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ABSTRACT  

 

This study is made because of the increased global competition where companies have to look 

in to their own business to find opportunities for improvements. The purpose of the study is to 

gain a deeper knowledge of the waste that occurs in internal material flow and how to improve 

processes like transports and material handling as part of the internal material flow. 

 

Internal material flows in itself a waste of resources since it does not add value to the product, 

but the flow is necessary to make a business work. Therefore, companies should review their 

flows and try to find improvement to become more efficient. Unused transportation, waiting 

and poor material handling are just three examples of waste that was discovered during the case 

study. Based on the theories and data from the case study proposals for improvement have been 

developed. 

 

By solving the defined questions of the study, the purpose has also been attained. More 

knowledge about the factors that affect the internal material flow negative and the methods you 

can use to enhance the flow is obtained by the study. Since only one company has studied the 

study can be considered limited, from a scientific perspective. 

 

Keywords: Internal material flow, efficiency, material transportation, material handling, muda, 

5 Why, improvement, standardization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrunden till studien ligger i den ökade globala konkurrenssituationen för medelstora företag 

som leder till att företag måste ser om sin verksamhet för att hitta förbättringsmöjligheter. 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap i vilka slöseri som förekommer i interna 

materialflöden samt hur man kan effektivisera processerna materialtransporter och 

materialhanteringen som ingår i det interna materialflödet. 

 

För att kunna bemöta studiens syfte genomfördes en litteraturstudie parallellt med en fallstudie 

ute på ett producerande företag. Litteraturstudien startade väldigt brett med generella teorier, 

för att sedan gå över till att bli mer fokuserad på de delar som studien omfattar. Under 

fallstudien samlades kvantitativ data in genom observationer för att få fram ett resultat av 

nuläget hos fallföretaget. Därefter analyserades resultatet med den genomförda litteraturstudien 

för att på så sätt kunna besvara studiens frågeställningar och därmed syfte. 

 

Interna materialflöden är i sig ett slöseri av resurser då det inte höjder värdet för 

slutprodukterna, dock är flödet nödvändiga för att få en verksamhet att fungera. Därför bör man 

se över sina sitt flöde och hitta ständiga förbättringar för att bli mer effektiva. Outnyttjade 

transporter, väntan och långa materialhanteringar var några av de slöseri som upptäcktes under 

fallstudien. Utifrån teorier och data från fallstudien har förbättringsförslag tagits fram, där 

bland annat förslag på mer strukturerade och planerade transporter kan lösa problem med 

outnyttjade transporter.  

 

Genom att svara på frågeställningarna har studiens syfte uppnåtts. Då fördjupad kunskap om 

vilka faktorer som påverkar det interna materialflödet negativt och vilka metoder man kan 

använda för att förbättra flödet är erhållits genom studien. Då endast ett företag har studerats 

kan studien anses som begränsad ur ett vetenskapligt synsätt.  

 

Därför kan det vara intressant att studera liknande företag i framtida studier för att se om 

resultaten är generaliserbara. Det skulle även vara intressant att se hur en implementering av 

förbättringsförslagen påverkar fallföretagets interna materialflöde. 

 

Nyckelord: Internt materialflöde, effektivisering, materialtransporter, materialhantering, muda, 

5 Why, förbättringsarbete, standardisering. 
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1. INLEDNING 

 

Detta avsnitt tar upp den allmänna bakgrunden till det berörda ämnesområdet, samt en kortare 

problemformulering. Därefter presenteras syftet med studien och avsluta med avgränsningar.  

 

1.1. Bakgrund 

 

Den ökade globalisering har lätt till fler aktörer på marknaden, vilket i sin tur har gjort att 

konkurrenssituationen ökat. Numera förläggs till exempel produktion till låglöneländer för att 

de är mer produktiva och effektiva (Jonsson, 2007). Den globala konkurrensen har enligt 

Kennedy & Widener (2008) gjort att företag idag är mer eller mindre tvungna att arbeta med 

kvalitet och bli mer flexibla för att överleva. Därför har många företag, främst inom 

tillverkningsindustrin, börjat implementera Lean Production för att öka sin konkurrenskraft, 

genom att kontinuerligt försöka förbättra samtliga aktiviteter. 

 

Resurssnål produktion, eller Lean Production, är ett arbetssätt som nästintill alla företag vill 

uppnå. Lean Production kommer ursprungligen från fordonstillverkaren Toyotas egna system 

The Toyota Production System (TPS), vars filosofi handlar om att sträva efter ständiga 

förbättringar och resursutnyttjande (Liker, 2009). TPS togs fram efter att representanter från 

Toyota studerat biltillverkningsföretaget Fords massproduktion i slutet av 1940-talet strax efter 

andra världskriget. De kom fram till att Toyota var tvungna att ta fram en mer resurssnål 

produktion av sina bilar, för att kunna konkurrera med Ford. Genom att bland annat halvera 

arbetsstyrkan, lagret och antalet produktionstimmar. (Womack et al, 1991) Toyotas filosofi 

används idag världen över av nästintill all industri och är alltså en vedertagen metod för hur 

företag ska arbeta för att bli mer strukturerade och effektiva. Genom att effektivisera sin 

verksamhet kan företag få ut mer av sin produktion, öka sin lönsamhet och på så sätt bli 

konkurrenskraftiga (Petersson et al, 2009). 

 

Ett steg i att effektivisera sin verksamhet är att eliminera de processer som inte är värdehöjande 

för kunden. När företag tittar närmare på en process upptäcker de oftast en hel del slöseri eller 

muda som är Toyotas ord för 7+1 olika typer ut av slöseri (Liker, 2009). Sörqvist (2013) tar 

upp att allt slöseri inte alltid kan elimineras utan att man istället måste arbeta med att minimera 

aktiviteter som är icke-värdeskapande. Vidare menar han att det även finns nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter som är svåra att eliminera, då de i grunden behövs för att kunna driva 

verksamheten trots att de direkt inte bidrar till något ökat kundvärde. 
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1.2. Problemformulering 

 

I och med globaliseringen menar Achanga et al. (2006) att särskilt små och medelstora företag i 

västvärlden är mer utsatta för konkurrens då de ofta är etablerade inom områden med få 

etableringshinder. Vilket gör att dessa företag verkligen måste ta fram förbättringsstrategier för 

hela sin verksamhet för att kunna konkurrera med låglöneländer och på så sätt inte tappa sina 

kunder.  

 

Lean-tänkets centrala svårigheter ligger, enligt Shah & Ward (2003), framförallt i att anamma 

helheten av filosofin och bygga en kultur inom företaget. De menar att det inte går att 

tillgodogöra sig allt, genom att endast inkludera ett fåtal element ur lean-tänket. Det är därför 

intressant att se om vissa lean-verktyg kan hjälpa företag att bli mer effektiva, eller om företag 

måste anamma hela kulturen för att kunna se förbättringar.  

 

Bloomberg et al. (2012) beskriver interna materialflöden som ett slöseri som är svåra att helt 

eliminera och att aktiviteterna endast är moment som för material framåt i tillverkningskedjan 

och inte skapar något värde för kunden. Det är därför intressant att ta reda på hur man kan 

identifiera slöseri och hur man kan reducera slöseriet i ett internt materialflöde. 

 

På fallföretaget Leine & Linde AB i Strängnäs finns ett behov av att förbättra det interna 

materialflödet, genom att reducera de slöseri som förekommer i deras flöde från lagerhylla till 

produktion. Genom att effektivisera arbetsrutiner och eliminera moment som inte tillför något 

värde på produkten vill fallföretaget dra ner på kostnaderna för sitt interna materialflöde.  

 

Problemet handlar om att hitta de moment som kan elimineras eller reduceras för att hjälpa 

företag att få ett mer effektivt internt materialflöde, vilket innebär lägre kostnader och tid för 

mer värdehöjande moment. På så sätt får företag en mer konkurrenskraftig helhet i kampen mot 

konkurrenter på marknaden. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Som framgår i bakgrunden är det viktigt att företag arbetar med ständiga förbättringar och att 

på så vis öka sin konkurrenskraft. Genom att eliminera aktiviteter som inte ökar kundvärdet, 

kan företag bli mer effektiva och därmed går mindre resurser till spillo. Syftet med denna 

studie är att få en fördjupning i hur slöseri kan reduceras och ta reda på hur man kan förbättra 

det interna materialflödet genom att förbättra interna materialtransporterna och 

materialhanteringen i en producerande verksamhet. Därför togs följande frågeställningar fram: 

 

 Vilka slöseri förekommer i interna materialflöden? 

 Hur kan materialtransporter och materialhantering effektiviseras? 

 

Målet med denna studie är att alltså att få fram de slöseri som förekommer i interna 

materialflöden och hur man kan effektivisera moment som förekommer i flödet. Genom dessa 

förbättringar ska företag kunna bli mer konkurrenskraftiga då de reducerar sina kostnader för 

sitt interna materialflöde. 
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1.4. Avgränsningar  

 

Studien har en tidsram på 20 veckor, på halvtid, vilket medför att avgränsningar av arbetets 

omfång är nödvändigt. Studien omfattar endast den interna materialhanteringen mellan 

lagerhylla (LH) till renrumsproduktion (RP), vilket gör att alla andra interna och externa flöden 

utesluts, som exempelvis till färdigvarulagret (FVL). För att ytterligare minska omfånget och 

komplexitet på studien har fokus riktas mot effektivisering av materialhanteringen och 

materialtransporterna mellan LH till att materialet körs in i tvättrummet innan RP. Figur 1 visar 

studiens omfång, där den innersta streckade fyrkanten symboliserar det ytterligare minskade 

omfånget av studien. 

 

Figur 1 – Avgränsningar 

Studien kommer att beröra transporter, förflyttningar, omplockningar och andra arbetsrutiner i 

det avgränsade flödet avsedda för produktionsmaterial. Arbetet ska ta fram förbättringsförslag 

för nuvarande materialhantering och vad som krävs för att implementera dessa. På grund av 

den begränsade tidsramen kommer förbättringsförslagen inte att implementera och det kommer 

inte förekomma förbättringsförslag vad gäller nuvarande layout på befintliga byggnader. 
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2. ANSATS OCH METOD 

 

I följande avsnitt presenteras de metoder som används under studien. Här beskrivs studiens 

forskningssyfte och ansats, som sedan följs av metodval och forskningsstrategi. Därefter 

redovisas hur data samlats in, samt en diskussion kring studiens trovärdighet. Avsnittet avslutas 

genom en presentation av studiens tillvägagångssätt. 

 

2.1. Forskningssyfte 

 

Saunders et al (2009) menar att forskningsmetoden för att nå forskningssyftet kan vara 

explorativ, deskriptiv eller explanativ. Med en explorativ studie menas att man undersöker vad 

som händer, förstår sig på problemet och får nya kunskaper om ett specifikt ämnesområde. 

Dessa insikter får man genom litteraturstudie, intervjuer av sakkunniga personer samt genom 

fokusgruppsintervjuer. En explorativ studies styrka ligger i att den tillåter flexibilitet, där man 

utifrån en bred utgångspunkt avsmalnar studiens omfång. (Saunders et al, 2009) En deskriptiv 

studie används ofta som en förberedande studie inför en explorativ. Där man mer förklarar 

karaktär samt beskriver hur ett fenomen är eller ser ut. Den explanativa studien används för att 

klargöra olika variablers sambandsförhållanden i ett studerat problem (ibid). Vilken inriktning 

man väljer att följa beror på vilket resultat man förväntar sig men även deltagarnas personliga 

kunskaper inom det valda ämnet (Björklund & Paulsson, 2003). Vald inriktning kan dock 

förändras under arbetet gång (Saunders et al, 2009). 

 

Syftet med denna studie var att söka förbättringar för den interna materialhanteringen mellan 

LH till RP. Därför valdes en studie av explorativ karaktär då det till en början ansågs var viktigt 

att införskaffa mer kunskaper i problematiken kring effektiva materialflöden. En litteraturstudie 

i kombination med en fallstudie med observationer ansågs ge en bra grund för studien. Genom 

en översikt av hur materialhanteringen fungerar i flödet kunde faktorer som reducerar 

effektiviteten undersökas och nya rutiner kunde utformas. 

 

2.2. Forskningsansats 

 

Både Graziano & Raulin (2010) och Saunders et al (2009) beskriver två olika 

forskningsstrategier för att genomföra en teoretisk och empirisk studie, nämligen deduktiv och 

induktiv. Enligt Graziano & Raulin (2010) är den deduktiva ansatsen den mer klassiska 

metoden och utförs inledningsvis med en teoretisk litteraturstudie som efterföljs av den 

empiriska studien. Man använder helt enkelt teorin för att analysera empirin med observationer 

genom att testa teoretiska metoder eller modeller i verkligheten. Detta gör man enligt Graziano 

& Raulin (2010) för att få ut empirisk data som är anpassad och begränsad till dem teorier man 

valt att utgå ifrån. Induktiv ansats beskriver Graziano & Raulin (2010) som motsatsen till 

deduktiv. Det vill säga att man skapar nya teorier med hjälp av den empiriska data som samlat 

in och därefter prövas den mot existerande teorier. Detta ska man ta hänsyn till vid val av 

ansats då denna strategi givetvis kräver goda förkunskaper inom valt studieområde. Det finns 

även en kombination av dessa strategier som heter abduktion. Denna kombination är möjlig i 

forskningssammanhang då det kan vara svårt att ta del av alla teorier innan datainsamlingen 

påbörjas. Det låter på så vis forskarens förståelse successivt växa fram (ibid). 

 

Ansatsen för denna studie är främst deduktiv, då syftet är att implementera och pröva teorin 

från litteraturstudien i den empiriska studien. Teorier inom materialhantering och 

materialtransport har jämförts med datainsamling från en genomförd fallstudie. För att 
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identifiera möjliga åtgärder och förbättringar har teori och empiri behandlats parallellt under 

studiens gång. 

 

2.3. Metodval 

 

Saunders et al (2009) och Holme & Solvang (1997) beskriver två olika typer av 

insamlingsmetoder, kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ data betyder numerisk insamlad data 

som sedan är organiserade i tabeller eller grafer för vidare analys. Kvalitativ data är intervjuer, 

filmer, bilder som samlats in under studien (Saunders et al, 2009). Båda metoderna har sina för- 

och nackdelar, Patel och Davidson (2011) menar att styrkan hos kvalitativa metoder är 

förmågan att specifikt beskriva situationer medan kvantitativa metoder är bättre på att statistiskt 

analysera en större mängd data. Därför kan man med fördel kombinera metoderna och utföra 

dem samtidigt (Saunders et al, 2009).  

 

I denna studie användes en kombination av kvantitativ och kvalitativ insamling. Kvantitativa 

data främst i form av transportsträckor, transporttider och omplockningstider har samlades in 

under studiebesök för att få en överskådlig bild av materialflödet. De data har sedan arbetats 

om till grafer och diagram för att underlätta analysen. För att få en bredare förståelse för vilka 

faktorer som påverkar materialflödet insamlades kvalitativ data genom ostrukturerade 

intervjuer och observationer. Därför ligger både den insamlade kvantitativa och kvalitativa data 

till grund för den slutgiltiga analysen. 

 

2.4. Forskningsstrategi 

 

Patel & Davidson (2011) menar att strategi handlar om att planera hur undersökningen ska 

framskrida och välja såväl vilken informationsteknik som vilka personer man ska inkluderas i 

arbetet. Tidsperspektivet och omfattningen av arbetet bör även de ligga till grund för vilken 

strategi som väljs. Hur mycket material kring forskningsämnet, befintliga kunskaper och 

tidsramen för studien är andra variabler att tänka på. De tre vanligaste uppläggen för en studie 

är survey-undersökning, fallstudie eller experiment (Patel & Davidson, 2011).  

 

En survey-undersökning handlar enligt (ibid) om att besvara frågorna vad, var och när och 

används oftast på en större avgränsad grupp som besvarar genom ett frågeformulär. Till 

skillnad från survey-undersökning är en fallstudie mer fokuserad på en liten grupp personer, ett 

tillstånd eller ett företag. Detta gör att studien blir begränsad och bidrar till en generell 

verklighetsuppfattning. Det gör också att en viss försiktighet bör vidtas, då det är sällsynt att 

enskilda fall helt och hållet representerar verkligheten Ejvegård (2009). Det sista upplägget, 

experiment, innebär enligt Patel & Davidson (2011) att utifrån valda variabler hitta samband 

och påverkande faktorer. Eller som Saunders et al (2009) beskriver det, undersökning av 

teoretiska hypoteser för att kunna dra slutsatser som antingen styrker eller motbevisar ett 

resonemang. 

 

I denna studie har fallstudie tillämpats som forskningsstrategin. Valet grundas i den begränsade 

tidsramen samt att arbetet är utfördces på ett företag. Studien sker alltså i en företagsmiljö där 

målet är att få en djupare förståelse för det undersökta ämnet. Mätningar, observationer och 

ostrukturerade intervjuer har skett på plats vid fallföretaget för att erhålla en helhetsbild av de 

generella problemen. 
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2.5. Datainsamling 

 

De tekniker som används för att samla in information för att kunna besvara frågeställningen har 

samlingsnamnet datainsamlingsmetod. Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att samla 

in data och ett antal av dessa presenteras nedan. (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.5.1.  Primär- och sekundärdata 

 

Information som direkt samlas in av forskaren och som alltså inte redan är dokumenterad kallas 

för primärdata. Sådan insamling sker oftast via observationer, intervjuer och enkäter. All övrig 

information som samlas in och som redan finns dokumenterad kallas för sekundärdata. Denna 

typ av data hittar man i litteratur, databaser, statistik och dokument. (Bryman, 2011) 

 

Primärdata som har samlats in har gjorts via observationer och intervjuer. Övriga data är 

därmed sekundärdata då de samlats in ur litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare 

genomförda fallstudier. Dessa data kom till användning för att kunna jämföra och kontrollera 

primärdata. Under teoriavsnittet har data av sekundär karaktär används för att skapa ett 

sammanhang till studien, men även för att underlätta analysen av studiens resultat. Under 

litteraturstudien togs beslut om att i så stor utsträckning som möjligt försöka använda aktuell 

litteratur. Både tryckt litteratur och de vetenskapliga artiklar som studerats har granskats 

kritiskt för att få en mer trovärdig och objektiv studie. 

 

2.5.2. Datainsamlingsmetod 

 

Patel & Davidson (2011) beskriver datainsamlingsmetoder som de tekniker forskaren väljer att 

använda sig av för att kunna besvara sina frågeställningar. Tillvägagångsättet är upp till var och 

en att välja, då det finns flera olika metoder att anamma. Saunders et al (2009) anser att de 

datainsamlingsteknikerna som är lämpade för en fallstudie är intervjuer, observationer samt 

litteratur inom området.  

 

Intervjuer 

En intervju kan struktureras på olika sätt. Den kan vara strukturerad, vilket innebär att frågorna 

är förutbestämda och alla personer som intervjuas får samma frågor. Ett annat alternativ är att 

ha en semistrukturerad intervju, vilket öppnar upp ett utrymme för att anpassa intervjun efter 

omständigheterna, såsom följdfrågor. Sista nämner man den ostrukturerade intervjun som 

kännetecknas av att inte har något tema eller ämnesområde och blir därför unik från gång till 

gång (Denscombe, 2009). Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan ostrukturerade intervjuer ge 

upphov till mer ärliga svar då det blir mer respondentens personliga uppfattning om det berörda 

området. Samma författare menar att en ostrukturerad intervju ger en mer öppen dialog där 

respondenten inte riskerar att styras av intervjuaren, som lätt kan hände vid en mer strukturerad 

intervju.   

 

Under studiens gång har det förekommit många ostrukturerade intervjuer med operatörer för att 

få en inblick i hur de dagliga rutinerna och arbetssätten går till. När nulägesanalysen var gjort 

kunde tydligare ramar sättas upp för att kunna göra semistrukturerade intervjuer och därigenom 

få svar på mer relevanta frågor.  

 

Observationer 

Med observationer menas att en verklig händelse eller situation granskas och studeras i sin 

verkliga miljö. Det finns både strukturerade och ostrukturerade observationer. Om man på 
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förhand bestämmer sig för vad som ska observeras är observationen strukturerad och man har 

tagit fram ett observationsschema som visar hur observationen ska gå till. En mer ostrukturerad 

observation brukas då man vill öka kunskaper inom ett område genom att bara observera och 

på så sätt skapa sig en uppfattning. (Patel & Davidson, 2011) 

 

Studien startade med ett studiebesök på fallföretaget, där en grundlig förståelse för 

verksamheten skapades med ostrukturerade observationer. Under de första veckorna gjordes 

även återkommande besök, då vederbörande testarbetade med en operatör i det valda området. 

Det gjordes för att få en klarare bild av de dagliga rutinerna och hur processerna 

materialtransport och materialhantering ser ut. Under studiens gång har mer strukturerade 

observationer förekommit, då primärdata har tagits fram med hjälp av tidtagning, protokoll och 

steguppmätning.  

 

Litteraturstudie 

Litteraturstudiens syfte är att skapa en grundläggande förståelse för ämnet. Litteratur är 

nedskriven, tryckt, digital eller dokumenterad information. Insamling av kan ske på ett flertal 

sätt, så som i facklitteratur, dagböcker, statistik, internet och protokoll. Fler än en källa bör 

användas för att undvika att ämnet exemplifieras ur enbart ett perspektiv. (Patel & Davidson, 

2011) 

 

Genom användning av Mälardalens Högskolas skolbibliotek och databaser, samt Eskilstunas 

stadsbibliotek har lätt till att relevant information till studien har hittats. För att inte enbart ge 

ett perspektiv på ämnet, utan en mer universell bild har flera källor används i teoridelen. 

Litteraturstudien började ganska brett med generella beskrivningar. Sedan fokuserades 

litteraturen mer mot de delar som studien omfattar. För att hämta vetenskapliga artiklar och 

tidigare fallstudier har databaserna Discovery, Diva, Emerald insight, Retriever använts med 

sökorden LEAN+implement, Intern+materialhantering, Intern+materialtransport, 

Effektivisering+materialhantering, Effektivisering+materialtransport.  

 

2.6. Kvalitetssäkring 

 

Både Bryman (2011) och Ejvegård (2009) belyser vikten att vid vetenskaplig forskning 

beskriva studiens tillförlitlighet och om resultaten är hållbara. Vetenskapliga värden kan skapas 

genom att bland annat kritiskt granska resultat och valda undersökningsmetoder utifrån dess 

reliabilitet och validitet. För att ytterligare styrka studiens trovärdighet kan man sträva efter en 

viss objektivitet. (Ejvegård, 2009) 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett ord för hur tillförlitlig och pålitlig en forskning anses vara. Om en forskning 

är tillförlitlig betyder det att en motsvarande studie under samma förutsättningar får samma 

resultat. Reliabilitet är med andra ord ett mått för hur tillförlitlig studiens datainsamling som 

ligger till grund för forskningen har varit. Vid hög reliabilitet har till exempel slumpmässiga 

avvikelser minimerats. (Patel & Davidson, 2011) 

 

2.6.2 Validitet 

Om ett mätresultat är oberoende av vald mätteknik och vem som utfört mätningen räknas 

mätningen ha en hög validitet (Saunders et al, 2009). Ejvegård (2009) nämner betydelsen att ha 

både kunskap om valda mått verkligen mäter och att vara konsekvent under mätningen, detta 

för att skapa en hög validitet. Validitet är helt enkelt ett mått på hur väl mätningarna verkligen 

mäter det de var avsedda att mäta (Ejvegård, 2009). 
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För att säkerställa reliabiliteten i studien har det varit viktigt att i litteraturstudien hitta nyare 

litteratur och granska dessa källkritiskt. De intervjuer och observationer som genomförts har 

varit i syfte att öka förståelsen. Något som påverkat studiens reliabilitet negativt är att den 

genomförts inom en begränsad tidsram. Det gör att tillförlitligheten minskar då avvikelser mot 

verkligheten kan förekomma. Vad gäller validiteten för studien, kan den anses vara begränsad. 

Mätningarna kunde gjorts med en mer strukturerat metodik och under en längre tid för att 

resultaten skulle anses vara mer än begränsat valida.  

 

2.7 Tillvägagångssätt 

 

För att skapa en grundläggande förståelse för interna materialflödet genomfördes först ett 

studiebesök, för att sedan följa upp besöket med en praktik under fyra dagar. Praktiken gick ut 

på att få en ännu bättre inblick i de vardagliga rutinerna som operatören gör och få chansen att 

uppleva vad som är ansträngande, vilka smarta lösningar som finns och vad som bör förbättras. 

Alltså en typ av gemba som går att läsa mer om i kapitel 3.11. För att kunna kartlägga 

processerna samlades information in med hjälp av både observationer och intervjuer, detta för 

att kunna skapa ett flödesschema för processerna. Parallellt med företagsbesöken startade även 

insamling av relevant litteratur. Litteraturstudien var den del av studien som upptog mest tid, då 

den pågick under nästan hela studien.  

 

Efter att kartläggningen av processerna var gjord började datainsamlingen. Datainsamlingen 

bestod av att dokumentera transportsträckor, transporttider samt andra processtider. Denna 

kvantitativa data samlades in av både undertecknad samt en operatören genom att stega upp 

avstånd, fylla i transportprotokoll och ta tider med ett stoppur. Det gjordes sedan en 

sammanställning av insamlad data från fem tillfällen, där ett medelvärde togs fram. De 

kvalitativa data som tagit fram kommer från ostrukturerade intervjuer med operatör och 

företagshandledare samt via observationer. Den datainsamlingen var viktigt för att bringa 

ytterligare klarhet i hur materialhantering och materialtransporterna fungerar och för att kunna 

analysera vilka slöseri som finns i interna materialflöden. 

 

Utifrån de kvantitativa- och kvalitativa data gjordes en sammanställning för att få fram ett 

resultat. Resultatet illustreras med hjälp av grafer och diagram för att få en klarare bild av vad 

som kan förbättras. Därefter analyserades fallstudiens resultat med den genomförda 

litteraturstudien för att hitta en koppling mellan empiri och teori och på så sätt kunna besvara 

studiens frågeställningar och därmed syftet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande avsnitt behandlar de teorier som legat till grund för analysen. Inledningsvis handlar 

det om logistik i allmänhet för att sedan gå in på olika begrepp och principer för 

materialhantering, interna transporter och effektiviseringsarbete med avsikt att stödja analys av 

studiens resultat.  

 

3.1 Logistik 

 

Logistik är i grunden ett samlingsnamn för de aktiviteter som ser till att material och produkter 

transporteras och levereras i rätt tid och till rätt plats (Björklund, 2012) & (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Det finns så väl intern som extern logistik. För att få ett effektivt 

materialflöde krävs att båda dessa hanteras på ett effektivt sätt. Intern logistik omfattar hur 

materialhanteringen bedrivs inom företaget medan den externa logistiken omfattar flödet 

mellan olika företag (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

3.2 Intern logistik 

 

Andersson et al (1992) beskriver intern logistik som materialflödet inom företaget, vilket 

omfattar processer som förflyttningar, lagerhållning samt den hanteringen som behövs för att 

framställa en vara. Målet med den interna logistiken är, enligt Jonsson & Mattsson (2011), att 

skapa ett effektivt flöde, där materialhanteringen och lagerhanteringen är anpassat utifrån de 

specifika förutsättningar som finns på företaget. Lumsden (2012) belyser hur viktig det interna 

materialflödet är, då det står för omkring hälften av de totala transportkostnaderna. 

 

3.3 Lagerhållning 

 

För att undvika störningar i produktionsprocessen, i exempelvis leveransförseningar, kan det 

vara bra att ha lager (Björklund, 2012). Lagrets layout kan göras på olika sätt, men målet är 

dock det samma. Nämligen att minimera lagerhållningskostnaderna genom att ha en hög 

utnyttjandegrad och samtidigt ha en låg driftkostnad. Utformningen av lagret brukar skilja sig 

mellan två alternativ, det linjära och det u-formade. Om man har godsmottagning och 

utlastning på olika platser innebär det en linjär lagerlayout, medan den är u-formad om de är på 

samma plats (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns olika principer och metoder för hur artiklar 

placeras i lagret. Jonsson & Mattson (2011) tar bland annat upp zonindelning, som innebär att 

man delar upp lagret i olika delar där produkter hanteras likvärdigt placeras nära varandra. Allt 

för att effektivisera materialhanteringen. 

 

3.4 Materialhantering 

 

Materialhantering innefattar enligt Dahlqvist (1997), ”alla de situationer då en anställd 

manuellt hanterar gods eller detaljer inför eller efter en operation av något slag”. Det kan 

handla om upp- och nerplockning av detaljer, tunga och obekväma lyft samt manuella 

materialtransporter (ibid). Hur man hanterar sitt materialflöde bestäms av hur många platser 

materialet skall bli upphämtat och lämnat på, hur ofta transporterna sker samt avståndet som 

materialet fraktas. Vid transporter mellan lager och produktion kan man bland annat använda 

sig av avlastningsplats eller ett materialtorg, där godset förvaras innan det transporteras till 

nästa steg i processen (Jonsson & Mattsson, 2011). Då materialhanteringen endast är ett 

moment som för material framåt i tillverkningskedjan och i sig inte tillför produkten något 

värde, kan man klassa materialhantering som ett slöseri. Det är dock svårt att helt eliminera 
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materialhanteringen vilket gör att man istället bör arbeta med att kontinuerligt förbättra 

processen (Bloomberg et al, 2002) & (Dahlqvist, 1997). Coyle et al (1996) tar upp fem punkter 

som företag bör utgå ifrån när man ser över sin materialhantering och söker förbättringar; 

 Välj materialhanteringsutrustning som är lämpad för aktiviteten. (Val av lastbärare) 

 Utnyttja lagret effektivt. (Lättåtkomligt, a-produkter nära till hands) 

 Minska manuell förflyttning och arbete. 

 Minska onödig hantering och transporter. 

 Se till att skapa effektiva och säkra arbetsförhållanden. (Ta bort tunga lyft) 

 

3.5 Arbetsförhållanden 

 

För att säkerställa de anställdas arbetssituation på företag, har Europeiska unionen (EU) 

gemensamt tagit fram ordningar och regler för arbetsmiljön. Det handlar om att arbetsplatsen 

ska vara sund, säker, utvecklande och att skaderisken ska vara minimal för de anställda 

(Mathiassen, 2007). Samma författare lägger vikt på att ta bort aktiviteter som inte är bra för de 

anställda, så som repeterande lyft, som till exempel orsakar förslitningsskador. Det är därför 

viktigt att utveckla arbetsplatser till att bli mer ergonomisk och på så sätt lindra anställdas 

belastningar (ibid).  

 

Nästan två tredjedelar av samtliga anmälda arbetsskador, bland både män och kvinnor kommer 

från belastningsskador. Inom tillverkningsindustrin beror ofta dessa skador på upprepande 

moment och tunga lyft. Genom att ta bort moment som innehåller kroppslig belastningen kan 

arbetsfrånvaron minskas. (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005) 

 

Sjukskrivningar leder till att personer med goda kunskaper om företagets arbetssätt och rutiner 

försvinner och ersätts av vikarier. Det gör att företag går miste om potential som ordinarie 

personal har att bidra med i förändrings- och förbättringsarbete. Det är ofta ordinarie personal 

som har mest kunskaper och idéer om sina egna arbetsuppgifter och det är därför viktigt att ta 

till vara på dessa. (Lundqvist & Kroon, 2012) Med en bättre ergonomi på arbetsplatsen kan 

man förebygga funktionsstörningar som begränsar eller kan begränsa en operatörs 

rörelseförmåga (Bäckstrand et al, 2005) och (Bäckstrand et al, 2007). Till ergonomirelaterade 

kostnader kan man räkna förlorad kvalitét, lägre produktion samt längre ledtider (Bäckstrand et 

al, 2007).  

 

3.6 Interna transporter 

 

Intern förflyttning av material sker dagligen på företag. Hur dessa är utformade beror på antalet 

leveransplatser, antalet leveranser, avstånd samt vilket material som ska flyttas. 

De tre faktorer som påverkar planeringen av transporter är enligt Jonsson & Mattsson (2011); 

 Val av rutt 

 Val av lastbärare 

 Hur material ska lastas för att uppnå hög fyllnadsgrad. 

Samma författare menar att optimering av rutt är avancerat och att det finns olika 

beräkningsmetoder för att minska både sträcka och tid. Harris et al (2003) menar att det måste 

göras en avvägning hur ofta man ska leverera. Ett fåtal leveranser till en produktlina kräver 

större leveranser och mer kostnader för lager, medan mer frekventa leveranser minimerar lagret 

vid produktionslinan samtidigt som andra kostnader ökar. Interna materialtransporter handlar 

till stora delar om att försörja olika operationer i produktionsprocessen med nödvändigt 

material vid rätt tid och på rätt plats Bicheno (2007). 
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För att skapa ett effektivt materialflöde menar Domingo et al (2007) att interna transporter 

måste ske enligt vissa standardrutiner. Det handlar om hur, i vilken tid samt i vilket antal 

material ska transporteras till varje operation. Standarden ska även innehålla fasta placeringar 

för var material ska hämtas upp respektive lämnas (Domingo et al, 2007). Samma författare 

hävdar att man kan reducera slöseriet med intern materialhantering utan att göra förändringar i 

produktionsstrategin eller i den fysiska produktionslayouten. 

 

3.7 Materialbärare 

 

Materialbärare är ett annat ord för emballage, vars huvudsakliga uppgift är att underlätta 

hantering och lagring av material, men även för att skydda och identifiera materialet (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Samma författare säger att den vanligaste förekommande materialbärare är 

lastpallen. Inom EU har man tagit fram ett standardiserat pallsystem, där den vanligaste pallen 

är av måtten 800 x 1200 mm och heter Europapall (EUR-pall). Övriga pallar är en halv EUR-

pall och sjöfartspallen (Lumsden, 2012). I figur 2 illustreras de standardiserade Europamåtten 

för lastpallar.  

 
Figur 2 – EUR-pall (Lumsden, 2012) 

Genom att välja rätt materialbärare kan företag bli mer effektiva och även kunna ta bort 

manuellt utförda arbetsuppgifter. Upp- och nerplockning och byte av materialbärare är något 

som de flesta små och medelstora företag behöver göra mellan lagerhyllan och 

produktionslinan (Dahlqvist, 1997). Om företag istället har rätt materialbärare från början, kan 

dessa icke värdehöjande processer elimineras. Det leder även till att arbetsmiljön för operatören 

blir bättre, då bland annat antalet lyft blir färre (ibid). Materialbärare som är standardiserade är 

att föredra, då det redan finns tekniska lösningar på marknaden som kan förenkla processerna. 

Ett exempel på en sådan materialbärare är EUR-pallen (ibid). Det har blivit allt vanligare att 

företag väl definierar för sina leverantörer hur de vill ha sina detaljer levererade (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Dahlqvist (1997) påpekar fördelen med att kunna få leveransen från 

leverantören direkt in i produktionen utan omlastningar. Samma författare tar upp exemplet 

Volvo, vars samtliga leverantörer levererar sina varor i Volvos egna blå lådor som finns i en 

hel flora av varianter speciellt framtagna som emballage. Det kan vara svårt för det levererande 

företaget att leverera i de nya materialbärarna, då det kan bli en extra arbetsuppgift för dem. 

Man skjuter helt enkelt över omlastningsproblemet på sin leverantör. Därför påpekar (ibid) 

vikten av att samarbeta och diskutera med sina leverantörer och inte bara ställa krav. 

 

  



 12 

3.8 Lean Production 

 

Denna tillverkningsfilosofi har visionen att eliminera allt slöseri ur en verksamhet och där 

igenom skapa en mer effektiv produktion (Petersson et al, 2009). Filosofin bygger på att sätta 

kunden i fokus och eliminera de processer som inte skapar värde för kunden. Lyckas man med 

elimineringen kommer verksamheten se ett minskat behov av arbetstid, lager och 

arbetsresurser, vilket leder till minskade kostnader. Både Sörqvist (2013) & Petersson et al 

(2009) tar upp att visst slöseri är svårare att eliminera än andra. Om något inte kan elimineras 

helt bör man ändå sträva mot perfektion genom att istället genomföra ständiga förbättringar för 

att reducera slöseriet. Liker (2009) menar att ständiga förbättringar samt identifiering av olika 

typer av slöseri och dess grundorsaker är vägen till framgång.  

 

3.9 Muda 

 

Inom TPS finns det olika verktyg som hjälper till att hitta slöseri inom en organisation eller ett 

företag. Muda är ett verktyg som används för att definiera vilket typ av slöseri det handlar om 

(Krajewski et al, 2013). Målet är att identifiera de icke värdeskapande processerna och sedan 

hitta lösningar som gör att dessa processer reduceras eller i bästa fall elimineras (Liker, 2009). 

Nedan presenteras en sammanställning av de 7+1 orsakerna till slöseri inom muda som både 

Liker (2009) och Krajewski et al (2013) tar upp. 

 

 Överproduktion: Genererar ökade kostnader för så väl lagerhållning som transporter. 

 Väntan: När material inte bearbetas eller är i rörelse. 

 Onödig transport: Interna transporter, då de inte tillför produkten något värde. 

 Överarbete: Onödigt arbete för kunden, exempelvis att produkten tillverkas i högre 

kvalitet än vad kunden efterfrågar. 

 Lager: Binder kapital och kostar därför pengar. 

 Rörelse: Onödiga arbetsmoment som inte skapar värde för kunden. 

 Defekter: Felaktiga produkter produceras. Ombearbetning eller reparation krävs. 

+ 

 Outnyttjad kompetens: De anställdas idéer, förbättringsförslag och kunskaper 

utnyttjas inte fullt ut. 

Liker (2009) menar att det kan vara svårt att själva upptäcka slöseri för företagen då de har sina 

vardagliga rutiner och därför blir lite förblindade. 

 

3.9.1 Slöseri som identifierats och analyserats 

 

Nedan följer en djupare beskrivning och även exempel för de olika typer av slöseri som 

identifierades och analyserades inom ramen för detta examensarbete. 

 

Väntan 

Både Liker (2009) och Lundqvist & Kroon (2012) menar att väntan förekommer inom alla 

verksamheter. Inom produktion handlar det bland annat om väntan på resurser i form av 

material eller trasiga maskiner för att kunna fortsätta produktionen. Väntan kan även vara att 

vänta på information om vilken order som ska hanteras närmast. Liker (2009) tar även upp att 

väntan kan handla om att material måste ligga och vänta på sin tur om annat material först 

måste bli färdigarbetat. Om väntan förekommer i en process, påverkar det ledtiden för 

slutprodukten negativt i och med att framtagningen av produkten kunde tagits fram snabbare 

(Lumsden, 2012). 
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Onödiga transporter 

Onödiga rörelser innebär förflyttningar av material eller information som inte utförs optimalt. 

Redan i kapitel 3.2 beskriver hur interna transporter upptar en stor del av den totala kostnaden 

för transporter och att dessa därför behövs ses över. Transporter som hade kunnat vara kortare 

eller andra arbetsmoment som tillexempel kräver trucklyft är onödiga transporter. (Segerstedt, 

2008) Val av rutt, lastbärare och att maximera fyllnadsgraden på transporter är tre faktorer som 

påverkar planeringen av transporter, vilket går att läsa om i kapitel 3.6.   

 

Rörelse/Omplockning 

Genom att omplacera material från en materialbärare till en annan, skapas inget extra värde för 

kunden. Detta är ett exempel på att en onödig rörelse och kan därför ses som ett slöseri. 

Dahlqvist (1997) Onödiga och repeterande lyft kan även leda till ett icke ergonomiskt 

arbetssätt, vilket i sin tur kan leda till sjukskrivningar för personal (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2005) och (Segerstedt, 2008). 

 

Outnyttjad kompetens 

Genom att inte ta till vara på personalens idéer och ta hjälp av dem i förbättringsarbeten går 

företag miste om viktigt kompetens (Segerstedt, 2008). Samma sak beskriver Lundqvist & 

Kroon (2012) och nämner även att det oftast är personalen själva som har mest kunskap om  

vad som behöver förbättras på sin egna arbetsplats. Människor besitter olika kunskaper, 

kreativitet och sätt att kommunicera på. Om man inte tar tillvara och utnyttjar detta är det ett 

indirekt slöseri. Genom att ha en god kommunikation mellan personal och chefer kan man ta 

tillvara på dessa kunskaper och idéer, vilket även ökar personalens engagemang (Liker, 2009). 

 

3.10 5 Whys 

 

5 Whys är ett verktyg som används för att hitta grundorsaker till ett problem. Genom att ställa 

sig frågan varför problemet finns fem gånger ska man identifiera grundorsaken till 

ursprungsproblemet och samtidigt skapa sig en förståelse för det (Moore, 2006). Genom att 

hitta roten till problemet kan man eliminera det helt vilket är mycket bättre än att bara ställa 

fråga om varför två gånger och då endast skrapa på ytan av det egentliga problemet (Toyota.se, 

2016) I figur 3 nedan följer ett exempel från Root Cause Analysis (2016) på hur man kan 

använda 5 Whys. 

 

 
Figur 3 - Exempel på 5 Whys (Root Cause Analysis, 2016) 

Enligt Latino et al (2011) utvecklade Toyota 5 Whys i sina fabriker för att uppmuntra 

medarbetarna till att själva hitta grundorsakerna på framkomna problem. Om de inte själva 

kunde hitta grundorsaken sattes mer resurser in och djupare analyser gjordes med hjälp andra 

verktyg. 5 Whys är ett bra första steg när man ska identifiera grundorsaker på problem. Dels för 

att det är enkelt att hantera för företag men även för att det är ett verktyg som är enkelt att 

tillämpa och lätt att förstå för alla inblandade (Moore, 2006). 

 

 

Varför? För att...

1 Varför är Tom skadad? ...han ramlade

2 Varför ramlade han? ...golvet var vått

3 Värför var golvet vått? ...en läcka i en ventil

4 Varför läckte ventilen? ...tätningsproblem

5 Varför fanns tätningsfelet? ...inget underhållsarbete
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3.10.1 Orsaksträdet 
 

Då 5 Whys tenderar till att generera mer en ett svar på varje fråga kan man istället använda sig av 

ett så kallat orsaksträd (Moore, 2006). Orsaksträdet är ett verktyg som är baserat kring 5 Whys men 

skillnaden menar Moore (2006) är att 5 Whys beskriver ett tankesätt medan orsaksträdet ger en mer 

grafisk visualisering om flera orsaker till samma problem. Orsaksträdet byggs upp med en 

problemdefinition för att sedan kopplas samman till orsaker som bildar grenarna i trädet, där varje 

gren representerar en möjlig orsak till problemet och utvärderas enskilt med hjälp av 5 Whys (ibid). 

 

 
Figur 4 - Orsaksträdet (Moore, 2006) 

”5 Varför” är ett verktyg som är väldigt enkelt att hantera och är ett bra första steg när en 

organisation ska introducera grundorsaksanalyser, eftersom verktyget är enkelt att tillämpa och 

förstå. Dock tenderar det att generera mer än ett svar till varje fråga [19]. Ett annat verktyg som är 

baserat kring ”5 Varför” är orsaksträdet och beskrivs enligt Moore [19] som en grafisk 

representation ”5 varför”. Skillnaden mellan verktygen är att ”5 varför” beskriver ett tankesätt 

medan orsaksträdet använder ”5 varför” för att grafiskt visualisera orsakerna till ett problem.  

 

Orsaksträdet byggs upp med hjälp av en problemdefinition som kopplas till orsaker likt grenarna i 

ett träd. Varje gren representeras av en möjlig orsak till problemet och utvärderas enskilt med hjälp 

av ”5 varför”, vilket illustreras i figur 4.  

 

3.11 Gemba 

 

Gemba är en teknik ur Lean och betyder ”verklig plats”, vilket innebär att närvara på platsen 

där handlingen äger rum (Imai, 2012). Bicheno & Holweg (2009) menar att det är meningslöst 

att lösa problem om man inte är på plats där problemet finns. Huvudtanken med Gemba är att 

själv gå till verkstadsgolvet , observera vad som händer, och samla den faktiska informationen. 

Ett typ av studiebesök för den som ska lösa problemet. Både Imai (2012) och Bicheno & 

Holweg (2009) förklarar att Gemba ofta används i kombination med andra leanverktyg, såsom 

5 Whys. Enligt Imai (2012) är användningen av Gemba nödvändig för att hantera en arbetsplats 

på ett effektivt sätt och att det finns fem gyllene regler för hur man använder Gemba: 

 Gå till verkstadsgolvet när ett problem uppstår 

 Undersök "föremål" som drabbats av problem 

 Ha tillfälliga motåtgärder 

 Identifiera orsaken 

 Standardisera att för att undvika upprepning 
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Orsak 1 5 Whys 

Orsak 2 5 Whys 

Orsak 3 5 Whys 
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3.12 Standardisera 

 

Det finns olika typer av standardiseringar. En standard som behandlar manuella processer 

kallas metodstandard och beskrivs hur ett arbete skall utföras men inte hur en produkt skall 

vara utformad. En metodstandard utvecklas med syftet att öka säkerheten/ergonomin, 

kvalitéten samt effektiviteten. Detta ska medföra att arbetstempot blir jämnare och effektivare 

jämfört med individuella metoder men även ge en jämnare kvalitetsnivå vilket är viktigt ur ett 

lean-perspektiv. (Petersson et al, 2009) 

 

En standard kan ses som en överenskommelse om hur en verksamhet skall bedrivas. Ett 

hjälpmedel som möjliggör noteringsmöjligheter vad göller avvikelser och är därmed en 

förutsättning för att kunna eliminera slöseri (Petersson et al, 2009). 

 

Vid framtagning av standarder händer det att det blir konflikter mellan personal och ledning om 

standarderna innehåller för strikta regler. Men en standard måste vara tydliga instruktioner för 

hur ett arbete skall utföras. En standard skall dock inte vara ritad i sten, utan det är väldigt 

viktigt att förnya den med tiden. Att personalen på ”golvet” får chansen att påverka och ge sina 

idéer för att ta till vara på spetskunskaper och på så sätt utveckla en förbättrad standard.  

(Liker, 2009)  
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3. EMPIRI 

I avsnittet redovisas resultatet från kartläggningen av internt materialflöde. Avsnittet inleds 

med en beskrivning av fallföretaget och därefter en nulägesbeskrivning av det interna 

materialflödet. Avslutningsvis visas sammanställningar av den primära data som erhållits 

genom observationer. 

 

4.1 Företagspresentation 

 

Fallstudien är utförd på företaget Leine & Linde AB (L&L) i Strängnäs som är en helägd 

bolagsgruppering under det tyska bolaget Dr Johannes Heidenhain GmbH. Fallföretaget har 

flera konkurrenter världen över och deras kunder finns idag spridda över hela världen 

(Årsredovisning för Leine & Linde AB, 2014). Den globala konkurrensen, som Kennedy & 

Widener (2008) beskriver, gör att fallföretaget vill och måste effektivisera sin verksamhet. Idag 

arbetar företaget med ett Lean-tänk, genom att ständigt försöka hitta förbättringar i 

verksamheten. Shah & Ward (2003) menar att företag måste anamma hela Lean-filosofin och 

inte bara vissa delar för att lyckas fullt ut. Det var därför intressant att titta på L&L då de inte 

använder filosofin till punkt och pricka. Fallföretaget anser att deras interna materialflöde inte 

är optimalt och vill därför ha hjälp med att hitta förbättringar. Sörqvist (2013) skriver är det 

viktigt att reducera de aktiviteter som inte helt kan elimineras. Därför ansågs även företag som 

bra att analysera och för att bedöma om teorier angående reducering av slöseri och 

effektivisering av interna materialflöden går att genomföra i praktiken. 

 

Fallföretaget är ett tillverkande företag vars produkter framförallt utgörs av specialanpassade 

robusta pulsgivare, med tillhörande elektronik för positionering och varvtalsbestämning inom 

industriell automation (Produktionschef, 2016). Fyra av L&L pulsgivare kan ses i figur 5. 

Givarna verkar i maskiner och applikationer som utför arbete i extrema miljöer och 

förhållanden, vilket gör att det ställer exceptionella krav på både material och konstruktion. 

Produkterna säljs över hela världen vilket gör att L&L idag har marknadskontor runt om i 

världen. (About Leine & Linde AB, 2016). I Årsredovisningen för Leine & Linde AB (2014) 

finns uppgifterna att anläggningen i Strängnäs hade år 2014, 161 anställda vilket gör företaget 

till ett medelstort företag och därför utsatt för hög konkurrens på den globala marknaden, enligt 

Achanga et al. (2006). L&L är alltså ett medelstort producerande företag med hela världen som 

marknad, vilket gör att företaget passar bra in på så väl bakgrundsbeskrivningen som på 

problemformuleringen i kapitel 1.1 och 1.2. Företag världen över måste bli mer effektiva och 

dra ner på onödiga kostnader för att kunna konkurrera med låglöneländer och L&L är ett 

typiskt sådant företag.  

 

 
Figur 5 - Pulsgivare från Leine & Linde (Nyheter Leine och Linde AB, 2016) 
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4.1.1 Nulägesanalys 

 

På anläggningen finns hela kedjan från inköp, produktion till leverans. Sedan 4 år tillbaka 

består anläggningen av två hus. I det nyanskaffade huset (hus B) finns idag godsmottagning, 

lager, kvalitetskontroll (QC), produktion, kontor samt spedition. I hus A finns kontorsytor och 

renrumsproduktion. Företaget ville ha hjälp med att se över sitt interna materialflöde, från 

lagerhylla i hus B till renrumsproduktion i hus A. Fallföretaget producerar endast sina 

produkter efter kundorder, men i själva materialhanteringen skickas oftast mer komponenter än 

vad som behövs. Det beror på att företaget försöker att inte bryta hela förpackningar och att 

operatören inte ska transportera samma komponenter flera gånger i veckan. (Logistikansvarig, 

2016) De använder alltså ett så kallat pull-system för själva produktionen, medan 

materialhanteringen går under benämningen batchning (Operatör, 2016). Batchning betyder att 

en större förpackning och därmed fler komponenter än vad som kommer förbrukas förs fram 

till produktionen (Jonsson & Mattsson, 2011). Från att kunden gjort sin beställning har L&L 

som mål att leverera produkten inom 10 arbetsdagar. För att vara mer kundbemötande kan 

företaget även göra en ”expresstillverkning”, vilket betyder att kunden får sin produkt levererad 

till sig inom 24-48 timmar. (Logistikansvarig, 2016) Under 2016 har träffsäkerheten för 

levererade varor varit drygt 97% för rätt dag och drygt 99% för rätt vecka. (Produktionschef, 

2016) 

 

4.1.2 Leine & Linde ABs interna materialflöde 

 

Efterfrågan på givare är grunden till vilket material som förflyttas mellan lagerhylla till 

produktionen i renrummet. Vilka material som ska till produktionen får operatören information 

om via en handdator. Det kan vara allt från 5-1500 stycken komponenter av en viss modell. 

Dessa komponenter (bland annat hus, nav, axlar, lock och kåpor) plockas ner från sin 

lagerhylla med hjälp av en skjutstativtruck och ställs på ett utmarkerat område. I figur 6 ser 

man kåpor i last pall. Sedan transporterar operatören pallen med komponenterna med hjälp av 

en handtruck till en släpkärra för vidare transport. Släpkärran är specialtillverkad och rymmer 

ca 1,5 lastpallar (EUR-pall). Sedan körs släpet iväg, med hjälp av en golfbil, ner till hus A. Väl 

framme i hus A transporteras komponenterna med en handtruck till ett rum innan de diskas. 

Här plockas komponenterna om och läggs i diskmaskinsbackar för att sedan transporteras till 

diskrummet med hjälp av en vagn. I figur 7 kan man se hur kåporna ligger i diskbackarna. 

Komponenter som inte behöver diskas placeras i svarta lådor och ställs in i diskrummet. 

Diskningen måste göras för att ta bort eventuella smutspartiklar från komponenterna och 

emballagen då de ska in i en renrumsproduktion. (Operatör, 2016) Avgränsningarna i denna 

studie gör att fokus kommer att vara att hitta förbättringar mellan LH i hus B till att materialet 

kommit in till diskrummet. 

 
Figur 6 - Kåpa i last pall                  Figur 7 - Kåpa i diskback 
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Operatören som hanterar materialförflyttningarna arbetar enkelskift med arbetstiderna, 7.00 – 

16.00 med en timmes rast fem dagar i veckan. Då kvantiteten av de olika komponenter som ska 

förflyttas skiljer sig från dag till dag på grund av att efterfrågan förändras, blir 

arbetsuppgifterna för operatören även de olika. Förutom att transportera komponenter ska 

operatören även bland annat agera postombud och leverera postpaket till dess mottagare, 

tidningar till personalrum och när uppgifterna är slut hjälpa till på speditionen eller i QCn. 

(Operatör, 2016) Denna studie har, som man kan läsa redan i avgränsningar, fokuserat på att 

effektivisera det interna materialflödet för produktionsmaterial och inget annat. I bilaga A finns 

en egenritad layout över hur transportsträckan mellan lagerhyllan i hus B till 

omplockningsplats i hus A ser ut. 

 

4.2  Sammanställning av primärdata för interna materialflödet 

 

Med hjälp av de strukturerade observationerna kunde transportsträckor, transporttider, 

omplockningstider, övrigt arbete-tider, samt hur frekvent transporterna sker mätas. Dessa 

primära data har sammanställts i form av tabeller och grafer.  

 

4.2.1  Transportsträckor 

Då tillvägagångssättet för hur material förflyttas från lagerhylla i hus B till hus A alltid är den 

samma gjordes mätning av transportsträckorna först. Nedan i figur 8 presenteras de uppmätta 

sträckorna. De uppskattade transportsträckorna stegades manuellt upp och omvandlades sedan 

till meter enligt formel 1. Ett steg beräknades till 0,8 meter.  

 

(1): Transportsträcka [m] = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑔 [𝑠𝑡] ×  0,8 [𝑚] 
 

Snittsträckan för transporter mellan lagerhylla till materialtorg räknades ut på följande formel: 

 

(2): Snittsträcka [m]= 
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 1+ 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 2+ ..+ 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 6[𝑚]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 [𝑠𝑡]
 

 

Transporterna mellan lagerhylla till materialtorget sker i form av truckkörning med 

skjutstativtruck. Den uppmätta sträckan för trucken är ett snitt för hur långt trucken åker för att 

hämta ner materialet från sex observationer. Snittet togs fram då sträckan varierar beroende på 

vilka komponenter som ska förflyttas. Övriga transporter sker som tidigare beskrivet med 

gåendes med handtruck samt med hjälp av golfbil.  

 

 

Figur 8 - Transportsträckor 
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4.2.2  Transporttider 

Nedan i figur 9 summeras tiden det tar att transportera materialet på de uppmätta 

transportsträckorna, den så kallade cykeltiden. Tiderna klockades manuellt med tidtagarur vid 

tre tillfällen och sedan sammanställda till en genomsnittlig tid för de olika transporterna. Då 

transportmedel ändras under materialflödet har även cykeltiderna delats upp i fyra olika akter, 

precis som transportsträckorna. Tiderna uppmättes i sekunder [s] och förkortades till närmsta 

tiotal. 

 
Figur 9 - Transporttider 

Den genomsnittliga tiden räknades ut enligt följande: 

 

(3): Genomsnittlig tid [s] = 
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 1+ 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 2+ 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 3[𝑠]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 [𝑠𝑡]
  

 

4.2.3 Omplockningstider 

Efter materialet transporterats till förrummet innan diskrummet sker en omplockning för de 

komponenter som måste diskas innan produktion. Komponenter som måste diskas är bland 

annat kåpor, nav och hus. Under tre tillfällen har omplockning av dessa komponenter och även 

en genomsnittlig tid för övrigt arbete i förrummet klockats. Dessa tider kan ses i figur 10 och 

11. Kåpor, nav och hus transporteras nästan aldrig ihop på grund av utrymmesbrist i nuvarande 

släpvagn. Omplockningstiden klockades manuellt med tidtagarur. Mätningen genomfördes 

genom att man kontrollerade antalet produkter [st] som plockades om på kontrolltiden 60 

sekunder och sedan omvandlades det till en genomsnittlig tid för varje produkt. I figur 12 finns 

en sammanställning av medelvärdet för omplockningstiderna. 

 

(4): Genomsnittlig tid för komponent [s/st] = 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 60[𝑠]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟[𝑠𝑡]
 

 

För att sedan få fram tiden för samtliga produkter gjordes följande beräkningar: 

(5): Sammanlagd tid [s] = 𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 ×  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 

 

För att få ett bättre grepp om tiden gjordes även en omräkning till minuter [min] 

 

(6): Tid i minuter [min] = 
𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 [𝑠]

60
 

Sedan räknades en genomsnittlig tid ut för omlockning av kåpor, nav, hus. För att sedan räkna 

ut en medeltid för dessa tre komponenter. Den genomsnittliga tiden räknades även ut för övrigt 

arbete. 

 

(7): Snittid för omplockning [s] = 
𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 (1)+ 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 (2)+ 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 (3)[𝑠]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 [𝑠𝑡]
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Figur 10 – Tabell för omplockningstider för kåpor och nav 

 

 

 
Figur 11 – Tabell för omplockningtider för hus och övrigt 

(8): Medeltid omplockning [s] = 
Snittid produkt 1 + Snittid produkt 2 + Snittid produkt 3

Antalet produkter
 

 

 
Figur 12 – Sammanfattning av medelvärde för omplockningstider 

  

Produkt Kåpor

Mättillfälle 1 2 3 Medelvärde

Antal [st] 385 385 385 385

Tid [s] 845 880 860 861,7

Tid [min] 14,08 14,67 14,33 14,36

[s]/[st] 2,19 2,29 2,23 2,24

Produkt Nav

Mättillfälle 1 2 3 Medelvärde

Antal [st] 280 280 280 280

Tid [s] 350 320 335 335

Tid [min] 5,83 5,33 5,58 5,58

[s]/[st] 1,25 1,14 1,20 1,20

Produkt Hus

Mättillfälle 1 2 3 Medelvärde

Antal [st] 140 1144 1144 809,3333333

Tid [s] 360 2760 2805 1975

Tid [min] 6,00 46,00 46,75 32,92

[s]/[st] 2,57 2,41 2,45 2,48

Produkt Övrigt

Mättillfälle 1 2 3 Medelvärde

Tid [s] 1025 820 1225 1023,333333

Tid [min] 17,08 13,67 20,42 17,06

Kåpor

Nav

Hus

Medelvärde

Övrigt plock

Total tid

1023

2081

Omplockningstider [s]

862

335

1975

1057
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4.2.4 Tider övrigt arbete 

Då viss produktion sker med en expressfunktion behöver ibland operatören även transportera 

mindre svarta lådor med produkter som ska till produktionen i hus A. Det kan även handla om 

produkter som måste omarbetas då de inte gått igenom kvalitetskontrollen. Dessa lådor hämtas 

innan man åker ner med golfbilen, men efter operatören packat in övrigt material i släpvagnen. 

Tiden uppmättes från att släpet var packat till att operatören var redo för avfärd. I figur 13 

nedan kan tiden för denna aktivitet avläsas. 

 

 
Figur 13 – Övriga tider (hämtning av ex. lådor) 

 

4.2.5 Cykeltider för internt materialflödet 

Nedan presenteras en sammanställning av transporttider, omplockningstider och övriga tider 

som ingår i fallföretagets interna materialflöde mellan lagerhylla i hus B till förrummet innan 

diskningen i hus A. Sammanställningen presenteras med hjälp av figur 14 och 15, som visar 

hur mycket tid som läggs på varje delmoment.  

 

 
Figur 14 – Cykeltider i tid och procent för internt materialflöde 

 

120

120

Övriga tider [s]

Hämtning lådor/express

Total tid

Process Cykeltid [s] Antal cykeltid [%]

Total tid transport 890 29%

Total omplockningstid 2081 67%

Total övrig tid 120 4%

Summa 3091 100%

Cykeltider för internt materialflöde
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Figur 15 – Stapeldiagram för cykeltid 

4.2.6 Transportprotokoll 

Det fanns inga data om hur många gånger de interna transporterna sker per dag eller vad de 

innehåller. I samråd med operatören togs därför ett protokoll fram som fylldes i under sex 

observationsdagar. Dessa protokoll kan ses i bilaga B. En sammanställning av protokollet togs 

fram och kan utläsas i figur 16.  

 
Figur 16 – Sammanställning av transportprotokoll 

 

I figur 17 ses en ännu tydligare bild av vad som transporteras i golfbilen och släpvagnen.  

Förklaringar av ord: 

Helpall – EUR-pall med pallkragar (Mått 120x80 [cm]) 

Halvpall – Träpall med pallkragar (Mått 60x80 [cm]) 

Post/Tidningar – Brev och tidningar till personal i A-huset 

Paket – Mindre emballage som ska till person i A-huset 

Express – Komponenter och halvfärdiga givare som ska till produktion 

Svart låda – Innehåller produkter som ej klarat QC eller returemballage (Mått 30x50 [cm]) 

Övrigt – Soppor, kläder, städmaterial, saker som inte ska till produktion 
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Figur 17 – Stapeldiagram på antalet gånger lasten förekommit i transporterna 

För att få en uppfattning om när på dygnet de 40 transporterna äger rum gjordes även en ruta 

med klockslag i protokollet, som fylldes i den tiden golfbilen lämnade hus B. Denna data 

behövdes för att se om transporterna skedde slumpmässigt, bestämt eller delvis bestämt. Men 

även för att se under vilken tid på arbetspasset som transporterna sker och hur utnyttjandet av 

transportfordonets kapacitet ser ut under dagarna. Data från transportprotokollet är 

sammanställt i figur 18 och 19. 

 

 
Figur 18 – Tabell, vilken tid transporterna sker 

 

 
Figur 19 – Stapeldiagram, visar hur väl lastad transporterna har varit 

Med större last menas de transporter som gått med minst en EUR-pall. Andra transporter har 

inte fyllt ut transportmedlets fulla kapacitet, det vill säga att släpet åkt tomt eller nästan tomt. 
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Ineffektiv intern logistik 5 Whys 

Ineffektiv materialhantering 5 Whys 

Effektivitetsförsämring (frånvaro) 5 Whys 

4.3 5 Whys (orsaksträd) 

 

L&L vill skapa ett effektivare internt materialflöde. För att hitta grundorsaken till varför det 

interna materialflödet inte är optimalt idag användes lean-verktyget 5 Whys och dess likartade 

verktyg orsaksträdet. Till grundproblem valdes, att det interna materialflödet är ineffektivt. 

Utifrån detta problem gjordes ett orsaksträd enligt nedan i figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha brutit ner det stora problemet till tre orsaker, genomfördes 5 Whys på var och en. I 

figur 21, 22 och 23 finns information om hur verktyget användes.  

 

  Varför? För att... 

1 Varför är den interna logistiken ineffektiv? ...förekommer tidskrävande moment 

2 Varför är det tidskrävande moment? ...det körs onödigt många transporter (ej optimerade) 

3 Varför körs dessa transporter? ...det finns inga speciella tider 

4 Varför finns inga specialla tider? ...det finns inga standardtider för transporterna 

5 Varför finns ingen standardtider? ...de interna transporterna ej är standardiserade 

Figur 21 - 5 Whys på orsak 1 från orsaksträdet 

Grundorsaken till att det förekommer tidskrävande moment med transporterna är alltså att 

transporterna inte är standariserade och därför körs transporterna fler gånger en vad som 

behövs.  

 

  Varför? För att... 

1 Varför är den materialhanteringen ineffektiv? ...det förekommer tidskrävande moment 

2 Varför är det tidskrävande moment? ...det finns omplockning 

3 Varför finns det omplockning? ...byta av materialbärare krävs 

4 Varför sker detta bytet? ...det finns ingen standardisering för materialbärare 

5 Varför finns ingen standariserad materialbärare? ...företaget har inga standarder för leverantörers materialbärare 

Figur 22 - 5 Whys på orsak 2 från orsaksträdet 

På grund av att de materialbärare som materialet kommer med inte kan gå direkt in i 

produktion, utan att det krävs tidskrävande omplockning, gör att icke standardiserade 

materialbärare ligger till grund för den ineffektiva materialhanteringen. 

  

Figur 20 - Orsaksträd för L&L 
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  Varför? För att... 

1 Varför blir det effektivitetsfärsämring vid frånvaro? ...ej ordinarie personal väljer bort svåra moment 

2 Varför väljer de bort svåra moment? ...de saknar kunskapen 

3 Varför saknas kunskapen? ...de ej fått kunskapen förmedlad/ ej mottagit kunskapen 

4 Varför har de ej fått lärt sig momenten? ...det finns brister i kommunikationen och viljan att lära sig. 

5 Varför finns dessa brister? ...det kunskapen om vad man ska göra som back-up ej finns. 

Figur 23 - 5 Whys på orsak 3 från orsaksträdet 

Okunskap vad gäller vilka arbetsmoment som skall utföras för att det interna materialflödet ska 

fungera är grundorsaken till att effektiviteten minskar vid frånvaro av ordinarie personal. 

 

5 Whys resulterade i att tre olika orsaker till att det interna materialflödet inte är optimalt 

hittades. Sammanfattat är dessa tre, att det inte finns några standarder för när transporter sker, 

ingen standard för materialbärare från leverantörer och att det saknas kompetens i att vara 

back-up när operatör som sköter det interna materrialflödet är frånvarande.  
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5  ANALYS 

I avsnittet presenteras analysen av empirin och hur den kan kopplas till teorin genom att svara 

på frågeställningarna. Analysen inledning handlar om interna materialflöden, för att sedan gå 

vidare med mer detaljerade analyser av materialtransporter och materialhanteringen som ingår i 

ett internt materialflöde. 

 

5.1 Frågeställning 1 

 

 Vilka slöseri förekommer i interna materialflöden? 

 

Som framgår i bakgrunden till arbetet leder den ökade globaliseringen till att företag börjat se 

över sina verksamheter och för att bli mer kostnadseffektiva. Kennedy & Widener (2008) 

menar även att företag därför mer och mer börjat implementera ett Lean-tänk i sin verksamhet, 

för att på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. Ett steg att öka sin konkurrenskraft är att 

effektivisera sin verksamhet genom att eliminera, alternativt reducera, processer som inte är 

värdehöjande för kunden (Liker, 2009). Samme författare menar att identifiering av slöseri och 

genom ständiga förbättringar av dessa skapar framgång i form av att mindre resurser går till 

spillo. Enligt Lumsden (2012) står interna materialflöden för omkring hälften av den totala 

kostnaden för transporter. Det är därför viktigt att skapa ett effektivt internt materialflöde som 

är specifikt anpassat utifrån ett företags förutsättningar (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Under fallstudien upptäcktes flera processer som inte ökar värdet för kunden, det vill säga 

slöseri, och som begränsar effektiviteten i en verksamhet.  För att utnyttja resurser på ett mer 

effektivt sätt och för att identifiera de processerna som kan förbättras i materialtransporterna 

och materialhanteringen gjordes en analys. 

 

Slöseri inom interna materialflöden kan upptäckas genom att studera Liker (2009) och 

Krajewski et al. (2013) 7+1 orsaker till slöseri. Det interna materialflödet som dagligen sker på 

företag är svåra att eliminera helt, enligt Sörqvist (2013), däremot bör man se över leveranserna 

och göra en avvägning på antalet och även storleken på leveranserna för att hålla nere 

kostnaderna (Harris et al, 2003). Under studien upptäcktes flera typer av slöseri som ingår i 

7+1 orsaker till slöseri, i de aktiviteter som ingår i det interna materialflödet hos fallföretaget. 

 

För att hitta grundorsakerna till varför det interna materialflödet inte är effektivt gjordes en 5 

Why-analys. Dessa orsaker kunde sedan kopplas till Liker (2009) och Krajewski et al. (2013) 

7+1 orsaker till slöseri. Ej standardiserade transporttider som gör att transporter sker oftare 

nödvändigt och som inte optimerade kan kopplas till onödiga transporter. Den andra orsaken 

till dålig effektivitet var omplockning som måste ske för att material ska kunna komma in i RP. 

Omplockning är ett slöseri då det är ett arbetsmoment som inte skapar något värde för kunden 

och skulle kunna elimineras helt med rätt materialbärare (Dahlqvist, 1997). Denna orsak kan 

kopplas samman med slöseriet, rörelse som ingår i 7+1 orsakar till slöseri (Liker, 2009). Den 

sista orsaken som hittades var okunskap om kollegors arbete. Denna okunskap leder till att 

vardagsarbete inte blir genomfört vid frånvaro från huvudpersonal och detta problem gör att 

effektiviteten går ner de dagarna. Då endast huvudpersonalen känner till alla arbetsuppgifter får 

andra svårt att ta över och komma med förbättrings idéer, vilket leder till det sista slöseriet, 

outnyttjad kompetens enligt Liker (2009).  
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5.2 Frågeställning 2 

 

 Hur kan materialtransporter och materialhantering effektiviseras? 

 

5.2.1 Materialtransporter 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att val av rutt, val av lastbärare samt utnyttjandet av 

lastutrymme kan minska antalet transporter och transporttiden. Transporter sker idag på 

fallföretaget med hjälp av skjutstativtruck, handtruck samt med hjälp av en golfbil med släp. 

Släpet kan endast frakta en hel EUR-pall åt gången vilket gör att transporterna inte optimerade. 

Däremot försöker operatören att optimera varje EUR-pall genom att öka fyllnadsgraden med 

flera olika komponenter. Den längsta transportsträckan sker på fallföretaget mellan hus B till 

hus A, men den längsta transporttiden sker då materialet hämtas ner från sin lagerhylla och 

ställs på materialtorget. Det beror på att det även förekommer vertikala transportsträckor då 

trucken hämtar ner lastpallen från sin lagerhylla.  

 

Domingo et al (2007) anser att interna transporter måste ske enligt vissa standardrutiner, bland 

annat vilken tid transporterna ska gå. Det finns standardrutiner i hur operatören arbetar på 

fallföretaget och en viss rutt används. Dessa rutiner styrs av vad som får plats på de 

transportmedlen som brukas. Enligt den data som tagits fram om när golfbilstransporterna sker 

finns inga bestämda transporttider, de sker alltså slumpvis. Däremot förekommer vissa tider 

mer frekvent än andra. Förbättringar inom det interna materialflödet kan, enligt Domingo et al 

(2007), utföras utan att förändringar i produktionsstrategin eller i layouten fordras. 

Avgränsningarna för denna studie gör att layouten inte kommer att beaktas, vilket inte skulle 

påverkar eventuella förändringar i materialflödet enligt Domingo et al. (2007) medan Shah & 

Ward (2003) anser att företag måste anamma en hel filosofi för att lyckas.  

 

För att effektivisera lagerarbetet kan produkter delas in zon-vis, där man kan placera likvärdiga 

produkter nära varandra eller placera produkter som går mer frekvent mer lättåtkomligt 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Lagret hos fallföretaget är uppdelat på så sätt att liknande 

produkter står i närheten av varandra. De har däremot inte någon speciell placering i 

lagerhyllan beroende på hur ofta artikeln plockas ner för transport till produktion. 

 

5.2.2 Materialhantering 

På det studerade fallföretaget förekommer materialhantering för operatören i det interna 

materialflödet. Då materialhantering klassas som ett slöseri enligt Bloomberg et al (2002) och 

Dahlqvist (1997) är det ett moment som bör elimineras. I materialhantering ingår upp- och 

nerplockning av detaljer, tunga och obekväma lyft samt manuella materialtransporter 

(Dahlqvist, 1997).  Genom observationer iakttogs en tydlig materialhantering innan 

komponenterna skulle diskas. Enligt de data som tagit fram går det i snitt åt drygt 34 minuter 

(2081 sekunder) att plocka om en helpall med komponenter till diskbackar samt övrig 

materialhantering. Det betyder att materialhanteringen på fallföretaget uppgår till 67% (Kapitel 

4.2.5) av den totala cykeltiden för det interna materialflödet från lagerhylla i hus B till att 

komponenterna är färdiga för diskning.  

 

För att minska materialhanteringen är det enligt Coyle et al (1996) viktigt att bland annat 

minska onödigt manuellt arbete samt onödig hantering och även skapa effektiva och säkra 

arbetsförhållanden. Då komponenterna plockas om på fallföretaget krävs många repetitiva lyft 

och när komponenterna börjar ta slut, blir lyften allt längre och mer krävande. Genom att välja 

rätt hjälpmedel och rätt materialbärare kan företag göra materialhanteringen både enklare och 

även minska antalet upp- och nerplockningar (Dahlqvist, 1997). Det leder till att 
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arbetsförhållandet för operatören blir bättre då bland annat onödiga lyft kan elimineras från 

vardagen (ibid). Fallföretaget får idag främst sina leveranser på EUR-pallar, men många andra 

typer av materialbärare förekommer. De har alltså ingen standardiserad materialbärare, vilket 

gör att det manuella arbetet skiljer sig från komponent till komponent.  

 

Dahlqvist (1997) och Jonsson & Mattsson (2011) påpekar att flera större företag har tagit fram 

egna materialbärare och emballage som deras leverantörer måste skicka sina produkter i, bara 

för att flödet ska vara mer effektivt och att en produkt ska kunna gå från leverantör direkt in i 

produktion. Vissa komponenter som ska till renrumsproduktionen kommer i nuläget rena och 

specialförpackade. Det gäller främst små artiklar. Kåpor, nav och hus som denna studie tittat 

närmare på kommer på EUR-pallar med olika mellanlägg. Det gör att dessa komponenter inte 

kan gå direkt in till produktion, utan måste diskas innan.  

 

Utifrån observationerna i materialhanteringen förkommer olika typer av slöseri enligt Liker 

(2009) 7+1 orsaker till slöseri. Väntan förekommer vid flera tillfällen av flödet, så som på 

materialtorget och i förrummet. Onödiga transporter sker när transporter åker i princip tomma. 

Onödiga moment som inte skapar värde för kunden kan man räkna momentet omplockning till. 

Outnyttjad kompetens finns då operatören har idéer och förslag men ofta stannar hos 

operatören själv. Eller att operatören utför onödiga arbetsmoment som skapar missnöje och 

frustation istället för att skapa engagemang genom att göra personalen mer engagerade i 

förbättringsprocesser.  
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6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

____________________________________________________________________________ 

I avsnittet presenteras först diskussion och slutsatser med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar och även förbättringsförslag till medelstora, producerande företag med världen 

som marknad. Därefter sker en diskussion om val av metod och tillvägagångsättet för studien. 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer för fortsatta studier. 

 

 Vilka slöseri förekommer i interna materialflöden? 

 Hur kan materialtransporter och materialhantering effektiviseras? 

 

6.1 Vilka slöseri förekommer i interna materialflöden? 

 

Med hjälp av litteraturstudien i kombination av genomförd fallstudie har målet varit att få en 

fördjupad kunskap om hur man kan effektivisera det interna materialflödet hos företag som 

bedriver en producerande verksamhet. Materialtransporter och materialhantering har 

analyserats för att hitta de faktorer som gör företag mindre effektiva. Dessa faktorer har sedan 

kategoriserats in i de 7+1 orsaker till slöseri som litteraturen tar upp för att påvisa vilka 

förbättringar som bör genomföras. Väntan, onödiga transporter, omplockning och outnyttjad 

kompetens var de slöseri som upptäcktes då observationer på fallföretagets interna 

materialflöde gjordes. Dessa icke-värdehöjande faktorer bidrar till att företag blir mindre 

effektiva och att resurser inte utnyttjas optimalt. Som litteraturen tar upp är internt 

materialflöde en process som endast en kostnad, dock en process som är svår att eliminera helt 

då den måste finns på något vis. Det är därför istället viktigt för företag att arbeta med ständiga 

förbättringar som ökar effektiviteten och arbeta mot perfektion.  

 

Den fördjupade kunskapen om effektiva interna materialflöden har erhållits med hjälp av 

genomförd fallstudie, där faktorer som påverkar effektiviteten tydligt framkommit. 

Litteraturstudien gav även svar på vilka slöseri som förekommer i interna materialflöden, vilket 

gör att första delen av min frågeställning kunde besvaras. Interna materialflöden är i sig ett 

slöseri, vilket gör att alla detaljer och processer som ingår bör elimineras eller effektiviseras. I 

interna materialflöden finns många processer som lätt kan sammankopplas med samtliga av de 

7+1 orsaker till slöseri. Men trots detta tycks företag inte prioritera arbete med att förbättra 

interna materialflöden, utan lägger mer fokus på att förbättra de mer värdehöjande processerna 

och glömmer därför bort det interna materialflödet som endast kostar pengar.  

 

6.2 Hur kan materialtransporter och materialhanteringen effektiviseras? 

 

För att kunna hitta förbättringsförslag till interna materialtransporter och materialhantering har 

relevant litteratur och tidigare studier inom effektivisering av interna materialflöden utnyttjats. 

Utifrån dessa fakta har sedan förbättringsförslag till hur fallföretaget kan effektivisera såväl 

materialtransporter som materialhanteringen tagits fram. Förslagen bygger på att utnyttja 

transporterna bättre och därigenom minska antalet transporter, att förbättra arbetsförhållandena 

för operatören, att använda rätt materialbärare, att sprida kunskaper mellan anställda, men 

främst på att minska cykeltiden för den interna materialhanteringen och därmed skapa mer tid 

till mer värdehöjande processer.  

 

Utifrån framtagningen av förbättringsförslag för framtida arbetsrutiner för internt materialflöde 

hos ett företag med producerande verksamhet har den andra frågeställningen besvarats. Studien 

har bidragit till ökade kunskaper i hur man skapar effektiva materialflöden. Genom att bland 

annat effektivisera rutiner, standardisera, transporter och hantering av material internt, kan 
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företag bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden och därigenom inte behöva flytta 

verksamheten till låglöneländer. Förbättringsförslagen är specifikt framtagna utifrån 

fallföretagets förutsättningar, men då befintliga och vedertagna teorier använts kan dessa 

förslag anses vara generella och därmed kunna tillämpas i fler sammanhang. Men varje företag 

har sina förutsättningar vilket gör att lösningarna för anpassas efter varje företag. 

 

6.3 Förbättringsförslag 

 

Under genomförd fallstudie gjordes observationer och intervjuer. Med hjälp av dessa kunde en 

bild av det interna materialflödet hos fallföretaget skapas. Utifrån denna bild analyserades 

aktiviteterna som förde materialet från LH i hus B till att materialet kördes in i diskrummet i 

hus A. För att hitta olika typer av slöseri i nuvarande flöde studerades litteratur om 7+1 orsaker 

till slöseri. Utifrån dessa kategorier kunde följande orsaker identifieras med hjälp av 

observationerna. 

 

 Väntan 

 Onödiga transporter 

 Rörelse 

 Outnyttjad kompetens 

 

För att förtydliga dessa aktiviteter följer nu en beskrivning av dem. 

 

6.3.1 Väntan 

Det första slöseriet som upptäcktes var hur pallar med komponenter står och väntar på 

materialtorget medan resterande komponenter plockas ner med hjälp av skjutstativtrucken. 

Momentet att plocka ner rätt komponenter från dess lagerhylla till att komponenterna 

transporteras till väntande släp tog i snitt 8 minuter (720 sekunder), enligt kapitel 4.2.2. Den 

väntan skulle kunna minskas om produkter som återkommer mer frekvent i produktion skulle 

vara mer lättåtkomligt placerade. Det vill säga stå på en lagerhylla längre ner för att slippa 

längre vertikala sträckor och även placerade närmare materialtorget.  

 

För att minska väntan i förrummet där materialhantering sker skulle det behövas att moment tas 

bort genom nya materialbärare eller att man investerar i nya hjälpmedel. Ett annat alternativ 

kan vara att en till operatör från annan avdelning hjälper till då många upp- och nerplockningar 

behövs. Det skulle lindra arbetsförhållandet för huvudoperatören, som i sin tur skulle få mer tid 

att hjälpa andra avdelningar med processer som är mer värdehöjande för slutkunden. En fördel 

är även att huvudoperatören kan förmedla kunskap om arbetet så att fler på företaget kunskap 

om det interna materialflödet. Operatören har beskrivit att andra på företaget inte har den 

kunskap som krävs för att kunna gå in och göra samtliga uppgifter på rätt sätt då operatören är 

borta. Detta kan ändras om kunskaper istället utbyts vid samarbeta mellan avdelningar. 

 

6.3.2 Onödiga transporter 

Idag körs sträckan mellan anläggningens hus helt slumpvis, eller då det finns material att 

transportera mellan husen. För att minska på antalet transporter per dag bör man sätta upp 

standardtider för transporterna. Det skulle göra att alla avdelningar vet när bilen åker och man 

kan förbereda och lägga fram de material som ska byta hus. Det gör att golfbilen och släpet 

skulle kunna åka med en mer optimerad last än den gör idag och därmed färre gången. Av de 

40 stycken transporterna som observerades under fallstudien kördes endast 16 stycken med en 

helpall, resten kördes med mer eller mindre tomt släp då endast golfbilsutrymmet användes för 

bland annat svarta lådor. 



 31 

 

Den transport som sker varje dag är den mellan 8.30 – 9.00 då operatören levererar 

nyinkommen post och tidningar. Denna tid skulle passa perfekt att standardisera. Transporter 

som innehåller mycket last transporteras oftast mellan 7-8 och 13-14 på dagarna, det vill säga 

direkt när operatören börjar sitt pass och direkt efter lunchrast.  

 

Med färre transporter skulle operatören istället kunna utnyttja tiden till att hjälpa andra 

avdelningar, men företaget skulle även tjäna på att inte använda golfbilen lika ofta då slitaget 

minskar med färre transporter. Det har även en positiv miljöeffekt med att minska 

transporterna.  

 

6.3.3 Rörelse 

Genom att investera i hjälpmedel till omplockningen skulle arbetsförhållandena förbättras för 

operatören. Höj- och sänkbara bord skulle linda belastningen på ryggen. Men en 

radikalförändring skulle vara att investera i nya materialbärare. Med materialbärare som kan 

diskas direkt utan omplockning skulle göra att moment som idag tar tid i princip helt 

försvinner. Då denna investering ligger utanför mina avgränsningar kommer jag inte gå in mer 

på hur man kan lösa problemet med dagens materialbärare.  

 

6.3.4 Outnyttjad kompetens 

Operatören på fallföretaget sitter idag på kompetens som inte går att ta på. Kunskaper om 

företagets interna materialflöde som inte finns dokumenterad. Vid ostrukturerade intervjuer 

med operatören kom det fram att moment och uppgifter som hen sköter till vardags inte 

genomförs när berörd inte är på plats. Det kan betyda att när operatören är borta från sin 

arbetsplats kan ingen på företaget genomföra hens uppgifter fullt ut. Det är ett problem för 

företaget och det bör man ändra på genom att införa standarder och rutiner som gör arbetet 

lättare att ta över. Men även genom att andra operatörer gör en slags praktik och därigenom 

lära sig mer och får nya kunskaper. Det gör att information och kunskap sprids inom företaget 

vilket gör att kunskapen lättare stannar på företaget. 

 

För att sprida sin kompetens kan operatören få hjälp vid större interna transporter sker. Det 

skulle göra att övrig personal som hjälper till får mer kunskap om företaget och på så sätt ökar 

sin kompetens. Arbetsuppgifterna och kompetensen skulle då inte försvinna om operatören är 

borta en längre tid, till exempel på grund av sjukskrivning.  

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Val av arbetssätt och metoder för studien har grundats i att slutligen uppnå studiens syfte. 

Valda metoder för exempelvis datainsamling har påverkat resultatet i studien. Litteraturstudien 

berörde ämnesområdet övergripande, vilket bidrog till en viss brist på detaljkunskap. 

Kombination av att använda så väl böcker som vetenskapliga artiklar gav dock en bred kunskap 

inom internt materialflöde.  

 

Genomförd praktik med efterföljande observationer och intervjuer bidrog till en ökad kunskap 

om hur producerande företag arbetar. De observationerna och intervjuerna som genomförts har 

främst varit ostrukturerade, men då primärdata tagits fram har de skett mer schemalagda för att 

få så pålitlig data som möjligt. Då observationerna inte förekommit under en längre tid kan 

dock den insamlade data inte sägas vara helt tillförlitlig. Mätningarna skulle i så fall 

genomförts under en längre tid och än mer strukturerade. Tidsramen för studien gav dock inte 
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utrymme till att göra fler eller längre mätningar. Då observationerna och intervjuer bara 

genomförts av en observatör eller intervjuare kan misstolkningar har gjort under insamlingen. 

 

För att förklara slöseri i det interna materialflödet var det viktigt att kunna kategorisera de 

observerade slöserierna. Det gjordes med hjälp av lean-metoden 7+1 orsaker till slöseri. Denna 

metod gjorde att det blev lättare att förstå sig på vad man observerade och samtidigt kunde man 

sätta fingret på problemen.  

 

Mätningen av transportsträckor stegades manuellt upp, då det endast krävdes en viss förståelse 

för vilka faktorer som påverkar det interna materialflödet. Tidtagning för att få fram cykeltider 

togs med hjälp av stoppur för att få en så exakt siffra som möjligt. Detta gjordes för att få fram 

en tid för hur lång tid det tar för operatören att förflytta materialet från punkt A till punkt B.  

 

6.5 Rekommendationer för vidare studier 

 

Den första rekommendationen är kopplad till studiens avgränsningar. I denna studie har enbart 

flödet mellan lagerhylla till att materialet körs in i diskrummet studerats. Det skulle därför vara 

av intresse att istället studera hur materialet kommer till lagerhyllan, till exempel vilka 

materialbärare som leverantören skickar sina produkter i. Vilka positiva respektive negativa 

påföljder en standardiserad materialbärare skulle ge företagen.  

 

Då implementering av de framtagna förbättringsförslagen inte ingår i denna studie skulle det 

vara intressant att se vad de skulle ge för resultat hos fallföretaget.  

 

Studien är genomförd på ett fallföretag, det skulle därför vara intressant att fördjupa sig 

ytterligare genom att se om andra liknande producerande företag har samma 

förbättringsmöjligheter som fallföretaget. Om så är fallet skulle det öka studiens 

generaliserbarhet ock skapa ett högre vetenskapligt värde.  
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BILAGA A – Egenritad transportkarta 
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BILAGA B – Transportprotokoll 
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