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Sammanfattning
Introduktion: En försörjningskedja har stor betydelse för ett företags konkurrenskraft
och lönsamhet vilket har lett till ökat intresse för effektivisering av försörjningskedjor.
Detta examensarbete består av en fallstudie vid Emballagetillverkaren där
försörjningskedjan undersöks mellan leverantör och kund med avsikt att minska
kapitalbindningen och reducera ledtiderna.
Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningar för effektiv
materialförsörjning mellan leverantör och kund.
Metod: För att kunna besvara syftet samlades litteraturer in för att få en bredare
kunskap inom det valda ämnet. Fallföretaget och försörjningskedjan mellan leverantör
och kund observerades och utifrån observationerna utformades intervjufrågor. Intervjuer
och observationer genomfördes för att få en djupare förståelse för problemen med hög
kapitalbindning och långa ledtider.
Resultat: Material- och informationsflödet har kartlagts på både fallföretaget och
Verkstadsföretaget AB. Intervjuerna har grupperats i kategorierna ”Planering och
prognostisering”, ”Lager för material och slutprodukt” och ”Kommunikation”.
Slutsats: De förutsättningar som krävs för effektiv materialförsörjning är en integrerad
och samordnad försörjningskedja, en hälsofrämjande arbetsplats, lean-filosofin och dess
verktyg, effektivitet i försörjningskedjor, effektiva och samordnade informations- och
materialflöden, lämplig materialförsörjningsmetod, lagerstyrning, prognoser, god kund
och leverantörsrelation och kommunikation. Sambandet mellan dessa presenteras med
hjälp av ett orsak-verkan-diagram. Slutligen vill vi belysa vikten av prognoser, ett högt
resursutnyttjande och kommunikation för att uppnå effektiv materialförsörjning mellan
leverantör och kund.

Nyckelord: Supply Chain Management, materialförsörjning, effektivitet, fallstudie

Abstract
Introduction: A supply chain has a mayor impact on company’s competitiveness and
profitability, this fact has led to increased interest in efficiencys of supply chains. This
bachelor degree consist a case study at Emballagetillverkaren where the supply chain
was analysed between supplier and customer with the intention of reducing tied up
capital and lead times.
Purpose: The aim of this thesis is to find prerequisites for a effective material supply
between supplier and customer.
Method: In order to answer the purpose of this thesis a case company called
Emballagetillverkaren and its customer has been investigated. The case company and
the supply chain between supplier and customer were observed and interview questions
were formulated based on the observations. Interviews and observations were conducted
to gain a deeper understanding of the problems of high tied up capital and long lead
times.
Results: A mapping of the current situation was established to clarify the methods of
operation. The material and the information flow from both the case company and The
Engeneering Company was mapped. The interviews have been devided into the
categories ”Planning and Forecasting", "Inventory and Materials" and
"Communication".
Conclusion: The prerequisites for effective material supply are an integrated and
coordinated supply chain, healthy processes at work, the lean philosophy and its tools,
supply chain efficiency, efficient and coordinated information and material flows,
appropriate material supply method, inventory management, forecasts, good customer
and supplier relationship and communication. As a conclusion we want to highlight
forecasts, high resource utilization and communication to achieve a effective material
supply between supplier and customer.

Key words: Supply Chain Management, Material Supply, Efficiency, case study
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1. Introduktion
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar. Bakgrunden
introducerar problemet som kommer att undersökas djupare under arbetets gång.
Utifrån syftet formades frågeställningar. Frågeställningarna sedan har delats upp i
kategorierna ”Teoretiska frågeställningar” och ”Praktiska frågeställningar”.

1.1 Bakgrund
Försörjningskedjors effektivitet har stor betydelse för ett företags konkurrenskraft och
lönsamhet. En försörjningskedja kan avse flödet från bearbetning av råvara till
slutkonsumtion. En försörjningskedja består av produktions- och lagerenheter, inköp,
distribution och transport. (Olhager, 2013). Buchmeister et al (2014) menar att
försörjningskedjor bygger på att sammankoppla och integrera processer vilket leder till
ökad konkurrenskraft och produktivitet. Enligt Prajogo & Olhager (2012) är det viktigt
att samordna materialflödet och informationsflödet. För att uppnå effektivitet i
försörjningskedjor är kommunikation och informationsutbyte mellan kund och
leverantör lika viktigt som den interna kommunikationen inom företaget (Buchmeister
et al, 2014). Mattsson (2012) beskriver att kommunikation är ett viktigt begrepp att ta
hänsyn till för att få effektiva material- och informationsflöden samt att
informationsutbyte mellan kund och leverantör är en nyckelförutsättning för ett bra
samarbete (Mattsson, 2012).

Enligt Mattsson (2012) är det generella målet för alla verksamheter att uppnå så god
lönsamhet som möjligt. Materialflödeseffektivitetens påverkan är betydande med
avseende på lönsamhet (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar att
effektivitetsvariabler grupperas och dimensioneras i resursförbrukning eller kostnader
och kundservice. En hög servicenivå i lager kan skapa förutsättningen för att
åstadkomma en hög leveranssäkerhet och slutligen höga intäkter. Men hög servicenivå i
lager kan också medföra hög kapitalbindning. Resursförbrukandet kan skapa kostnader
men effektiv resursförbrukning leder till lägre kostnader och skapar god
kundservicenivå (Mattsson, 2012).
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Detta examensarbete omfattar en studie där försörjningskedjan mellan leverantör och
kund kartläggs och analyseras. Fallföretaget är trähandelskoncernen
Emballagetillverkaren som bland annat tillverkar emballage. Denna fallstudie har
genomförts på en emballagetillverkning som tillverkar rörlådor i flera olika dimensioner
till kunden Verkstadsföretaget AB. Tillverkningen av rörlådor sker både kontinuerligt
och varierande till Verkstadsföretaget AB. Ledningen på Emballagetillverkaren anser att
de har hög kapitalbindning och långa ledtider som de vill minska.
Emballagetillverkaren är intresserad av att finna faktorer som bidrar till effektiva
material- och informationsflöden och på så sätt öka fabrikens lönsamhet.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningar för effektiv
materialförsörjning mellan leverantör och kund.

1.3 Frågeställningar
Teoretiska frågeställningar
•

Vilka faktorer är betydelsefulla för en effektiv materialförsörjning?

Praktiska frågeställningar för fallföretaget
•

Hur kan kapitalbindningen minskas men ändå bibehålla en effektiv
materialförsörjning?

•

Hur kan ledtider reduceras?
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2. Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som användes under examensarbetet. Kapitlet
avslutas med en diskussion om studiens kvalitet där de valda metoderna granskas
kritiskt.

2.1 Fallstudie
Enligt Jakobsson (2011) beskrivs fallstudier som en metod som bygger på att studera ett
fenomen under en begränsad period. Biggam (2015) menar att metoden ger ett djup på
undersökningen. Jakobsson (2011) menar att genom denna metod kan forskaren studera
sambanden och relationerna i en verksamhet i sin naturliga kontext. Angreppsättet
inleds med att identifiera problemet, därefter väljs analysenhet som ska ingå i analysen.
Med analysenhet menas antingen en grupp, vissa individer, en verksamhet eller ett
företag. Slutligen genomförs datainsamling genom observation och intervju. Dessa
metoder kan användas tillsammans eller separat (Jakobsson, 2011).

Anledningen till varför fallstudie användes som metod i denna studie var för att studera
sambanden och relationerna i en verksamhet i sin naturliga kontext. Fallstudien i detta
examensarbete är kvalitativ. Ejvegård (2009) menar att en kvalitativ fallstudie ofta
används för att utforma teorin. Enligt Olsson & Sörensen (2011) krävs det mycket tid
vid genomförande av en kvalitativ metod, då den ofta utförs genom intervjuer,
observationer samt mycket läsning. Metoder som är kvalitativa kan beskrivas som
undersökande och utforskande eller explorativa (Harboe, 2013). Genom intervjuer och
observationer fanns möjligheten att undersöka fallföretaget på djupet. Utifrån fallstudien
formades teoriavsnittet. Eftersom examensarbetet innefattar försörjningskedjan från
Emballagetillverkaren till och med Verkstadsföretaget AB så genomfördes
observationer och intervjuer på båda företagen.
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2.1.1 Observation
Enligt Eliasson (2013) är observationer en iakttagelse som noteras. Under en
observation är det viktigt att dokumentera händelser som sker under observationen
(Eliasson, 2013). Jakobsson (2011) menar att en observation är en datainsamlingsmetod
och bygger på att betrakta ett fenomen. Det kan vara en videoinspelning eller
nedskrivna noteringar. Observationer kan antingen vara icke-deltagande eller
deltagande. Icke-deltagande innebär att observatören samlar in data utan att närvara på
plats, till exempel datainsamling genom videoinspelningar. Vid en deltagande
observation är observatören deltagande genom att studera händelser och generera nya
perspektiv (Jakobsson, 2011).

Anledningen till metodvalet var för att kartlägga verksamheten och försörjningskedjan,
samt betrakta arbetssätten. Observationerna genomfördes både på fallföretaget
Emballagetillverkaren och Verkstadsföretaget AB. Observationerna har varit deltagande
och genomförts tillsammans med anställda från företaget. Observationerna på
Emballagetillverkaren genomfördes vid fyra tillfällen och vid dessa tillfällen deltog
platschefen och produktionsansvarig. Vid observationstillfällena på
Emballagetillverkaren förklarades och demonstrerades material- och informationsflödet
för rörlådan, lager för brädor och slutprodukt samt arbetssätt för administratörer och
personalen vid tillverkningen. Vid observationen på Verkstadsföretaget AB fanns endast
möjligheten att se en verksamhet och inte centrallagret som ingår i studien. Det
genomfördes en observation och vid detta tillfälle var produktionsansvarig från
Emballagetillverkaren med. Under samtliga observationer fördes anteckningar och
frågor ställdes för att underlätta arbetet inför kartläggningen.

2.1.2 Intervju
Eliasson (2013) menar att en intervju är antingen förutbestämda frågor eller diskussion
kring ett förutbestämt ämne. Enligt Jakobsson (2011) är intervju datainsamling genom
en muntlig kontakt antingen genom telefon eller personligt möte. Författaren Jakobsson
(2011) menar att intervjuer kan delas in i olika typer: Ostrukturerade intervjuer,
semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. De ostrukturerade intervjuerna
är de som ställs med öppna och övergripande frågor på sådant sätt att de är formulerade
så att respondenten kan svara så öppet som möjligt. Ostrukturerade intervjuer ger
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möjligheten för respondenten att enkelt berätta en händelse eller upplevelse. De
semistrukturerade intervjuerna är de som har samma frågor till alla respondenter och
frågor som ger möjlighet till att besvaras öppet. De intervjuer som är strukturerade har
samma frågor som ställs till alla och med fasta svarsalternativ. (Jakobsson, 2011). Enligt
Höst et.al (2006) är strukturerade intervjuer en muntlig enkät då den svarande inte
behöver fylla i svaren själv och oklara frågor kan bli förtydligande. Enligt Kvale &
Brinkmann (2014) kan den enskilda individen skyddas genom konfidentiella intervjuer.
Det kan innebära att namn och befattning inte inkluderas i intervjusammanställningen
(Kvale & Brinkmann, 2014).

Samtliga intervjuer som genomfördes vid Emballagetillverkaren är ostrukturerade då
alla frågor är öppna och eftersom respondenter själva har fått berätta hur de upplever sin
arbetsplats (Se bilaga 1). De intervjufrågor som ställdes var utformade utifrån
observationerna. Intervjuer som har genomförts på Verkstadsföretaget AB är även de
ostrukturerade eftersom frågorna var öppna vilket gav möjligheten till respondenten att
enkelt berätta om händelser på arbetsplatsen (Se Bilaga 2). Vid intervjutillfällena
intervjuades produktionsansvarig och personal från tillverkningen. Intervjuerna skedde
vid fyra tillfällen och pågick i cirka 40 minuter till 60 minuter vid varje tillfälle. Alla
intervjuer har spelats in för att ingen information ska utebli. Respondenterna gav sitt
godkännande innan varje påbörjad intervju. När intervjusammanställningen var
genomförd raderades samtliga inspelningar.

Efter varje avslutad intervju har inspelningarna transkriberats. Enligt Höst et. al (2006)
är transkribering en intervjuinspelning som antecknas. Metoden är dock tidskrävande
och tar mycket längre tid än vad en vanlig intervju tar. Det tar längre tid eftersom
intervjuaren först genomför intervjun och sedan skriver ned svaren på frågorna. (Höst,
et al., 2006) Enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör inte transkribering ske ordagrannt.
Kvale & Brinkmann (2014) anser att ordagrann nedskrivning inte alltid passar då det
många gånger kan framstå som osammanhängande.

I denna studie användes transkribering som Höst et al. (2006) förklarar. Intervjufrågorna
var formulerade efter kategorierna ”Planering och prognostisering”, ”Kommunikation”
och ”Lager”. Syftet med öppna frågor var för att de intervjuande skulle kunna tala fritt
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och för att ingen information skulle utebli. Syftet med transkriberingen var först och
främst för att inte störa den som blev intervjuad med antingen dator eller
anteckningsblock. Transkribering användes även för att kunna lyssna på inspelningen
vid upprepade tillfällen för att inte låts relevant information passera.

2.2 Studiens kvalitet
God kvalitet i en studie baseras på författarens förmåga att vara källkritisk. Källkritik
baseras på giltighet och tillförlitlighet. Ju fler källor före i led, desto lägre tillförlitlighet
har en källa, detta faktum ger primära källor mer preferens (Backman et al., 2012).
Enligt Ejvegård (2003) är en primärkälla en förstahandskälla. Vilket betyder att det är
samma författare som har utarbetat fakta som har rapporterat källan. En sekundärkälla
är det som tolkas utifrån en primärkälla. Det kan vara datainsamling från
doktorsavhandlingar eller vetenskapliga tidskrifter. Dessa källor kan innehålla felaktig
information trots att de är kontrollerade, detta eftersom att de tolkas utifrån en
primärkälla (Ejvegård, 2003). Vid insamling av information bör man alltid kritiskt
granska informationen utifrån tillförlitlighet och giltighet.

2.2.1 Validitet
Validitet för en undersökning avser giltighet. Enligt Backman et al. (2012) är aktualitet
för en källa en mycket viktig giltighetsaspekt. En modern källa bör alltid föredras över
en äldre källa. För att uppnå hög giltighet bör författaren ta hänsyn till relevans. En källa
kan få högsta betyg enligt ovanstående aspekter men ändå vara en dålig källa i det
sammanhang att den tillhör fel område eller har undersökts ur ett annat perspektiv
(Backman et al., 2012). Enligt Harboe (2013) handlar validitet om att alla stadier i
undersökningen är giltiga och relevanta i förhållande till problemfrågeställningen. För
att en undersökning ska vara valid krävs det även att undersökningen har hög reliabilitet
(Eliasson, 2013).

Validiteten på examensarbetet stärks i och med att den teoretiska referensramen är inom
det valda ämnet och på så sätt relevant till frågeställningarna. Validiteten har stärkts
genom prioritering av referenser som är moderna.
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2.2.2 Reliabilitet
Reliabilitet på en undersökning implicerar tillförlitligheten. Om undersökningen kan
upprepas och leda till samma resultat består undersökningen av hög reliabilitet. Hög
reliabilitet uppnås genom att mäta variabler på flera olika sätt samt förbereda och
strukturera undersökningen väl (Backman et al., 2012).

En aspekt vid bedömning av en källas trovärdighet kallas för tillförlitlighet. Källkritik är
en metod med specifika regler där undersökaren eller forskaren förhåller sig kritiskt till
informationskällor och inhämtad information (Backman et al., 2012). Enligt Backman et
al. (2012) är den generellt kritiska inställningen gentemot information sammankopplad
med kritiskt tänkande överhuvudtaget. När källans tillförlitlighet ska bedömas bör flera
faktorer eller samtliga data vägas in, vilket tydliggör relevansen av att finna flera källor
och att inte enbart förlita sig på en källa. Ceteris parribus är den latinska frasen för “allt
annat lika” denna kan implementeras vid kritiskt tänkande genom att fördjupa sig i
frågan och på så sätt få mer klarhet och precision (Backman et al., 2012). Höst et al.
(2006) menar att en noggrann datainsamling och analys åstadkommer hög reliabilitet.
Läsaren kan göra en bedömning av hur man gått tillväga genom att redovisa hur man
arbetat. Genom att låta en annan person göra en granskning av datainsamlingen och
analysen kan svagheter i arbetet identifieras och på så sätt blir det bättre (Höst et al.,
2006). Enligt Höst et al. (2006) är validitet kopplingen mellan ett objekt som vill
undersökas och det objekts som mäts.

Examensarbetet består av en stor mängd olika referenser och referenser som innefattar
samma fakta, detta ökar reliabiliteten. Teoretisk referensram består av ett flertal
referenser med olika författare inom ämnesområdet vilket resulterar i ökad reliabilitet.
Intervjuerna kan möjligen påverkat reliabiliteten eftersom intervjun med
Verkstadsföretaget AB genomfördes tillsammans med en anställd från
Emballagetillverkaren och då kan viss information uteslutas av respondenterna. Även
de intervjuer som genomfördes på Emballagetillverkaren kan möjligen påverkat
reliabiliteten eftersom varje intervju blev avbruten vid ett flertal tillfällen av andra
anställda.
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2.2.3 Generaliserbarhet
Enligt Olsson & Sörensen (2011) bör de data som samlas in under en studie få ett
bredare perspektiv. Om studiens fulla värde ska nå ut krävs en generalisering. För att
undersöka en studies generaliserbarhet kan frågor ställas som exempelvis: Kan studien
generaliseras bortanför den population som har betraktats? eller Har resultatet en
ytterligare vetenskaplig betydelse? (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt både Wilson
(1979) och Kennedy (1979) är generaliserbarheten kopplad till vad läsaren kan få ut av
fallstudien och använda till sin egen studie. Olsson & Sörensen (2011) anser att om ett
resultat ska kunna generaliseras bör några olika förutsättningar ses över:
•

Att studien är upplagd på det sättet att frågor som har ställts från början kan
besvaras på ett metodologiskt sätt.

•

Att variablerna reliabilitet och validitet är av hög grad.

•

Att alla felkällor är eliminerade.

Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningar för effektiv
materialförsörjning mellan leverantör och kund. Den teoretiska frågeställningen
generellt intressant eftersom dessa frågeställningar besvaras genom teori. I och med att
studien omfattar analys av ett fallföretag så kan inte resultatet generaliseras överlag,
men resultatet går att generaliseras till viss del.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras relevant teori för examensarbetet. Teorin har noggrant valts
utifrån fallföretaget och den information som har framkommit från observationer och
intervjuer. Kapitlet är uppbyggt med huvudområden som sedan består av
underrubriker.

3.1 Supply Chain Management
Samlingsbegreppet för planering och styrning av flera verksamheter i en
försörjningskedja är Supply Chain Management (Mattsson, 2012). Supply Chain
Management bygger på att sammankoppla och integrera processer i försörjningskedjan
(Christopher, 2011). Enligt Buchmeister et al. (2014) ingår försörjningsplanering,
prognostisering och uppfyllande av efterfrågan inom SCM. Syftet med SCM är att
samordna intern och extern logistik mellan samtliga aktörer i försörjningskedjan för att
öka produktiviteten och få en konkurrensfördel för alla inblandade parter. Genom att
ständigt förbättra och arbeta med SCM kan verksamheter uppnå hög flödeshastighet i
försörjningskedjan med hög kvalitet och relevant information. Detta gör det möjligt för
leverantörer att erbjuda ett oavbrutet och exakt tidsstyrt flöde av material till kunder
(Buchmeister et al., 2014).

Enligt Mattsson (2012) finns ett behov av att vidga synsättet när det gäller
försörjningskedjor, så att leverantörers leverantörer och kunders kunder inkluderas.
Detta innebär att alla aktörer ingår, från råvaror fram till slutkund. Det vidgade synsättet
har stor betydelse vid effektivisering av verksamheter i ett företag. Vid förändringar
måste verksamheten ta hänsyn till följdeffekter som kan uppstå för kunden och
leverantören (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar att åtgärder som genererar vinst i
företaget på någon annans bekostnad endast kan resultera i kortsiktiga fördelar. Vilket
betyder att förr eller senare måste företaget kompensera för sina ökade kostnader
(Mattsson, 2012).

Flexibla försörjningskedjor förstår variationer och arbetar med modeller som bidrar till
att dämpa denna variation. Förklaringen till variationer är att efterfrågan kan minska och
öka (Christopher & Holweg, 2011).
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3.1.1 Kommunikation
Kommunikation mellan företag ger underlag för analyser och beslut. Informationen som
överförs mellan företag är avgörande för företagets resursutnyttjande och effektivitet i
materialflödet. Kommunikation bör generera internt och externt vid styrning av
företagsverksamhet och försörjningskedjor. Extern kommunikation är den information
som genereras mellan aktörer i en försörjningskedja och intern kommunikation är den
information som genereras inom företaget. Intern information kan många gånger skapas
utifrån extern information, som exempelvis framtagning av tillverkningsplan utifrån en
leveransplan (Mattsson, 2012).
När kommunikationen kring efterfrågan misstolkas kan bullwhip-effekten uppstå.
Bullwhip-effekten leder till att onödiga kostnader uppstår och prognoser brister
(Christopher, 2011). Kommunikation kring efterfrågan måste ske mellan återförsäljare
och leverantör. Om det inte sker någon kommunikation kring ordervolymerna kan inte
leverantörerna förbereda sig för varierande ordervolymer. Detta leder i sin tur till att
ordervolymen ökar lite mer för varje aktör i försörjningskedjan – bullwhip-effekten
(Lee et al., 1997).
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3.1.2 Kund och leverantörsrelationer
Enligt Mattsson (2012) är relationer mellan kund och leverantör är viktigt att betrakta
för att få effektivare processer i en försörjningskedja. Mattsson (2012) nämner att
förutsättningarna för att lyckas är beroende av samverkan och samarbete mellan båda
parter.

Enligt Mattsson (2012) söker kunden efter en leverantör, när kunden har valt en
leverantör sker en förhandling. Ofta sker förhandlingen kortsiktigt med en affär i taget.
Fokuset ligger då på att få lägsta möjliga pris snarare än att ta hänsyn till den lägsta
totalkostnaden och den höga leveransförmågan (Mattsson, 2012). Mattsson (2012)
menar att kunden uppnår lägsta möjliga kostnad genom att utnyttja olika leverantörer
för samma artiklar.

Det som kännetecknar det traditionella förhållningssättet mellan kund och
leverantör enligt Mattsson (2012) är punkterna nedan.
•

Att kund och leverantör har ett konkurrensförhållande

•

Att båda parter står för ett vinna/förlora-spel.

•

Att respektive part vill reducera den andra partens styrkeposition.

Mattsson (2012) nämner att det som kunder och leverantörer konkurrerar om är den
vinstmarginal som finns i försörjningskedjan. Med detta menas att överskottet som
uppstår på slutmarknaden när alla kostnader ska täckas för samtliga aktörer som ingår i
processen (Mattsson, 2012). Enligt Mattsson (2012) är ett grundläggande resonemang
från en kund kan vara: “Om leverantören får mer betalt och detta genererar en högre
vinst får vi en högre kostnad som i sin tur genererar sämre vinst”. För att få en effektiv
kund- och leverantörsrelation krävs ett helhetsperspektiv från båda parter (2012).
Mattsson (2012) menar att ett förhållningssätt mellan kund och leverantör är att ha
fokus på att bygga en nära och trivsam relation genom frekvent kommunikation. Enligt
Mattsson (2012) kan det förhållningssätt mellan kund och leverantör kännetecknas
enligt följande:
•

Kund och leverantör har ett partnerskapsförhållande.

•

Att båda parter står för att vinna/förlora-spel.
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•

Att båda parter tillsammans gör ett försök för ökad konkurrenskraft i
försörjningskedjan för att åstadkomma ökande vinstmarginal.

3.1.3 Prognostisering
Prognostisering används för att bedöma och ange den sannolika efterfrågan. Genom
prognostisering kan företag öka kunskapen om efterfrågan samt försäljning. Företag
som inte använder sig av prognostisering kan ha problem med att hinna producera och
leverera i tid till kund (Olhager, 2013). God prognostisering ger förutsättningen att
skapa kortare ledtider, jämnare utnyttjande av produktionsresurser och säkrare tillgång
till resurser. Prognostisering ger även förutsättningen att skapa rätt lagerhållning av rätt
material på rätt ställe för rätt servicegrad (Olhager, 2013).

Enligt Mattsson (2012) är en prognostisering ett viktigt begrepp att ta hänsyn till för att
kunna åstadkomma effektiv planering och för att uppnå så hög synkronisering av
processerna som möjligt. Om leverantören inte har informationsutbyte med sin kund så
måste leverantören förlita sig helt på sina egna prognoser. Kvaliteten på planeringen blir
betydligt bättre om kunden tillsammans med leverantören skapar prognoser (Mattsson,
2012).

Mattsson (2012) menar att information som kan överföras från kund till leverantör kan
delas upp i tre olika kategorier: Information om aktuell förbrukning, prognoser och
leveransplaner. Med information om aktuell förbrukning menas den information från
kund som förbrukats under föregående period med avseende på kvantiteter av artiklar.
Det kan vara under en dag, en vecka eller annan tidsrymd. För att prognosen ska vara
meningsfull så ska periodens längd vara kort. Information om förbrukning är ett sätt för
leverantören att åstadkomma bättre kortsiktsprognoser. Kortsiktiga prognoser skapar
högre förutsättningar för leverantörer att tillfredsställa kundernas behov. Information
om aktuell förbrukning kan användas för att styra materialflöden direkt till kund i
försörjningskedjor (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar att informationskoppling
till prognoser innebär att företaget gör beräkningar för att uppskatta framtidens behov av
material. Denna information överförs sedan till leverantörer så att de kan förlita sig på
denna information och på så sätt skapa egna prognoser. Om varje kund/leverantörsled i
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en försörjningskedja överför sina prognoser leder det till minskat prognosfel i
försörjningskedjan (Mattsson, 2012).

3.2 Logistik
Målet med logistik är att uppfylla kunden krav och förväntningar till en så låg kostnad
som möjligt och tillgodose en kostnadseffektiv leveransservice (Oskarsson et al.,2013).
Begreppet har enligt Oskarsson et al. (2013) utvecklats från att bestå av hantering av
lager och distribution till att vara en del av många företags konkurrensstrategi. Logistik
omfattar planering, målsättning, genomförande och slutligen kontroll av resultatet.
Logistik handlar om att göra saker på rätt sätt och på så sätt utnyttja resurser och tjänster
som skapar värde för kunden (Oskarsson et al., 2013).
Logistik är ett viktigt hjälpmedel för många företag inom kategorierna; konkurrenskraft
och lönsamhet. Bristande logistik kan resultera i att produkten eller tjänsten inte skapar
tillräckligt med värde för kunden vilket leder till att kunden söker sig till konkurrerande
företag (Oskarsson et al., 2013). Hayes & Wheelwright (1985) menar att det är globalt
känt att det existerar fyra faktorer som kan leverera konkurrensfördelar för företag;
kvalitet, flexibilitet, kostnad och tid. Oskarsson et al. (2013) menar att brister i
logistikarbeten skapar höga kostnader vilket slutligen hämmar lönsamheten.

Olhager (2013) menar att inom logistik ingår produktionsstrategi som innefattar
framtagandet av riktlinjer för långsiktiga och övergripande mål. Produktionsstrategi
omfattar beslutstagande av följande kategorier; anläggning, kapacitet, vertikal
integration och försörjningskedjor, produktionsprocess, kvalitet, organisation och
styrsystem. Syftet med produktionsstrategi är att nå målen inom bestämda tidsramar.
Produktionsstrategi är nödvändigt för att finna ett handlingsmönster och vägledning för
att nå uppsatta mål (Olhager, 2013).

Enligt Mattsson (2012) är logistik ett helhetssynsätt och ett flödesorienterat synsätt som
definieras som planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av
materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare. Ett annat uttryck kan vara
hur stor del av försörjningskedjan omfattas i begreppet logistik och från vilken
utgångspunkt betraktas försörjningskedjan (Mattsson, 2012).
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3.2.1 Flödeskartläggning
Flödeskartläggning används för att detaljerat dokumentera aktiviteter. Genom att
detaljerat dokumentera aktiviteter skapas en bättre förståelse för processen och en
tydliggörelse för processförändringar (Olhager, 2013). För att på ett tydligt sätt beskriva
en process finns det olika symboler för olika aktivitetskategorier.

= Operation

= Transport

= Hantering

= Lager

= Kontroll

= Datorsystem

= Beslutspunkt
•

= Dokumentation

Operation. En operation avser en processaktivitet som förändrar eller
transformerar ett material. Det kan exempelvis vara montering eller
maskinbearbetning.

•

Transport. En transport är förflyttning av ett material mellan olika stationer.

•

Hantering. Hantering omfattar kortare transporter som till exempel att objektet
förflyttas mellan lager och operation men även lastning och lossning.

•

Lager. Lager innebär att objekt ligger i ett lager och väntar på att en operation
ska genomföras för att sedan transporteras till nästa aktivitet.

•

Kontroll. En kontroll utförs för att kontrollera en annan aktivitet. Det innebär att
ett objekt jämförs med ett annat för att undersöka om objektet håller rätt kvalité.
(Olhager, 2013)

•

Datorsystem. Att registrera in data i datorsystem. Det kan vara order eller
beställning.

•

Beslutspunkt. Förklarande för alternativa flödesvägar.

•

Dokumentation. Tydliggör när en dokumentation genomförs. Exempelvis
utskrift.
(Oskarsson et al., 2013)
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Ledtider
Ledtider avser tiden vid en specifik aktivitet eller mellan olika aktiviteter. De fem
grundläggande ledtidskomponenterna är; kötid är den tid innan operation, ställtid är den
tid sker under omställning och uppsättning, bearbetningstid, väntetid är den tid efter
operation eller väntan på transport och transporttid är den tid till nästa resurs och
bearbetningssteg (Olhager, 2013).

3.2.2 Lagerstyrning
Vid produktion är lagerstyrning oerhört betydelsefullt och avgörande. Det är viktigt för
verksamheter att bibehålla rätt lagernivåer. För låg lagernivå leder bland annat till
brister som försenade leveranser och för hög lagernivå kan leda till onödig
kapitalbindning (Olhager, 2013).
Kapitalbindning
Material som lagerhålls är bundet kapital. Kapitalbindning medför ett flertal kostnader
som exempelvis finansiering vid inköp av insatsvaror, lageryta,
materialhanteringsutrustning, materialhanteringspersonal, försäkring av lagerförda varor
och inkurans med flera. Vid produktion mot kundorder befinner sig kapitalbindningen i
förråd och under produktionsfasen är kapitalbindningen under arbete (Olhager, 2013).
Säkerhetslager
Ett säkerhetslager används för att ge en säkerhet och kan innebära ett upprätthållande av
servicenivå. Syftet med ett säkerhetslager är att om efterfrågan blir större än beräknat så
ska det inte uppstå en brist - säkerhetslagret ska täcka slumpmässiga variationer under
ledtiden (Olhager, 2013).

Lagersevicenivå
Lagerservicenivå är den utsträckning som lagerförda produkter kan levereras direkt vid
kundorder. Lagerservicenivå är när en leverans på samtliga produkter på ordern
levereras med rätt kvantitet (Mattsson, 2012).
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Lagertillgänglighet
Enligt Mattsson (2012) är lagertillgänglighet sannoliETeten att en lagerförd produkt
finns i lager. Lagertillgänglighet kan ses som ett mått på leveransberedskap. Befintliga
produkter i lager innebär inte att de kan levereras. De kan vara reserverade för en annan
kund och därmed inte tillgängliga för leverans. Kundens önskemål om en speciell
kvantitet kan vara större än det som finns på lagret och kan därmed inte levereras som
en komplett leverans. Ordet lagertillgänglighet brukar användas för dimensionering av
säkerhetslager så att önskad leveransberedskap uppfylls. Lagertillgänglighet kan ses
som ett mått på lagerservicenivå och kan definieras med formeln nedan, där antal
bristtillfällen avser de tillfällen det uppstår brist av produkt eller artiklar vid kundorder.
Antal inleveranstillfällen avser leverans av produkt eller artikel som ska lagerhållas.

Lagerhållningskostnad
Enligt Olhager (2013) avser dessa kostnader i första hand kapitalbindning men även
kostnader för materialhantering, lagerhyra, försäkring, kassationer och inkurans.
Olhager (2013) menar att lagerhållningskostnaden anses vara konstant beroende av antal
artiklar i lager och för att kunna räkna på detta kan nedanstående formel användas.
𝐻 =𝑟×𝑉
𝐻 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑟 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎
𝑉 = 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
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3.3 Material- och informationsflöde
Materialflöde
Inom tillverkningsföretag flödar råmaterial och komponenter genom företaget och
produkter ut från företaget. Flödet från kund till leverantör kallas för omvänt
materialflöde, detta används exempelvis vid returer eller reklamationer. Det fysiska
flödet kan delas upp i fyra kategorier; transport, materialhantering, lager och paketering
(Jonsson, 2008).

Enligt Mattsson (2012) omfattar materialflödesprocessen ett behov att fylla på ett lager,
ett direkt behov av material från en tillverkningsorder eller ett behov från en kundorder.
Information som berör behovet fås från ett planeringssystem och behandlas av en
planeringsfunktion. Det som fastställs i systemet är önskade kvantiteter och
leveranstidspunkter (Mattsson, 2012).

Informationsflöde
Ett effektivt flöde av material utnyttjar resurser effektivt och svarar på kundens
efterfrågan. För att balansera tillgångarna och användningen av nödvändiga resurser
inom både långsiktiga och kortsiktiga perioder krävs det information om kunders behov,
tillgänglighets kapacitet, arbeten och komponenter i process samt förmågan att leverera.
Inom logistiksystem är informationsflödet en nödvändig förutsättning för ett effektivt
materialflöde. IT-system och kommunikation är lika viktigt och har lika stor vikt vid
logistik synkronisering (Jonsson, 2008). Information om efterfrågan både för nutid och
framtid består av information om försäljning, prognoser, kundorder med mera. Denna
information genereras internt inom företag genom försäljningsprognoser, men den
kommer även från kunden i form av kundordrar, försäljningsstatistik, leveranstider med
mera. Information gällande leverantörers leverans kapacitet är också nödvändigt för ett
effektivt materialflöde. Denna information krävs för planering och utförande av
mervärde kan genomföras så effektivt som möjligt men även för att leverera god
kundservice. Informationen bör innehålla lagernivåer, orderbekräftelse och leverans
meddelande med flera (Jonsson, 2008).
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3.3.1 Materialförsörjningsmetoder
Materialförsörjningsmetoder används för att effektivisera strukturer och administrativa
processer (Mattsson, 2012). Nedan punktas olika metoder för att effektivisera styrning
av materialflöden.
Materialbehovsplanering (MRP)
Materialbehovsplanering är en metod som används vid planering av
flerstegsproduktion. Vid tillverkning med behov av artiklar är MRP en attraktiv metod.
Metoden är vanlig vid produktion mot kundorder då den skapar förutsättningen att rätt
mängd artiklar ska finnas på lager (Olhager, 2013). Mattsson (2012) menar att
materialbehovsplanering bygger på att beräkningar genomförs för att bestämma
tidpunkter för inplanering av nya leveranser när tidens nettobehov uppstår, det vill säga
när beräknad lagertillgång blir negativ.
Period

1

2

3

4

5

6

7

Kundorder/prognoser

10

10

10

10

10

10

10

8

38

28

18

8

-2

-12

Inleveranser

-

40

Planerade order

-

Beräknat lager

18

40

Figur 3: Illustration av materialbehovsplanering.
Enligt Mattsson (2012) kan verksamheter använda sig av MRP både vid varierande och
fasta orderkvantiteter. Varierande orderkvantiteter beräknas genom att summera
nettobehovet som vidare beräknas succesivt period för period. Genom att räkna in
säkerhetslager alternativt säkerhetstid i beräkningarna kan verksamheten säkra behovet
som kan uppstå. Vid materialplanering för slutprodukter med härledda behov som
råmaterial och komponenter sker uträkningen nivå vis. Det vill säga att en
uträkningsmodell för slutprodukten och för varje komponent i slutprodukten. Skillnaden
är att varje komponent beräknas genom nettobehovet mot inneliggande lager (Mattsson,
2012).
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Leverantörsstyrda lager (VMI)
Genom leveransstyrda lager ansvarar leverantören för lagernivåerna. Då kan man låta
leverantören få tillgång till företagets förväntade förbrukning och lagernivåer. Syftet
med denna metod är att leverantören har ansvar att fylla materialbehovet.
Leverantörsstyrda lager kan styras genom två huvudsakliga metoder. Ena metoden
bygger på att leverantören har tillträde till kundens lagerlokaler. Metoden går ut på att
leverantören kontrollerar lagret vid jämna mellanrum och fyller på vid behov. Den
andra metoden kräver att leverantören har tillgång till väl uppdaterad information om
företagets lagersaldo, förbrukningsstatistik, inkomna order, med mera och på så sätt
fyller på behovet efter information (Oskarsson et al., 2013).

Produktion
Leverantör

Figur 4: Leverantörsstyrda lager (Oskarsson el al., 2013).
Genom att låta leverantören styra lagernivåerna och inleveranser kan leverantören ha
bättre insikt i kundens verkliga behov vilket skapar förutsättningen att enkelt planera sin
egen verksamhet på ett bra och effektivt sätt. På så sätt kan även leverantören reagera
snabbare vid upp- och nedgångar av efterfrågan och därigenom anpassa sin tillverkning
efter det. Om leverantören inte har insikt i kundens verkliga behov kan leverantören
basera beslut på felaktig information och tvingas arbeta på ett mindre optimalt sätt.
Detta leder till onödiga kostnader och dålig leveransservice. Leverantörsstyrda lager kan
resultera i att leverantören enklare kan planera sin verksamhet och att kunden slipper
lägga tid på den typen av planering vilket leder till en bra affär för båda parter. För att
det ska fungera krävs det att kunden ger relevant information till leverantören och att
metoden utförs på ett snabbt och smidigt sätt. (Oskarsson et al., 2013)

Kanban
Kanban är ett japanskt ord som betyder ”kort” eller ”visuellt bevis”. Det är en metod för
materialplaneringssystem och är ett informationssystem i form av kort som används för
att signalera material behov (Olhager, 2013). Enligt Oskarsson et al. (2013) placeras
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kanbankortet på beställningspunkten, exempelvis i en lastbärare med material. När
kanbankortet dyker upp i lastbäraren är det dags att beställa nytt material. Kanbankortet
innehåller information om artikelnummer, kvantitet och leveransadress och fungerar
som signal för beställning av nytt material (Oskarsson et al., 2013). Enligt Mattsson
(2012) kan man ta hänsyn till ledtider för återskaffning och säkerhetslager vid beräkning
av kanbankort för att gardera sig mot osäkerheter.
3.3.2 Materialflödeseffektivitet
Enligt Mattsson (2012) är materialflödeseffektivitet betydelsefullt för ett företags
lönsamhet. Detta kan åskådliggöras med hjälp av DuPont-modellen. Denna modell visar
sambandet mellan kostnader, intäkter, arbetande kapital för företag samt hur vinst och
räntabiliteten påverkas (Se figur 6). Figuren illustrerar olika exempel på hur
effektivitetsvariabler med en logistisk anknytning har för påverkan på räntabiliteten
(Mattsson, 2012).

Figur 6: Figuren visar hur materialflödeseffektivitet påverkar räntabiliteten i ett
företag.

Mattsson (2012) menar att lönsamhetens påverkan på effektivitet kan skiljas mellan inre
och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten är ett slags mått på hur interna processer
och rutiner i ett företag fungerar. Denna effekt är ur ett materialflödesperspektiv och
betonar hur styrning fungerar för materialförflyttande aktiviteter. Om den inre
effektiviteten ska förbättras handlar det om att eliminera slöseri. De faktorer som kan
påverka den inre effektiviteten är till exempel resursutnyttjande, lagerstorlekar,
genomloppstiden i produktion samt transportkostnader. Den yttre effektiviteten omfattar
hur väl anpassat ett företag är i förhållande till sin omvärld samt hur väl de bevarar
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möjligheter som marknaden erhåller (Mattsson, 2012). Enligt Mattsson (2012) är den
yttre effektiviteten ett mått på vad företag kan leverera till kunden i förhållande till vad
kunden faktiskt önskar och förväntar sig att få levererat. Denna effekt är beroende av
alla delar som ingår i DuPont-modellen och några exempel på faktorer som kan påverka
den yttre effekten är leveranstider, leveransförmåga och flexibilitet. Om ett företag vill
bli framgångsrik bör den inre effektiviteten och yttre effektiviteten vara hög (Mattsson,
2012).

Effektivitetsdimensioner
Effektivitetsdimensioner som definierar ett företags materialflödeseffektivitet och
lönsamhet är kostnad och kundservice (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar att
utgångspunkten ur dimensionerna är efterfrågan. Efterfrågan kan översättas till intäkter
som relateras till kundservice och kapitalbindning som kan tolkas till kostnader.
Slutligen kan man även konstatera att intäkts- och kostnadsdimensioner är påverkande
effektivitetsvariabler.
Enligt Mattsson (2012) har samtliga effektivitetsvariabler en kostnadsdimension och en
kundservicedimension. Kundservice inom materialadministration omfattar de aktiviteter
som skapar mervärde för kund och som har genomförande av kundorderprocesser,
hantering av materialflödesinformation och utförande av materialadministrativa tjänster.
Denna definition betraktar kundservice som en process snarare än enstaka aktiviteter.
Begreppet kundservice kan delas upp i tre delar; leveransservice, informationsservice
och logistikservice. Leveransservice är ett externt begrepp vars syfte är att tillfredsställa
kundens krav och marknaden (Mattsson, 2012). Enligt Mattsson (2012) kan begreppet
delas upp i lagertillgänglighet, lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet,
leveranstid och leveransflexibilitet. Den andra delen inom kundservice, som berör
informationsservice definieras som tillhandahållandet av materialflödesinformation som
ger mervärde för kunden. Detta bör förekomma före order, från order, vid leverans och
efter order. Logistikservice med avseende på kundservice definieras som
tillhandahållandet av förpackningar som är effektiva ur investeringssynpunkt.
Exempelvis att ta ansvar för styrning av kundens lager och paketering. Den andra
effektivitetsvariabeln gällande kostnader och resursförbrukning delas upp i fyra
element: kapitalbildning, kapacitetsutnyttjande, volym- och produktmixflexibilitet och
logistikkostnader (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar att
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logistikkostnadsberäkningar inkluderar alla relevanta kostnader för
materialflödeseffektivitet. Varje åtgärd för materialeffektivisering som genomförs
påverkar ett flertal kostnadsposter. Detta faktum gör det lämpligt att bedöma den totala
kostnadsförändringen vid effektivitetspåverkan av materialflöden (Mattsson, 2012).

3.3.3 Analys av materialflöden
Nedan punktas två analysmetoder som kan användas vid effektiveringsarbeten.
Metoderna används för att tydliggöra och identifiera kvalitetsproblem.

Orsak-verkan diagram
Ett orsak-verkan diagram kan användas när ett problem är identifierat. Syftet med detta
diagram är att utifrån ett huvudproblem ska grundorsaker fastställas och ett samband
mellan orsak och verkan skapas. När kvalitetsproblemet är identifierat måste man sedan
gå vidare genom att bena ut orsakerna till problemet (Bergman & Klefsjö, 2001).
Bergman & Klefsjö (2001) menar att man utgår ifrån att finna orsakerna till
variationerna. En systematisk analys kan genomföras med hjälp av orsak-verkan
diagram. I diagrammet punktas först grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas orsaka
kvalitetsproblemet, sedan undersöker man dessa problem mer detaljerat. När dessa
detaljerade problem är identifierade punktas de sedan upp och därifrån kan man sedan
undersöka och identifiera nästa ”grövre” problem (Bergman & Klefsjö, 2001).

Bergman & Klefsjö (2001) menar att orsak-verkan-diagrammet är ett utmärkt underlag
för den fortsatta problemlösningen. Ofta kan man med hjälp av diagrammet identifiera
en trolig orsak till det observerade problemet (Bergman & Klefsjö, 2001).
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Ledtidsanalys
Syftet med ledtidsanalyser är att minska den totala tiden i ett flöde. Genom att
strukturera och analysera ett informationsflöde alternativ ett materialflöde, kan man
redovisa vilka tider som är värdeskapande och vilka tider som är icke-värdeskapande.
(Oskarsson, 2013)

Figur 5: Ledtidsdiagram för kundorderprocess där montering sker mot kundorder.

I ett ledtidsanalysdiagram delas tiderna upp i aktiv tid och passiv tid. Aktiv tid utgör den
tiden för en aktivitet, exempelvis operation, transport, inmatning i system och så vidare.
Passiv tid utgör den tiden för exempelvis buffert innan operation eller mellanlager innan
transport. Vid förbättringsarbeten är den passiva tiden mest intressant att förkorta. Den
passiva tiden kan många gånger stå för 99% av den totala tiden (Oskarsson, 2013).
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3.3.4 Automatisering av informationsflöden
Enligt Mattsson (2012) kan automatisering ses som en förbättring av teknologiska
system och att människors insatser transformeras över genom automatik. I detta kapitel
kommer förslag på automatisering som leder till effektivare processer i en
försörjningskedja.

Automatisering av information
Överföring av information sker vanligtvis manuellt (Mattsson, 2012). Mattsson (2012)
menar att detta kan elimineras. Genom att automatisera uppdatering av
händelsetransaktioner elimineras eller reduceras den manuella rapporteringen. Ett sätt
att utföra detta är att låta systemet automatiskt överföra all uppdatering. Då begränsas
den manuella inrapporteringen och kan ske endast vid ändringar av planeringen
(Mattsson, 2012).

Automatisering av orderöverföring
Ett vanligt sätt att hantera en orderöverföring är enligt Mattsson (2012) att en order
registreras i ett kundsystem som sedan skrivs ut och skickas via brev eller fax. Denna
order registreras sedan som en kundorder hos leverantören. Just denna typ av
orderöverföring kan automatiseras genom att kommunicera system mot system, vilket
betyder att ordern ska skickas i digital form direkt från kundens system till
leverantörens system. Detta medför att all pappershantering och registreringsarbete kan
elimineras (Mattsson, 2012).

Figur 7: Figuren illustrerar en principlösning för en automatiserad orderöverföring.
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Figuren ovan visar en principlösning där en order kommuniceras via en webbserver hos
kundföretaget. En inköpsorder inkommer från kundens affärssystem som överförs till en
webbserver. Leverantören meddelas via e-mail att en order finns att hämta.
Leverantören kan då i sin tur skapa en kundorder till sitt system genom att automatiskt
överföra ordern från webbservern till kundregistret (Mattsson, 2012).
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3.4 Lean Production
Lean är en kvalitetsfilosofi och produktionsfilosofi vars syfte är att identifiera och
eliminera icke värdeskapande aktiviteter i en produktionsprocess. Lean omfattar beslut
kring resurshantering och minskandet av slöseri för att få mer värde för mindre arbete
(Sörqvist, 2013).
Leanfilosofin bygger på̊ grundpelarna: ”Ständiga förbättringar” och ”Respekt för
människan” enligt Kim et al. (2006). Tankesättet ”Ständiga förbättringar” bygger på att
processer alltid kan förbättras - att ingen process är perfekt. Företag som arbetar med
lean arbetar med ”Ständiga förbättringar” för att förbättra sina processer och slutligen
möta företagets uppsatta mål (Olhager, 2013). ”Respekt för människan” bygger på att ha
en positiv inställning till de anställda på företaget. Genom att ledningen ger sitt
förtroende kommer viljan att påverka och förbättra att leda till en naturlig utveckling
(Sörqvist, 2013). Sörqvist (2013) menar att ledningen även bör lyssna på medarbetarnas
idéer och förslag för att skapa delaktighet. Eftersom förbättringsarbeten sker optimalt
när medarbetarna är delaktiga och engagerade, skapar ”Respekt för människan” en
innovativ förbättringskultur (Sörqvist, 2013).
Vid implementering av lean krävs en tydlig planering, kunskap inom kulturen och
verktygen samt en förståelse att implementeringen är tidskrävande (Bhasin & Burcher,
2006).
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3.4.1 Lean verktyg
Lean-metoden består även av verktyg och metoder som kan användas vid arbete mot
ständiga förbättringar. Nedan beskrivs sju stycken leanverktyg som är lämpliga för
ständiga förbättringar.

Kaizen
Med Kaizen menas att ingen process är perfekt utan att det alltid går att arbeta med
ständiga förbättringar. Alla i en organisation arbetar kontinuerligt med att förbättra och
sätter upp klara mål (Olhager, 2013).

Just-in-time
Med just-in-time menas att en artikel i rätt mängd tillverkas i rätt tid och ger då en låg
nivå av PIA (produkter i arbete). Det som då kan synliggöras är att omedvetna problem
märks som då kan lösas istället för att döljas. Om en hög nivå av PIA uppnås orsakas
kapitalbindning (Olhager, 2013).
Eliminera slöseri – Muda
Ordet ”Muda” betyder slöseri och är ett viktigt begrepp inom Lean. Med detta menas att
aktiviteter som inte skapar värde för produkten ska elimineras. Exempel på slöseri
presenteras nedan:
•

Överproduktion – tillverkning av fler detaljer än vad som efterfrågas.

•

Väntan – att produkter får stå och vänta för att maskiner, utrustning eller
verktyg inte finns tillgänglig hela tiden.

•

Onödiga transporter – att produkter transporteras mellan olika stationer i
onödan då vissa aktiviteter kan slås ihop eller flyttas närmre varandra.

•

Onödig lagerhållning – att lager som inte fyller maximal funktion.

•

Onödiga rörelser – att operatörer går mellan arbetsstationerna för att hämta
material och verktyg.

•

Defekter - att det blir fel någonstans i arbetsbeskrivningen eller under
tillverkning och leverans.

•

Onödig tillverkning – att till exempel fel maskiner eller utrustning bör ersättas
av andra lösningar (Olhager, 2013).
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Gå till källan
Att gå till källan,”Genchi genbutsu” betyder att problemet ska ses med andra ögon och
på så sätt kan problemet identifieras istället för att lita på information från andra. Att gå
till källan med problemet skapar en fullständig förståelse och man kan därmed fatta
korrekta beslut (Olhager, 2013).

5S
5S är ett verktyg som används för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. På så sätt
skapas trivsel och rätt sak hamnar på rätt plats. 5S står för: sortera, städa, systematisera,
standardisera och skapa vana (Liker, 2009).

5 Varför
5 varför omfattar problemlösning och förbättringsarbete. Först ska grundorsaken
identifieras för att sedan finna en åtgärd. Genom att ställa frågan “varför” 5 gånger ska
orsaken till problemet hittas (Brandt, 2013).

Standardisering
Syftet med standardisering är att skapa en enhetlighet, det kan vara arbetssätt,
materialval, kvalitet, funktion, service och underhåll. Genom att utveckla och förlita sig
på ett standardiserat arbetssätt ger det möjligheter för verksamheter att ha en
utgångspunkt för arbetet med ständiga förbättringar. Ett standardiserat arbetssätt skapar
jämn produktionstakt och höga kvalitetsnivåer (Oskarsson et al., 2013).

Enligt Olhager (2013) är standardisering ett visst mått av flexibilitet. Men detta menas
att vid färre komponenter får varje komponent en större betydelse och kan då utnyttjas
bättre i kort tidsperspektiv. Standardisering kan även ses som flera nivåer:
branschstandard, standardiserade slutprodukter samt standardiserade artiklar. Med
branschstandard menas att en gemensam överenskommelse sker mellan många
producenter av olika varor vilket leder till en systemlösning som gör det möjligt för
kunden med integration från olika leverantörer. Standardiserade slutprodukter menas de
slutprodukter som gör att kundens valmöjligheter begränsar sig till de produkter som
företaget framställer. Det är oftast så om produkter produceras mot lager då kunden
förväntar sig att produkten ska finnas tillgänglig på butikshyllan. Standardiserade
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artiklar är de artiklar som syftar till att reducera onödig variant av halvfabrikat,
köpkomponenter och råmaterial (Olhager, 2013).

3.5 Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen
Enligt forskningsområdet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) finns ett vetenskapligt
samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivningar. De menar även att de finns
så kallade ”riskfaktorer” och ”friskfaktorer”. Riskfaktorer kan vara höga krav, låg
kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. Friskfaktorerna
god kontroll, rättvisa, rimlig arbetsbelastning och bra ledarskap anses ha en
förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet hos
arbetstagarna (Vingård, 2015).

Vid en konferens talade två psykologer om att kvalitetssäkra ett förändringsarbete.
Under konferensen diskuterade de dimensioner från en modell: ledarskap,
medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet, verksamhetens processer,
verksamhetens mål och kundtillfredsställelse (Menckel & Österblom, 2000). Enligt
Menckel & Österblom (2000) betraktas en strategi för förändringsarbete som:
• Relationer som präglas av öppenhet
• Tydlighet kring verksamhetens krav
• Tillit och ömsesidig respekt
• Dialog
• Saklighet, konkretion
• Omtanke om såväl individ som verksamhet
• Beredskap för olika reaktionsmönster
• Lyhördhet också för känslodimensioner

En annan viktig del för hälsofrämjande på arbetsplatsen är att chefen i en organisation
ska stödja och guida sina medarbetare för eget beslutsfattande (Liker, 2004). Enligt
Liker (2004) bör ledaren underlätta arbetet för gruppen till det gemensamma målet.
Detta genom att chefen ställer frågor till medarbetarna istället för att ge order (Liker,
2004). Brandt (2013) menar att en chef bör vara delaktig i arbetet på arbetsplatsen för
att få en bra inblick och förståelse för sina medarbetare.
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4. Nulägesbeskrivning
I detta kapitel presenteras en nulägesbeskrivning genom kartläggning av fallföretaget
Emballagetillverkaren och dess kund Verkstadsföretaget AB. Kapitlet börjar med en
företagsbeskrivning och avslutas med resultat av intervjuer.

4.1 Företagsbeskrivning
Emballagetillverkaren (ET) är ett företag inom trähandelsindustrin. Företaget grundades
år 1917 och bestod till en början endast av sågverk och timmer. I dagsläget behandlar de
råvaror från skog och producerar ett stort utbud av byggprodukter och specialemballage.
Företaget har cirka 1000 anställda och omsätter omkring 4 miljarder kronor. ET består
av tre verksamheter: sågverk, emballage och bygghandel. Tio stycken fabriker är
belägna i Sverige, varav sju av dessa är emballageindustrier och tre stycken är sågverk. I
Estland finns ett sågverk där lokal trävara behandlas. ET tillverkar bland annat rörlådor.
Rörlådorna levereras till rörverksamheten hos Verkstadsföretaget AB. Rörlådorna
monteras förhand av de anställda på ET. Rörlådor består av brädor i olika dimensioner
och längder samt spikar (Se figur 8).

Figur 8: Figuren visar en övergripande produktstruktur för rörlådan.

ET har ökat takten och volymen på sin produktion. Detta skedde i samband med att de
blev huvudleverantörer för paketering av rör till Verkstadsföretaget AB. Kunden
Verkstadsföretaget AB tillverkar rör som exporteras över hela världen och rören
transporteras i rörlådorna som ET tillverkar. Verkstadsföretaget AB är uppdelat i olika
avdelningar för rör. Varje avdelning beställer olika dimensioner av rörlådor, dessa
levereras antingen till centrallagret eller till rörverkets egna lager. På centrallagret
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använder de sig av VMI-metoden, vilket betyder att ET har ansvar för att lagernivåerna
ska upprätthållas. Den minimala lagernivån för rörlådor på centrallagret är 25 stycken
och den maximala lagernivån är 50 stycken. Utöver centrallagret beställer
Verkstadsföretaget AB en mängd andra rörlådor i olika längder vid olika tillfällen.
Beställningen av rör sker via mail från varje avdelning till ET. Planeringen kan
genomföras exempelvis på måndag morgon, men när en ny order kommer in prioriteras
varje order om och då måste planeringen justeras. Detta sker vid upprepade tillfällen
under veckan.

Detta examensarbete kartlägger material- och informationsflödet på ET och på
Verkstadsföretaget AB samt material- och informationsflödet mellan företagen. Varje
material- och informationsflöde består av olika symboler, dessa symboler beskrivs mer
detaljerat i teoretisk referensram (Se 3.2.1 Flödeskartläggning).
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4.2 Material- och informationsflödet mellan ET och Verkstadsföretaget AB
ET tillverkar rörlådor efter kundorder. När rörlådorna är tillverkade transporteras de
vidare till Verkstadsföretaget AB med ETs egna lastbilar. Rörlådorna inkommer till
centrallagret på Verkstadsföretaget AB och därifrån plockas rörlådorna ut av kunden.
Verkstadsföretaget AB:s ena rörverk beställer rörlådor efter behov och det andra
rörverket har ett avtal med ET som omfattar kontinuerlig påfyllning av centrallagret.

Figur 9: Figuren visar material- och informationsflödet mellan ET och
Verkstadsföretaget AB
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4.3 Informationsflödet för rörlådan på ET
ET upptäcker att de är i behov av material (1). Då beställer de material från sina
leverantörer (2). När en kundorder inkommer skrivs den ut (3) för att sedan läggas in i
företagets datasystem (4). ET får in nya kundordrar under veckans gång vilket de oftast
löser genom att planera om (5). Då måste ET ta ett beslut om de ska planera om eller
inte. Om planeringen måste justeras fortsätter flödet (6) med en omplanering i
datasystemet. Därefter tar informationsflödet slut (7).

Figur 10: Figuren visar informationsflödet på ET

Symbolförklaring
1. Start
2. Beställer material
3. Skriver ut kundorder dokumentet
4. Lägger in i datasystemet och planerar produktionen
5. Prioriterar om
6. Planerar igen
7. Slut
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4.4 Materialflödet för rörlådan på ET
Brädor i olika dimensioner levereras (1). Anställda kontrollerar att det är rätt mängd
och rätt artikel (2) för att sedan hantera, förflytta och placera i lager med hjälp av
truck (3,4). Därefter kapas brädorna (5) och monteras (6) till en rörlåda efter
kundens önskemål. Sedan placeras rörlådorna i ett färdigvarulager på ET (7) i
väntan på transporten med lastbil (8) till Verkstadsföretaget AB. Hos
Verkstadsföretaget AB placeras sedan rörlådorna i ett centrallager (9).

Figur 11: Figuren visar materialflödet på ET

Symbolförklaring
1. Start: leverans av material
2. Kontroll av leveranser
3. Hantera och förflytta leveranser
4. Placeras i lager
5. Kapa brädor
6. Montering
7. Placeras i färdigvarulager
8. Transport till Verkstadsföretaget AB
9. Placeras i centrallager
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4.5 Material- och informationsflödet för rör på Verkstadsföretaget AB
Verkstadsföretaget AB tillverkar rör efter kundorder (1). En vägning av materialet
sker för att bestämma pris (2) och sedan valsas materialet till en cylinder (3).
Därefter avfettas materialet (4) för att sedan genomgå en värmebehandling (6).
Däremellan sker en beställning av rörlådan till ET (5). Efter värmebehandlingen
kapas cylindern i önskat mått (7), märks (8) och provas (9). Sedan går produkten
genom en bearbetning (10), sprickprovning (11) och kontroll (12). Cylindern får
sedan kanterna kapade (13) och därefter rengörs (14) röret och kontrolleras två
gånger (15, 16). Slutligen paketeras den färdiga produkten i rörlådor (17) och
placeras i ett färdigvarulager (18).

Figur 12: Figuren visar material- och informationsflödet på Verkstadsföretaget AB

Symbolförklaring
1. Start: Kundorder

9. Provning

2. Vägning av material

10. Bearbetning

3. Valsning

11. Sprickprovning

4. Avfettning

12. Kontroll

5. Beställning av rörlåda

13. Kapning av kanter

6. Värmebehandling

14. Rengöring

7. Kapning

15. Kontroll

8. Märkning

16. Kontroll av inspektionsavdelningen
17. Paketering
18. Placeras i färdigvarulagret
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4.6 Resultat av intervjuer
Intervjuerna har genomförts med administrativpersonal och personal som arbetar med
tillverkningen. Nedan återges en sammanställning av intervjuerna. Se bilaga 1 för
fullständig intervju med frågor.

Planering och prognoser
Planeringen genomförs varje dag av produktionsansvarig. Det är produktionsansvarig
tillsammans med platschefen som bestämmer vilka ordrar som verksamheten ska ta
emot och inte. Personalen menar att ET är ett serviceföretag som alltid ska finnas till
hands till kunden och på grund av det brukar de oftast ta emot alla kundordrar.
Planeringen baseras inte på prognoser på grund av att Verkstadsföretaget AB inte
levererar några prognoser till ET. Personalen från ET tror att detta beror på att
Verkstadsföretaget AB har korta och hastiga leveransdatum och inte har några prognoser
själva. Vad det gäller egna prognoser kan de inte svara på varför prognoser inte
beräknas av ET själva. En hypotes är att verksamheten har hög arbetsbelastning på
grund av att det har ökat tillverkningsvolymen. De använder sig av en
”prioriteringslista” som används som kontroll av centrallagret. Prioriteringslistan
justeras av lastbilschauffören som levererar beställningar till Verkstadsföretaget AB.

Personalen anser att efterfrågan är väldigt ojämn och tycker att arbetsstyrkan skulle
behöva förstärkas med ytterligare personal, framför allt i produktionen men även hos
administratörerna. Just nu är det ett flertal anställa som är sjukskrivna eller på
föräldraledighet. Effekten av att för många anställda är frånvarande resulterar i att ett
monteringsbord blir obemannat och då måste planeringen anpassas efter resursbristen.
Personalen upplever att detta bidrar till att arbetsbelastningen är för hög och att hög
arbetsbelastning kan vara en orsak till sjukskrivningar och föräldraledighet.
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Lager för material och slutprodukter
ET använder inget system som kontrollerar lagernivåerna. Personalen anser att ett
system för kontroll av lagernivåerna skulle underlätta deras arbete. Specifikt nämner en
intervjuad person att kanban skulle passa bra hos dem. Då skulle deras egna lagernivåer
kunna upprätthållas mycket enklare. I dagsläget beställer de in brädor ”efter ögonmått”
enligt produktionsansvarig. Under en vanlig dag kommer order för rörlåda på
förmiddagen, och på eftermiddagen lägger de in ordern i planeringssystemet.

Personalen på ET anser att det inte finns tillräckligt med personal i jämförelse med
volymen som Verkstadsföretaget AB kan beställa. De hinner inte tillverka tillräckligt
med rörlådor som Verkstadsföretaget AB efterfrågar. Därför kan centrallagret ha en
lagersaldonivå på noll även om den lägsta nivån är bestämd till 25 stycken. Orsaken är
även att andra röravdelningar, som inte beställer rörlådor kontinuerligt, kan beställa
flera rörlådor i olika längder. Dessa kundordrar upplever personalen är svåra att
tillverka. Det händer även att personal är borta på grund av sjukdom, vilket gör att
planeringen inte fungerar, vilket resulterar i att lagernivån inte kan upprätthållas.
Personalen anser att det nya datasystemet Robex fungerar väldigt bra och att det har
underlättat deras arbete i jämförelse med systemet de hade tidigare.

Kommunikation - intern och extern
ET har kontakt med rörverket och centrallagret på Verkstadsföretaget AB cirka två
gånger i veckan. De vet inte varför Verkstadsföretaget AB gör akuta beställningar men
det har hänt att Verkstadsföretaget AB har ändrat sin order och det gör att rörlådan också
behövt ändras. ET brukar prioritera Verkstadsföretaget AB och löser detta problem
genom att be en annan kund att vänta lite längre.

Personalen på ET trycker på att de är ett serviceföretag och måste finnas till hands för
kunden, då ingår det att finnas tillgänglig på e-mail, telefon och fax. De anser att det
skulle underlätta att endast ha kontakt via e-mail.
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Sammanställning av intervju med Verkstadsföretaget AB
Personalen på Verkstadsföretaget AB tycker att samarbetet med ET är bra. De förstår
varandra men kommunikationen inom verksamheten är bristande. Beställningsansvarig
får information för sent när lådor behöver beställas. Den bestämda lagernivån på ett
rörverk är efter behov och då kan Verkstadsföretaget AB beställa extra lådor så man kan
vara förberedd. På centrallagret finns en medelnivå på cirka 25 stycken och en maxnivå
på cirka 50 stycken. Verkstadsföretaget AB arbetar inte mot prognoser utan de tillverkar
när kund beställer. De anser att efterfrågan av rör är väldigt varierande vilket kan leda
till akuta beställningar av rörlådor.
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5. Analys & Diskussion
I detta kapitel analyseras och diskuteras fallföretaget gentemot den valda teorin.
Kapitlet börjar med att besvara syftet och avslutas med en sammanfattning av analysen.

5.1 Förutsättningar för effektiv materialförsörjning
Mattsson (2012) menar att materialflödeseffektivitet är betydelsefullt för ett företags
lönsamhet. Den inre effektiviteten är ett slags mått på hur interna processer och rutiner i
ett företag fungerar. Denna effekt är ur ett materialflödesperspektiv och betonar hur
styrning fungerar för materialförflyttande aktiviteter. ET baserar inte deras rutiner på
effektivisering. Effektiviserade rutiner kan vara ett standardiserat arbetssätt. Enligt
Oskarsson et al. (2013) skapar ett standardiserat arbetssätt jämn produktionstakt och
höga kvalitetsnivåer.

Effektivitet kan även skapas genom att automatisera. Enligt Mattsson (2012) en order
registreras och skickas i digital form direkt från kundens system till leverantörens
system genom automatisering. Detta bidrar till att all pappershantering och
registreringsarbete kan elimineras vilket bidrar till reducering av ledtider. Exempelvis
använder sig ET av olika sätt att ta emot en kundorder; telefon, mail och fax.
Orderläggning via telefon kan bidra till att information kan bli utesluten, bortglömd
eller missuppfattad. Orderläggning via fax medför en hanteringsaktivitet och kan vara
en orsak till långa ledtider. Vid registrering av från kunden måste ET manuellt lägga in
informationen i planeringssystemet, detta medför ännu en hanteringsaktivitet som kan
vara en orsak till långa ledtider.

Prajogo och Olhager (2012) menar att samordnade material- och informationsflöden är
viktigt att ta hänsyn till inom effektivitet. Genom att integrera material- och
informationsflöden med varandra skapas ett bra samarbete och effektiva flöden. Till
exempel använder sig ET och Verkstadsföretaget AB använder olika planeringssystem
och detta skapar längre ledtider eftersom orderläggning måste genomföras flera gånger
istället för en gång. Material- och informationsflödet på Verkstadsföretaget AB är inte
samordnat. Rörlådorna måste ibland tillverkas hastigt för att Verkstadsföretaget AB har
missat att beställa rörlådor och kan vara en orsak till ojämn produktion och hög
arbetsbelastning.
39

Nedan punktas förutsättningar för effektiv materialförsörjning mellan leverantör och
kund.

• Integrerad och samordnad försörjningskedja
Supply Chain Management bygger på att sammankoppla och integrera processer
i försörjningskedjan (Christopher, 2011). Verkstadsföretaget AB och ET har
problem att integrera och samordna försörjningskedjan för rör och rörlådan.
Rörlådans syfte är att transportera rör och rörlådan kommer in i flödet under
operationen ”paketering”. Problemet är att Verkstadsföretaget AB inte tar hänsyn
till rörlådans tillverkningstid. Detta har personal från Verkstadsföretaget AB
bekräftat och personalen från ET håller med. Tillverkningen av rör kan pågå från
4 veckor upp till 6 månader då det är en lång process med ett flertal operationer
(se figur 12 på sidan 12). Tid finns för att samordna och integrera rörets flöde
tillsammans med rörlådans flöde, men det sker inte i den utsträckning som
krävs, trots att båda produkterna är beroende av varandra.
•

Kommunikation
Kommunikationen mellan leverantör och kund ger underlag för analyser och
beslut. Enligt Mattsson (2012) är den information som överförs mellan
leverantör och kund avgörande för företagets resursutnyttjande och effektivitet i
materialflödet. Genom extern och intern kommunikation skapas en mer effektiv
försörjningskedja (Mattsson, 2012). Det kan ske att personal som hanterar
logistiken inom Verkstadsföretaget AB meddelar försent till den personen som
beställer rörlådorna. Den interna kommunikationen påverkar den externa
kommunikationen mellan leverantör och kund enligt teorin. Fallföretaget visar
att denna teori stämmer. Den interna kommunikationen på Verkstadsföretaget
AB är bristande vilket har skapat bristande extern kommunikation. Detta leder
slutligen till att effektiviteten i materialflödet hämmas.

Den interna kommunikationen på ET kan förbättras. En intervjuad nämnde att
hen inte känner sig hörd av administratörerna. För att kunna effektivisera
materialförsörjningen är det viktigt att lyssna på personalen. Många gånger har
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personalen från tillverkningen de bästa lösningarna för att effektivisera.

• God kund- och leverantörsrelation
Mattsson (2012) menar att relationer mellan kund och leverantör är viktigt att
betrakta för att få effektivare processer i en försörjningskedja. Enligt Mattsson
(2012) är förutsättningarna för att lyckas beroende av samverkan och samarbete
mellan båda parter. För att lyckas uppnå en integrerad och samordnad
försörjningskedja krävs att relationen mellan kund och leverantör är bra. God
kund- och leverantörsrelation skapar god kommunikation vilket vi har analyserat
och diskuterat tidigare. ET är ett litet företag i jämförelse med
Verkstadsföretaget AB. Fallföretaget har stor respekt för Verkstadsföretaget AB
och prioriterar i stort sett hela sin produktion efter det. Detta är
Verkstadsföretaget AB mycket medvetna om och de utnyttjar detta utan att ha
vetskap om att det skapar störningar i ET:s interna flöden och störningar i
försörjningskedjan uppstår. Enligt Mattsson (2012) är det viktigt att båda parter
gemensamt strävar efter ökande vinstmarginal. Utifrån intervjuer framgick det
att ET och Verkstadsföretaget AB inte samarbetar för att nå ökad vinst.

•

Prognoser
Enligt Mattsson (2012) är prognostisering ett viktigt begrepp att ta hänsyn till
för att kunna åstadkomma effektiv planering och för att uppnå så hög process
och synkronisering som möjligt. ET tillverkar inte rörlådor efter prognoser och
Verkstadsföretaget AB levererar inte heller några prognoser till ET. Enligt
Mattsson (2012) bör leverantören skapa och förlita sig helt på sina egna
prognoser om inte kunden levererar prognoser på efterfrågan. Trots detta faktum
har inte fallföretaget skapat egna prognoser. Kvaliteten på planering blir
betydligt bättre om kunden tillsammans med leverantören skapar prognoser.
Enligt Olhager (2013) ger prognostisering förutsättningar att skapa rätt
lagerhållning av rätt material på̊ rätt ställe för rätt servicegrad. Planering som
inte baseras på prognoser har vidare skapat hög kapitalbindning och ojämn
produktion vilket hämmar materialförsörjningens effektivitet.

Uteslutandet av prognoser kan skapa bullwhip-effekten. Bullwhip-effekten
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skapas när kommunikationen brister. Bullwhip-effekten leder slutligen till hög
kapitalbindning. Bullwhip-effekten kan vara en orsak till hög kapitalbindning på
ET.

• Flödeskartläggning
Enligt Olhager (2013) är syftet med flödeskartläggning att få en bättre förståelse
för processen och tydliggöra processförändringar. Med hjälp att samtliga
flödeskartläggningar kunde analyser i form av orsak-verkan-diagram och
ledtidsanalys genomföras. Orsak-verkan-diagrammet tydliggör sambandet
mellan kvalitetsproblemet och orsakerna till kvalitetsproblemet och
ledtidsanalysen tydliggör värdeskapande tid och icke-värdeskapande tid. ET kan
utifrån detta effektivisera sin materialförsörjning.

• Lagerstyrning
Olhager (2013) beskriver att bristande lagerstyrning leder till att effektiviteten
hämmas. Styrning av lager påverkar följande kategorier:
lagerhållningskostnader, kapitalbindning, säkerhetslager, lagersevicenivåer, och
lagertillgängligheten. Ledningen anser att ET har hög kapitalbindning och
personalen från ET berättade i en intervju att det inte finns någon struktur på
lagret. Det kan finnas ett samband mellan ostrukturerade lager och hög
kapitalbindning. Ostrukturerade lager leder till försämrad lagertillgänglighet och
sämre lagersevicenivåer. Det kan även finnas ett samband mellan ostrukturerade
lager och inget säkerhetslager av slutprodukt. Dessa faktorer skapar hög
lagerhållningskostnad.

• Lämplig materialförsörjningsmetod
Enligt Mattsson (2012) används materialförsörjningsmetoder för att effektivisera
strukturer och administrativa processer. ET och Verkstadsföretaget AB använder
sig av VMI-metoden på centrallagret. Enligt Oskarsson et al. (2013) krävs det att
leverantören har insikt i kundens verkliga behov för att undvika att basera beslut
på felaktig information och slutligen tvingas arbeta på ett mindre optimalt sätt.
Oskarsson et al. (2013) menar att om VMI ska fungera krävs det att kunden ger
relevant information till leverantören och att metoden utförs på ett snabbt och
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smidigt sätt. I detta fall är ET leverantören och kunden Verkstadsföretaget AB.
Relevant information i detta fall kan vara information från Verkstadsföretaget
AB gällande hur många rörlådor de kommer plocka ut ur lagret. ET fyller på
lagret utifrån lagernivåerna men systemet fungerar inte eftersom att
Verkstadsföretaget AB plockar en väldigt varierande mängd rörlådor varje dag
och varje vecka. Det resulterar i att ET aldrig är förberedda på antalet lådor som
måste tillverkas till centrallagret.

I nuläget använder sig inte ET av någon annan form av
materialförsörjningsmetod. De beställer material efter ”ögonmått” vilket kan
vara en orsak till hög kapitalbindning. För att undvika onödiga lagernivåer kan
MRP-metoden och kanban vara lämpliga alternativ. Olhager (2013) menar att
MRP-metoden är vanlig vid produktion mot kundorder då den skapar
förutsättningen att rätt mängd artiklar ska finnas på lager. Kanban är en metod
för materialplaneringssystem och är ett informationssystem i form av kort som
används för att signalera material behov (Olhager, 2013). Enligt Mattsson
(2012) kan man ta hänsyn till ledtider för återanskaffning och säkerhetslager för
att gardera sig mot osäkerheter.

43

• Leanfilosofin och dess verktyg
Genom att implementera lean production och leanverktyg finns möjligheten för
en effektivisering. Lean filosofins huvudsyfte är att skapa värde för kunden.
Värde för kunden uppnås genom ständiga förbättringar och respekt för
människan.

Målet med leanverktygen är att eliminera slöseri. För att uppnå kortare ledtider
och minskad kapitalbindning är det är viktigt att gå till källan med problemen,
för att kunna skapa fullständig förståelse och fatta korrekta beslut. Det kan
exempelvis vara att prata med personalen vid tillverkningen och fråga vad de
upplever att problemet är och hur de tror att problemet kan lösas. En annan
viktig faktor är att arbeta med 5S. Enligt Liker (2009) är 5S ett verktyg att skapa
ordning och reda på arbetsplatsen. Genom ordning och reda elimineras onödig
tid för att leta efter till exempel verktyg. Att införa ett standardiserat arbetssätt
skapar jämn produktionstakt och höga kvalitetsnivåer enligt Oskarsson et.al.,
(2013). Olhager (2013) menar just-in-time användas för att en artikel i rätt
mängd tillverkas i rätt tid och ger en låg nivå av PIA (produkter i arbetet).

Delaktigheten på ET kan förbättras genom lean production och specifikt respekt
för människan. Sörqvist (2013) menar att arbeta med respekt för människan
skapar en positiv inställning på arbetsplatsen vilket slutligen generar bättre
arbetskraft. Dessa verkyg bidrar till att skapa värde för kunden.

•

En hälsofrämjande arbetsplats
Begreppet hälsofrämjande arbetsplats är ett område som omfattar flera olika
kategorier. Menckel & Österblom (2000) menar att det som bör betraktas är:
ledarskap, medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet,
verksamhetens processer, verksamhetens mål och kundtillfredsställelse. ET
benämner sig själva som ett serviceföretag som alltid ska finnas till hands för
kunden, med andra ord betyder det att verksamhetens mål är att uppnå god
kundtillfredsställelse. Sedan en tid tillbaka har tillverkningsvolymen ökat
markant, men personalstyrkan har inte ökat i takt med tillverkningsvolymen. Vid
intervjuer diskuterades sjukfrånvaro och en intervjuad person sa att det kan
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finnas ett samband mellan sjukfrånvaron och arbetsbelastningen. Utifrån
intervjuer kom det även fram att administrationen inte alltid lyssnar på
personalen från tillverkningen. Orsaken till varför administrationen inte lyssnar
kan vara för att de själva har för mycket att göra. Vingård (2015) menar att
riskfaktorer för psykisk ohälsa och sjukskrivningar är höga krav, låg kontroll,
obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. Vingård (2015)
nämner även att en av friskfaktorerna är rimlig arbetsbelastning.

Liker (2013), Vingård (2015), Menckel & Österblom (2000) och Brandt (2013)
diskuterar och nämner betydelsen av ledarskap och vad det har för påverkande
effekt för arbetstagaren. Brandt (2013) påpekar att en chef bör vara delaktig i
arbetet för att få en bra inblick och förståelse. Samtliga arbetsnivåer och
områden på ET har stor arbetsbelastning.
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5.2 Ledtidsanalys
Syftet med ledtidsanalyser är att minska den totala tiden i ett flöde genom att strukturera
varje process inom flödet. Den passiva tiden står för den tiden som är ickevärdeskapande för produkten och den aktiva tiden står för den värdeskapande tiden
(Oskarsson et al, 2013).

Det gråa fältet består av passiv tid och det svarta fältet består av aktiv tid.
Ledtidsanalysen redovisar processerna orderläggning, orderbehandling, tillverkning och
transport. Ledtidsanalysen har genomförts genom att produktionsansvarig fyllde i en
blankett. Analysen är genomförd utifrån en kundorder med åtta stycken rörlådor som
levererades till Verkstadsföretaget AB.

Figur 11: Figuren visar en ledtidsanalys från beställning till transport för en specifik
kundorder på ET till Verkstadsföretaget AB.

Detaljerad processbeskrivning för ledtidsanalysen:
Orderläggning: Kundorder skrivs ut via skrivaren. Den utnyttjade tiden är 5 minuter för
hela utskriften. Efter 48 timmar planeras ordern in i planeringssystemet.
Orderbearbetning: Kundorder planeras in i systemet. Den uppskattade tiden är 15
minuter. Sedan tar det ungefär 5 timmar innan tillverkningen startar.
Tillverkning: Kapning av brädor pågår i 1,5 timmar sedan står de kapade brädorna i 3,5
timmar fram tills monteringen börjar. Monteringen pågår sedan i 3 timmar.
Transport: Efter 13 timmar placeras kundordern i en lastbil och transporteras till
Verkstadsföretaget AB. Uppskattad tid för transport: 30 minuter.

46

Den totala tiden för ledtidsanalysen är uppskattad till 74 timmar (4 440 minuter) var av
tiden som är värdeskapande har kalkylerats till 5 timmar och 20 minuter (320 minuter).

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =

𝐷𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
320
=
= 7,2 %
𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
4 440

Den värdeskapande tiden i procent hamnar på cirka 7 % vilket betyder det att den tid
som är icke värdeskapande hamnar på 93%. Det finns ingen rätt siffra för hur många
procent som ska vara värdeskapande, men vi kan konstatera att processens
genomloppstid kan reduceras. Ett exempel där ledtiden kan reduceras är vid
orderbearbetningen, där tillverkningen inte påbörjas för än 5 timmar efter planeringen är
klar.

47

5.3 Sammanfattning av analysen
Kvalitetsproblemet som ET har framfört är långa ledtider och hög kapitalbindning.
Utifrån huvudproblemet har tre kvalitetsproblem identifierats: lager, planering och
prognostisering samt kommunikation. Utifrån varje kvalitetsproblem har grundorsaker
kartlagts. Orsak-verkan-diagrammet kopplar teorin med praktiken och sammanställer
många liknande problem som har analyserats och diskuterats (se kapitel 5.1). Genom
diagrammet tydliggörs vilka orsaker som bidrar till långa ledtider och hög
kapitalbindning. För att kunna få en effektiv materialförsörjning bör dessa problem
studeras vidare för att finna lösningen till problemen.

Figur 10: Figuren visar ett orsak-verkan-diagram med kvalitetsproblemen långa
ledtider & hög kapitalbindning.

48

6. Slutsats
I detta kapitel besvaras dem teoretiska och praktiska frågeställningarna. Kapitlet
avslutas med förslag på fortsatta studier.

6.1 Frågeställningar besvaras
Teoretisk frågeställning
Vilka faktorer är betydelsefulla för en effektiv materialförsörjning?
Examensarbetet kan fastslå att det krävs flera förutsättningar för att uppnå en effektiv
materialförsörjning och dessa förutsättningar analyserades och diskuterades i förgående
kapitel. Vi vill belysa vikten av prognostisering, resursutnyttjande och kommunikation
vid effektivisering av materialförsörjning mellan leverantör och kund. För att kunna
effektivisera materialförsörjning krävs det att verksamheten försöker fastställa den
sannolika efterfrågan genom prognostisering och kommunikation mellan leverantör och
kund. När tillverkning ska genomföras krävs det att resursutnyttjandet sker i möjligaste
mån. Återigen krävs det kommunikation men denna gång intern. Högt resursutnyttjande
kan bara uppnås om verksamheten är förberedd genom arbetskraft och lagrat material,
vid såväl höga som låga kundordrar. Högt resursutnyttjande kan uppnås ytterligare
genom lean. Genom att använda sig av lean kan företag luta sig tillbaka på väl
bearbetade metoder och verktyg som används för att uppnå ständiga förbättringar.
Effektivitet i försörjningskedjor är en annan faktor som bidrar till en effektivare
materialförsörjning. Genom att studera och analysera den inre och yttre effektiviteten,
som främst handlar om att eliminera slöseri och att göra kunden nöjd, kan en
effektivisering av materialförsörjningen uppnås. Genom högt resursutnyttjande fördelas
tiden på det som skapar värde för kunden vilket resulterar i en effektiviserad
materialförsörjning.
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Praktiska frågeställningar
Hur kan kapitalbindningen minskas men ändå bibehålla en effektiv
materialförsörjning?
Genom lagerstyrning och specifikt materialförsörjningmetoder kan kapitalbindningen
minskas men ändå bibehålla en effektiv materialförsörjning. Därefter är det lämpligt att
implementera automatisering så att materialförsörjningsmetoderna kan hanteras ännu
effektivare. Automatisering av information och orderläggning ger förutsättningar för att
få ett effektivt informationsutbyte. VMI, MRP och kanban är
materialförsörjningsmetoder som ger god förutsättning att styra och kontrollera
lagernivåer. Eftersom VMI är leverantörsstyrt krävs det att informationsutbyte gällande
efterfrågan sker mellan leverantör och kund. MRP-kalkyleringar kan fastslå efterfrågan
för varje period och kanban ger signal när det är dags att beställa material. Dessa
metoder ger förutsättningen att skapa rätt lagerhållning av rätt material på̊ rätt ställe för
rätt servicegrad.

Hur kan ledtider reduceras?
Det finns inga exakta svar på hur ledtider kan reduceras eftersom det skiljer sig vid
varje fall. Men man kan undersöka ledtiderna genom en ledtidsanalys och finna orsaker
till långa ledtider med hjälp av ett orsak-verkan-diagram, som vi har gjort i
analyskapitlet. I ledtidsanalyser tydliggörs vilken tid som är värdeskapande och ickevärdeskapande för slutprodukten. Eftersom att icke-värdeskapande tider inte uppfyller
någon funktion bör dessa elimineras. Med hjälp av orsak-verkan-diagram kan man finna
orsakerna till problemet med långa ledtider. Orsak-verkan-diagram redovisar även
sambandet mellan orsakerna och problemet. Men ett orsak-verkan-diagram kan endast
genomföras efter att observationer och intervjuer har genomförts. Därefter bör ett
effektiviseringsarbete implementeras i arbetsrutinerna som skapar långa ledtider.

I detta fall var den värdeskapande tiden i procent cirka 7 %. Siffran i sig säger inget,
men den detaljerade processbeskrivningen redovisar att de icke-värdeskapande tiderna
är långa och förekommer ofta. Slutligen redovisar orsak-verkan-diagrammet att det
finns förbättringsmöjligheter inom planering, lager och kommunikation Genom att
förbättra dessa områden finns möjligheten att reducera ledtiderna.

50

6.2 Studiens bidrag
Examensarbetet har bidragit med faktorer som tillsammans har en betydelse för effektiv
materialförsörjning. Dessa faktorer tydliggörs ytterligare med hjälp av ett orsak-verkandiagram och en ledtidsanalys. I orsak-verkan-diagrammet redovisas sambandet mellan
orsakerna och problemen.

6.3 Fortsatta studier
Under arbetets gång har intressanta områden för effektivisering av materialförsörjning
dykt upp. Vid fortsatta studier hade det varit intressant att studera följande punkter:
•

Studera fler referenser och på så sätt öka examensarbetets tillförlitlighet.

•

Studera fler materialförsörjningsmetoder och hur olika
materialförsörjningsmetoder kan bidra till ökad effektivitet.

•

Studera hur högarbetsbelastning och sjukskrivning påverkar
materialflödeseffektiviteten mellan leverantör och kund.

•

Inkludera fler fallföretag med liknande problem.
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7. Rekommendationer till Emballagetillverkaren
I detta kapitel presenteras rekommendationer till fallföretaget. Rekommendationerna är
grundande på den fakta som bearbetades utifrån observationerna, intervjuerna och
teorin. Rekommendationerna har punktats upp slumpvis.

Målet med förbättringsförslagen är att finna lösningar till problemen med hög
kapitalbindning och långa ledtider. Personal från ET menar att företaget är ett
serviceföretag som alltid ska finnas till hands till kunden. Då bör de även undersöka vad
som egentligen är värdeskapande för kunden. ET är en verksamhet med otroligt duktig
och driven personal, men det finns vissa områden som kan förbättras. Nedan punktas
rekommendationerna till ET.

Strukturera upp lager och införa kanban
ET har stora volymer av material på området. För närvarande placeras material och
produkter inne vid monteringsborden, ute på mellanlagret samt på färdigvarulagret.
Personal från ET påpekade under intervjun att det inte är tillräckligt tydligt var varje
artikel eller produkt ska stå på lagret. Därför anser vi att det skulle vara lämpligt att
strukturera upp lagret, bestämma var varje artikel eller produkt ska stå och sedan följa
dessa anvisningar.

Lagernivåerna bör upprätthållas med hjälp av kanban-system. För tillfället är det
produktionsansvarig som styr lagernivåerna, men eftersom han har många andra
arbetsuppgifter kan lagernivåerna missas och/eller glömmas bort. Kanban-systemet kan
underlätta arbetsdagen både för produktionsansvarig och för de anställda från
tillverkningen. För att kunna införa kanban krävs det att lagernivåerna har en bestämd
maximalnivå och minimumnivå. Ett säkerhetslager bör upprätthållas på grund av att
säkerhetslager skapar högre lagerservicenivåer.
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Implementera lean
Lean är en arbetsfilosofi som bygger på ”Ständiga förbättringar” och ”Respekt för
människan”. Tillsammans med arbetsfilosofin och lean-verktygen kan företaget
fokusera på det som skapar värde för kunden och reducera det som är ickevärdeskapande. Lean omfattar beslut kring resurshantering och minskandet av slöseri
för att få ”Mer värde för mindre arbete”.

Separera varierande produkter och kontinuerliga produkter
Företaget tillverkar både varierande och kontinuerliga volymer. Den kontinuerliga
volymen är exempelvis de rörlådor som tillverkas till centrallagret och den varierande
efterfrågan är den som är okänd. Hanteringen och planeringen av varierande efterfrågan
och bestämd efterfrågan bör skiljas åt.

Förslagsvis kan en beräkning genomföras för att separera varierande och bestämd
efterfrågan. Först bör en beräkning av kontinuerliga tillverkningen i tid genomföras,
alltså hur lång tid den kontinuerliga tillverkningen kan tänkas ta. Sedan subtraheras den
beräknade mängd timmar från antal timmar för en arbetsdag. På så sätt kan företaget se
hur många timmar som finns att fördela den varierande tillverkningen på och slutligen
ta emot kundordrar som är rimliga i förhållande till den tillgängliga arbetskraften.
Därigenom kan även leveranssäkerheten bli bättre.

Skapa prognoser
Genom att skapa prognoser eller efterfråga prognoser kan den sannolika efterfrågan
säkerställas. Olhager (2013) menar att företag som inte använder sig av prognostisering
kan ha problem med att hinna producera och leverera i tid till kund. Genom
prognostisering kan resursutnyttjandet effektiviseras. Med det menas att lagerstyrningen
kan bli mer exakt och arbetsbelastningen fördelas. Med hjälp av lagerstyrning kan
kapitalbindningen minska och med en lämplig arbetsbelastning kan ledtider reduceras.

53

Skapa delaktighet
Genom att skapa delaktighet kan ledtiderna reduceras. Personalen på ET har många bra
förslag och funderingar för effektivisering. Det är viktigt att personalen känner sig
behövd och förstådd. Detta bidrar till att medarbetarna når gemensamma mål och vågar
fatta egna beslut. Enligt Sörqvist (2013) sker förbättringsarbeten optimalt när
medarbetarna är delaktiga och engagerade.

Förbättra kund- och leverantörsrelationen
Samarbete mellan kund och leverantör är viktigt att ta hänsyn till för att få en effektiv
försörjningskedja. Utifrån observationer och intervjuer kan vi fastställa att samarbetet
mellan ET och Verkstadsföretaget AB bör förbättras för att ET ska kunna effektivisera
sin materialförsörjning. Enligt Mattsson (2012) är relationer mellan kund och leverantör
viktigt att betrakta för att få effektivare processer i en försörjningskedja. Mattsson
(2012) nämner att förutsättningarna för att lyckas är beroende av samverkan och
samarbete mellan båda parter.

Skapa rutiner och regler
Rutiner och regler på en arbetsplats är en grundsten för effektivisering och trivsel. Med
rutiner menas ett standardiserat arbetssätt för exempelvis lagerhantering, inköp,
planering av tillverkning med flera. Genom att införa ett standardiserat arbetssätt kan
ledtiderna reduceras.

Ta emot order via mail och ta bort orderlägggning via telefon och fax
Genom att använda ett och samma system för att ta emot en order blir det enklare att
hålla ordning och reda. Mail är en bra metod då det är lätt att dokumentera och gå
tillbaka till om det behövs. Om en order tas emot via telefon finns risken att den inte blir
dokumenterad, att information glöms bort eller att information missuppfattas.

Anställa fler till personalstyrkan
För tillfället finns en personalbrist på ET både inom administrationen och personalen
vid tillverkningen. Om arbetsbelastningen blir för hög kan det vara bra att se över om
mer personal behöver rekryteras. En ökad personalstyrka kan leda till att
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arbetsfördelningen mellan de anställda blir jämnare vilket kan minska frånvaron och
slutligen reducera ledtiderna.

Utbilda personal på ET och Verkstadsföretaget AB
Genom att utbilda personalen inom bland annat lean och inköpsteknik skapas ökad
kunskap och förståelse inom verksamheten. Kunskap om lean och inköpsteknik ger
möjligheten att skapa effektivare försörjningskedjor, mindre kapitalbildning och kortare
ledtider.

Fortsatt arbete
Om detta examensarbete hade fortsatt i en längre utsträckning hade vissa aspekter kunna
ses över. Dessa punktas upp nedan.
•

Beräkning av fallföretagets logistikkostnader och undersöka sambandet mellan
logistikkostnaden och lönsamheten.

•

Undersöka hela organisationen och hur de hanterar sina verksamheter på ET.

•

Observera och intervjua samtliga kunder från fallföretaget.

•

Observera och intervjua samtliga leverantörer för fallföretaget.

•

Observera centrallagret på Verkstadsföretaget AB för att undersöka flödet på ett
närmare plan och identifiera om flödet som är sammanställt i studien är
verklighets baserad.

•

Genomföra kalkylering av prognoser.

•

Arbetssätt för implementering av lean.

•

En ledtidsanalys baserad på flera kundordrar.
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Bilagor
Bilaga 1 – Emballagetillverkaren
Intervju med produktionsplanerarna
Planering
Ställtider och materialöverflöd. Varför tror du att de är så
Vilka arbetsuppgifter har du?
Varför har ni inga prognoser?
Tycker du att er personalstyrka ni har idag räcker till?
Vem är det som bestämmer vilka order ni tar emot och inte?

Lager
Lagernivån ligger på 0. Varför tror du att det blir så?
Vad tycker du om lagernivåerna? Kan de bli för stora eller för små?
Använder ni någon form av lagerpåfyllnadssystem som talar om när det är dags att
beställa?

Kommunikation
Har ni kontinuerlig kontakt med era kunder?
Kunden gör akuta beställningar och kan ringa samma dag som leverans. Varför tror du
att de gör så?
Ni får order via mail, telefon och fax. Fungerar det bra?
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Intervju med personal från tillverkningen
Planering
Ställtider och materialöverflöd. Varför tror du att de är så?
Hur ser en annorlunda dag ut?
Händer det att ni får jobba helger?
Hur ser en vanlig dag ut?
Tycker du att ni har tillräckligt med personal?
Hur upplever du att planeringen för rörlådan är?
Vilka arbetsuppgifter har du?

Lager
Vad tycker du om lagernivåerna? Kan de bli för stora eller för små?
Använder ni någon form av lagerpåfyllnadssystem som talar om när det är dags att
beställa?

Kommunikation
Tycker du att ni har kontinuerlig kommunikation inom företaget?
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Bilaga 2 – Verkstadsföretaget AB
Hur tycker du att samarbetet med Emballagetillverkaren ser ut?
Vad är den bestämda lagernivån? Håller de den lagernivån?
Om nej: Varför?
Brukar det finnas nödvändiga lagernivåer i centrallagret?
Om nej: Varför?
Arbetar ni efter prognoser?
Om ja: Brukar ni dela med er av dessa prognoser till Emballagetillverkaren?
Om nej: Varför gör ni inte det?
Har ni varierande efterfrågan eller bestämd?
Kan det uppstå plötslig efterfrågan?
Om ja: Varför?
Hur ser flödet för rörtillverkning ut?
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