklund, M. (2012). Hållbara logistiksystem. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund, Studentlitteratur AB. 

Harris, R., Harris, C., Wilson, E., (2003). Making material flow. Cambridge: Lean Enterprise 

Institute. 

Krajewski, L.J., Malhotra, M. K. & Ritzman, L.P. (2013). Operations Management: Processes 

and Supply Chains. London: Pearson Education Limited. 

Jonsson, P. & Mattsson, S.A. (2011). Logistik Läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Liker, J.K. (2013). The Toyota Way. Malmö: Liber AB. 

Liker, J.K. & Meier, D. (2006). The Toyota way fieldbook. New York: McGraw-Hill. 

Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Mattsson S-A. (2012). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur AB. 

Nash, M.A. & Poling, S.R. (2008). Mapping the Total Value Stream: A Comprehensive Guide 

for Production and Transactional Processes. United States: Taylor & Francis Group. 

Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2006) Modern logistik – för ökad lönsamhet. 

Malmö: Liber AB. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2011). LEAN- gör 

avvikelser till framgångar. 2. Bromma: Part Media. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 

London: Pearson Education.  

Segerstedt, A. (2008). Logistik med fokus på Material- och Produktionsstyrning. Malmö: Liber 

AB. 



72 

 

Storhagen, N. G. (2011). Logistik- grunder och möjligheter. Malmö: Liber AB. 

8.2 Tidskrifter 

Andell, J.L. (2013). Get there faster. Quality Progress, vol. 46, ss 39-45. 

Battini, D., Gamberi, M., Persona, A. & Sgarbossa, F. (2015). Part-feeding with supermarket 

in assembly systems: transportation mode selection and multi-scenario analysis. Assembly 

Automation, vol.35, ss 149-159. 

Duranik, T., Ruzbarsky, J. & Stopper, M. (2012). Improving of delivery reliability and 

throughput using production planning with CONWIP aspects. Annals of DAAAM for 2012 & 

Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, vol. 23, ss 907-910. 

Faccio, M. (2014). The impact of production mix variations and models varieties on the parts-

feeding policy selection in a JIT assembly system. Inernational Journal of Advanced 

Technology, vol. 72, ss 543-560. 

Gastermann, B., Stopper, M. & Katalinic, B. (2012). Adapting CONWIP Characteristics for 

Conventional Production Planning. Daaam International Scientific Book 2012, ss 553-564. 

Gupta, M. & Snyder, D. (2009). Comparing TOC with MRP an JIT: a literature review. 

International Journal of Production Research, vol. 47, ss 3705-3739. 

Hanson, R. & Finnsgård, C. (2014). Impact of unit load size on in-plant materials supply 

efficiency. International Journal of Production Economics, vol. 147, ss 46-52. 

Hopp, W. & Spearman, M. (2004). To Pull or not to Pull: What is the Question? Manufacturing 

& Service Operation Management, vol. 6, ss 133-148. 

Huang, C.L., Li, R.K., Tsai, CH., Chung, Y.C. & Shih, C.H. (2014). A Comparative Study of 

Pull and Push Production Methods for Supply Chain Resilience. International Journal of 

Operations and Logistic Management, vol. 3, ss 1-15. 

Huang, H. (2002). Integrated Production Model in Agile Manufacturing Systems. International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 20, ss 515-525. 

Kilic, S.H. & Durmusoglu, B.M. (2015). Advances in assembly line parts feeding policies: a 

literature review. Assembly Automation, vol. 35, ss 57-68. 

Li, J.W. (2011). Comparing Kanban with CONWIP in a make-to-order environment supported 

by JIT practices. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, vol. 28, ss 72-88. 

Marek, R., Elkins, D. & Smith, D. (2001). Understanding the fundamentals of Kanban and 

CONWIP pull systems using simulation. Winter Simulation Conference Proceedings 2001, ss 

921-929.  



73 

 

Şimşit, Z.T, Günay, N. S. & Vayvay, Ö. (2014). Theory of Constrains: A Literature Review. 

Procedia- Social Behavioral Sciences, vol. 150, ss 930-936. 

Takahashi, K., Myreshka & Hirotani, D. (2005). Comparing CONWIP, synchronized 

CONWIP, and KANBAN in complex supply chains. International Journal of Production 

Economics, 93, ss 25-40. 

White, R., Ojha, D. & Kuo, C.C. (2010). A competitive progression perspective of JIT systems; 

evidence from early US implementations. International Journal of Production Research, 48:20, 

ss 6103-6124. 

Watson, K. J. & Patti, A. (2008). A comparison of JIT and TOC buffering philosophies on 

system performance with unplanned machine downtime. International Journal of Production 

Research, vol. 46, ss 1869-1885. 

8.3 Muntliga källor 

Inköpare. (2015). Intervju, Västerås, 28 januari 

Operatör. (2015). Intervju, Västerås, 2 februari 

Produktionsplanerare. (2015). Intervju, Västerås, 18 februari 

Projektledare Produktionsteknik. (2015). Intervju, Västerås, 12 februari 

Verkstadschef. (2015). Intervju, Västerås, 19 januari 

8.4 Elektroniska källor 

Kort om ABB Sverige. (2015). Tillgänglig: http://new.abb.com/se/om-abb/kort [2015-04-06] 

Low voltage - General performance motors according to EU MEPS. (2015). Tillgänglig: 

http://www09.abb.com/global/scot/scot234.nsf/veritydisplay/17eb43a1fd55cb54c1257d86002

ad5e0/$file/GPM%20acc.to%20EU%20MEPS%209AKK105789%20EN%2010-2014.pdf 

[2015-04-06] 

Motors & Generators, IEC LV Motors. (2015). Tillgänglig: 

http://www.abb.se/cawp/seabb361/3f961c5baa8ca554c1256c8c00480a7f.aspx [2015-04-06] 

Nyckeltal. (2015). Tillgängligt: http://new.abb.com/se/om-abb/kort/nyckeltal [2015-04-06] 

Vår verksamhet. (2015). Tillgänglig: http://new.abb.com/se/om-abb/verksamhet [2015-04-06] 



i 

 

BILAGA A - Processchema för materialflöde A 

 
Beskrivning av processteg Antal (st) Tid (s) Distans (m) Process  Transport Inspektion Lager 

Lager godsmottagning 45           X 
Mätrum               

Förflyttning från godsmottagning till mätrum     H28 V1   X     

Lager vid mätrum 17           X 

Omplock   60   X       

Mätning   1400   X   X   

Förflyttning till godsmottagning     H28 V0   X     

Lager vid godsmottagning (Frisläppt från mätrum) 17           X 
Helpall               

Förflyttning från godsmottagning till HVF (helpall)     H81 V3.5    X     

Lager HVF 2456           X 

Förflyttning från HVF till veckolager     H116 V3.5   X     

Lager på golv vid veckolager 52           X 

Avemballering   220   X       
Blandpall               

Förflyttning från godsmottagning till veckolager (blandpall)     H166 V1   X     

Lager på golv vid veckolager 89           X 

Registrering av artiklar manuellt och i Excel   300   X       

Avemballering   180   X       

Omplock vid veckolager   100   X       

Placera pall i pallfackplats i veckolager     H16 V2   X     

Veckolager 1314           X 
Riktas               

Uttag/beställning   280   X       

Plockning   1140    X       

Förflyttning från veckolager till riktning     H50 V3   X     

Lager vid riktning 29           X 

Avemballering   180   X       

Riktning   60   X   X   

Förflyttning från riktning till golv vid veckolager     H50 V1   X     

Lager vid veckolager 16           X 
Helpall/Blandpall               

Förflyttning från veckolager till pallbord     H5 V1   X     

Lager pallbord 17           X 
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BILAGA B - Processchema för materialflöde B 

 

Beskrivning av processteg Antal (st) Tid (s) Distans (m) Process  Transport Lager 

Lager vid lindning 23         X 

Förflyttning till lindningslager    H22 V2   X   

Lindningslager 130         X 

Förflyttning till HVF    H93 V3   X   

Lager HVF 3726         X 

Förflyttning från HVF till veckolager (pallplats B4)    H81 V2   X   
B2             

Veckolager B2 5         X 

Förflyttning till pallbord B2     H4 V1   X   

Lager pallbord B2 6         X 
B3             

Lager vid omplock B3 6         X 

Omplock B3   302   X     

Förflyttning till veckolager B3     H4 V2   X   

Veckolager B3 156         X 

Förflyttning till pallbord B3     H10 V1   X   

Lager pallbord B3 6         X 
B4             

Lager pallplats B4 9         X 

 

 

 

 

 



Godsmotagning

Monteringslina 
A

Leverans av 

statorlindningar

1- 3 ggr/ vecka

Internt kundbehov

94 st/dag

Behov kontinuerligt 

under dagen

H: 28 m

V: 1 m

CT: 44s

H: 28 m

V: 0 m

CT: 42 s

H: 81 m

V: 3.5 m

CT: 129 s

CT: 1 400 s

CT: 300 s

H: 166 m

V: 1 m

CT: 251 s

45 st

17 st

H: 116 m

V: 3,5 m

CT: 181 s

2456 st

CT: 180 s CT: 100 s

H: 16 m

V: 2 m

CT: 28 s CT: 280 s CT:1140 s

H: 50 m

V: 3 m

CT: 81 s CT: 60 s

H: 50 m

V: 1 m

CT: 77 s

29 st
16 st1314 st 

 Fyllnadsgrad 
48 %

H: 5 m

V: 1 m

CT: 10 s

141 st

17 st

Förflyttning

FörflyttningFörflyttning Mätning

FörflyttningFörflyttning

Förflyttning

Avemballage Omplock

Registrering Uttag FörflyttningPlockning FörflyttningRiktning

Förflyttning

Affärssystem 

SAP

Excel program

Order Statorlindning Körplan motorer 90-132 mm

Order Statorlindning

Inregistrering i Excel

Körplan

Order Statorlindning HVF

Information till truckförare

Inregistrering

Information om destination

Frisläppning av pall

Avemballering 
omplock

Destination 
HVF

Destination 
mätrum

Destination 
veckolager

17 st

HVF

Mätrum Efter 
mätning

Golv vid 
veckoförråd

Godsmottagning

Veckoförråd
Riktning

Golv vid 
veckolager

Order Statorlindning

44 s

0,5 dgr

1442 s

0,2 dgr

380 s

0,2 dgr

181 s

26 dgr

608 s

1,5 dgr

1501 s

14 dgr

10 s

  0,2 dgr

 Cykeltid: 
4483 s

 Ledtid: 
43,1 dgr

0,2 dgr

317

0,3 dgr

CT:180 s

BILAGA C - Värdeflödeskarta A
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Intern lindning
Monteringslina 
B2, B3 och B4

Leverans av 

statorlindningar 

kontinuerligt

Internt kundbehov

316 st/dag

H: 81 m

V: 2 m

CT: 126 s CT: 302 s

H: 22 m

V: 2 m

CT: 37 s

23 st 130 st

Fyllnadsgrad 
75 %

6 st

Förflyttning Förflyttning FörflyttningBeställning
Omplock

Affärssystem 

SAP

HVFPallbord vid 
lindning

Pallställ B3H: 93 m

V: 3 m

CT: 146 s

Förflyttning

Lindningslager

Förflyttning 
APW

3726 st 6 st
Lager för 

omplock B3

H: 4 m

V: 2 m

CT: 10 s 

Förflyttning

H: 10 m

V: 1 m

CT: 17 s 

156 st 6 st

9 st

Lager pallbord B3

Lager vid golv B4

5 st

Förflyttning

H: 4 m

V: 1 m

CT: 8 s 

Lager pallbord B2

Förflyttning
Operatör vid lina

Leveransdatum lista

Information till truckförare

Förflyttning 
ALL: 68%
Lina: 32%

Körplan  B3

Prioriteringslista

Order statorlindning B2, B4

Körplan B2, B4

Order statorlindning B3

146 s

0,4 dgr

Cykeltid: 646 s

Ledtid: 12,9 dgr0,07

25 s

0,5 dgr

312 s

0,02 dgr

126 s

11,8 dgr

37 s

0,1 dgr

Lager vid golv B2

B2

B3

B4

BILAGA D - Värdeflödeskarta B
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Intern 
leverantör

Monteringslina 
A, B2, B3 och B4

Lindningsprocess: 

Kontinuerlig leverans 

Internt kundbehov

A: 94 st/dag

B: 316 st/dag

H:  70 m

CT: 170 s 

(Ruttlängd 140 m)

Förflyttning

Affärssystem 

SAP

Materialtorg B
10 dgr

Pallbord vid 
lindning

Förflyttning 
med tåg enligt tidsstyrd 

transportrutt
Tomma lastbärare i retur

Körplan

Total cykeltid (A och B): 2250 s

Total ledtid (A och B): 21 dgr

Plockning/
Förberedelse

CT: 300  s 

20 dgr

Förflyttning

H: 70  m

CT: 200 s

(Ruttlängd: 175 m)

A

Godsmottagning:

Leverans från extern 

leverantör 3 ggr/v

Rullband  vid 
godsmottgning

Förflyttning

H:  150 m

CT: 290 s 

(Ruttlängd 300 m)

Avemballering
Lagerplacering

CT: 300 s 

Lagerplacering

CT: 120  s 

Plockning/
Förberedelse

CT: 660 s 

Förflyttning

H: 20 m

CT: 90 s 

(Ruttlängd: 40 m)

Mätning

CT:  120 s 

Materialtorg A
10 dgr

Inregistrering
Elektroniskt 

kanban

Elektroniskt 
kanban

Plockorder

Begränsad 
buffert vid lina

Inregistrering och tilldelning 
av lagerplatsplacering i 

materialtorg
(Helpall och blandpall)

Strategisk placering 
i mateialtorg för att 

underlätta 
plockning

Materialflöde A

Materialflöde B

Orderlista (A) 

Prioriteringslista/Leveransdatum (B)

1000 s

0,6 dgr

0,5 dgr

0,1 dgr

1250 s

0,4 dgr

0,1 dgr

0,1 dgr

0,1 dgr

B3

B2

B4

0,1 dgr

BILAGA E – Framtida värdeflödeskarta
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