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Sammanfattning 
Till följd av ökande krav från kunder blir dagens konkurrenssituation på marknaden allt 

hårdare för företag. Dessa krav bidrar till att företagen måste satsa på ökad effektivitet 

och långsiktig lönsamhet. Lean är ett känt begrepp inom industrin som vid 

implementering syftar till att reducerar eller eliminera slöseri i informations- och 

materialflöden vilket leder till effektivisering. Denna studie bygger på ett problem som 

existerar i ett flertal informations- och materialflöden i en processindustri. Fallföretaget i 

denna studie är Iggesund Paperboard som önskar klarhet angående flödena samt 

minskade ledtider och lagernivåer. Syftet med studien är att undersöka hur internt 

materialflöde samt beställning och prognostisering av material kan effektiviseras för att 

reducera ledtid och lagernivåer. Studien utfördes genom en fallstudie där datainsamling 

på fallföretaget samlades in genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

Parallellt samlades information också in genom litteratur. Datainsamlingen utgjorde 

sedan underlag till analys och slutsatser för denna studie. Resultatet i form av 

kartläggningen av informations- och materialflöden visar på ett komplext flöde med 

många aktiviteter som bidrar till slöseri. Orsakerna till slöseri i flödena är varierande och 

bidrar till ökade ledtider och lagernivåer. Vid kartläggningen utformades två bilder med 

två värdeflöden i varje bild som tillsammans med förbättringsförslag kan skapa kontroll 

och minska ledtider och lagernivåer. Det vetenskapliga bidrag som denna studie 

frambringar är att utöka kunskapen inom dokumentering och analysering, samt 

tillämpning av lösningar baserade på filosofin inom Lean, för administrativa 

arbetsuppgifter. Bidraget är således att kombinera och utföra samma tillämpning på ett 

informations- och materialflöde i helhet och inte var för sig. Förslag till vidare forskning 

är att utföra undersökningen som gjort i studien under en längre tidsperiod samt i fler 

miljöer för att ge prov på ökad trovärdighet.  

 

Nyckelord: Informationsflöde, Materialflöde, Värdeflödesanalys, Ledtid, Lagernivå, 

Lean 
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Abstract 
Companies meet tougher competition at the marketplace as a consequence of increasing 

customer demand. As a result they have to focus on increasing their efficiency and look 

for long-term profitability. Lean is a known concept within the world of industries that 

aims to reduces or eliminates waste in information- and material flows which will lead to 

effectiveness. The findings of his study are based on a problem within a process industry. 

The problem comprises information- and material flows where the company Iggesund 

Paper requests clarity in the flows, and reduced lead time and stock levels. The purpose 

with this study is to investigate how internal material flow, forecasting orders and 

ordering materials can be developed to be more efficient and reduce lead-time and stock 

levels. This study is carried out as a case-study where the data was collected through 

interviews, observations, document studies and literature review. The data collection gave 

a solid ground for further analysis and conclusions. The value stream mapping and the 

description of the information- and material flows indicates and identifies complexity and 

activities contributing to waste. This situation leads to increasing lead-times and stock 

levels. The cause of the situation is varied but with the maps of the flows and the 

improvement proposals improvements can be made and effectiveness can be achieved. 

The theoretical contribution of this study is to extend research and considering applying 

tools within the Lean philosophy on administrative work, and together with the same 

application on work with material flow this study combine the proposals of improvements 

for the entire process. Suggestions for further research  are to extend the time of the field 

study and likewise apply the methods of the study in additional situations to extend the 

validity and reliability. 

 
Key Words: Information flow, Material flow, Value Stream Mapping, Lead time, Stock 

level, Lean 
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Ordlista 
Ledtid. 
Ledtid definieras som den tid från när kunden lägger order till att tjänsten eller produkten mottags 

av slutkund (Hopp, Spearman och Woodruff 1990). Ledtid kan också definieras som den tid en 

process kräver att genomföras (Tersine och Hummingbird 1995).  

 

Cykeltid. 
Den tid det tar att tillverka en produkt kallas cykeltid. Cykeltiden beräknas som tiden mellan två 

färdig arbetade produkter (Olhager 2013). En lång cykeltid bidrar till lång ledtid (Sörqvist 2013).  

 

Ställtid. 
Tiden som går åt till att ställa om en maskin inför bearbetning av en produkt eller ett material 

kallas ställtid. Till exempel kan ställtid uppstå när det byts verktyg eller ändras inställningar. 

Minskning av ställtid har en direkt koppling till minskad ledtid (Sörqvist 2013; Olhager 2013).  

 

Väntetid. 
Väntetid är den tid som produkten får vänta på transport efter bearbetning. Detta uppstår vid 

bearbetning av partistorlek om två eller fler produkter eftersom första produkten får vänta noll 

sekunder och sista produkten längst. Väntetiden är ett medelvärde för tiden samtliga produkter 

får vänta (Olhager 2013). 

 

Kötid. 
Kötid är den tid som produkterna får köa i väntan på bearbetning. Detta uppstår vid bearbetning 

av partistorlek om två eller fler produkter eftersom första produkten får köa noll sekunder och 

sista produkten längst. Kötiden är ett medelvärde för samtliga produkters kötid (Olhager 2013). 

 

Kapitalbindning 
Investering i tillgångar bidrar till att kapital binds och påverkar både ett företags kassaflöde och 

betalningsförmåga. Kapitalbindning bidrar till kostnader i form av anläggningstillgångar, som 

kostnader för lokal, maskiner, datorsystem, och omsättningskostnader, som kostnader för material 

i lager, produktion och transport samt kundfordringar (Lumsden 2006).  

 

Logistik 
Logistik omfattar en verksamhets lager och transporter med mål att kunna leverera produkter till 

rätt plats, i rätt tid och till rätt kvalitet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Logistik handlar 

också om förändring och att hitta lösningar till effektivisering (Olhager 2013). 
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Lageromsättningsgastighet 
Lageromsättningshastigheten (LOH) i ett lager anger hur många gånger ett lager omsätts per 

tidsperiod. LOH kan beräknas genom att dividera Omsättning (kvantitet eller värde) med Lager 
(kvantitet eller värde) (Olhager 2013). 
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1 Inledning 

I kapitlet presenteras studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund  
Konkurrenssituationen för företag blir alltmer komplex, global och hårdare. 

Produktcyklerna blir allt kortare och kundernas krav alltmer differentierade och 

nyanserade (Christopher 2011). Det ställs högre krav på företagen att de blir 

framgångsrika inom alla företagets kompetensområden för att kunna konkurrera på 

marknaden. Dessa faktorer ställer krav på företagets effektivitet för att skapa långsiktig 

lönsamhet (Olhager 2013). Samverkan mellan produktionen och företagets övriga 

externa- och interna funktioner genererar lönsamhet. Samverkan syftar till att uppnå god 

kunskap om kundernas och marknadens behov för att producera rätt produkter samt skapa 

goda förhållanden till kunder och leverantörer. Samverkan bidrar till att en verksamhet 

får tillgång till rätt komponenter och en etablerad och integrerad process som tar fram 

produkter så att marknaden nås på ett effektivt sätt (Olhager 2013). Lean är ett känt 

begrepp inom industrin som vid implementering reducerar tiden från kundorder till 

leverans genom att eliminera slöseri i processen (Bhasin och Burcher 2006). En 

framgångsrik implementering av Lean bidrar till ett effektivt resursutnyttjande och en 

kvalitetssäkring av ett företags samtliga funktioner (Olhager 2013). För att uppnå 

effektivt resursutnyttjande och en hög kvalitetssäkring är hantering av information och 

material viktiga faktorer eftersom de påverkar ett företags kostnader och kvalitet (Olhager 

2013). Verktyg och principer inom Lean appliceras i materialflöden för att uppnå 

effektivisering (Liker 2009). Tribelsky och Sacks (2010) menar  att många forskare har 

skrivit och kommenterat litteratur beträffande detta ämne. Däremot är dokumentationen 

för appliceringen av principer och verktyg inom Lean inte lika omfattande för 

informationsflöden (Tribelsky och Sacks 2010). Tribelsky och Sacks (2010) menar att det 

är enklare att undersöka ett materialflöde eftersom ett informationsflöde inte har de 

fysiska avgränsningar, i form av fysiskt flödande material, som ett materialflöde 

begränsas av. Tribelsky och Sacks (2010) menar även att det finns ett behov av att 

applicera verktyg inom Lean vid hantering av information för att uppnå effektivisering. 

Denna studie syftar till att dokumentera och analysera hantering av information och 

material för att utveckla förslag till effektivisering som är framtagna baserat på Lean 

filosofin. Samtidigt syftar studien till att kombinera och anpassa dessa förbättringsförslag 
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för ett informations- och materialflöde som helhet och inte var för sig som Tribelsky och 

Sacks (2010) anser är vanligt förekommande. Fallföretaget för denna studie är Iggesunds 

Bruk. Iggesunds Bruk är en processindustri som tillverkar kartong och 

konsumentförpackningar för kvalificerande grafiska ändamål (Holmen 2018a).  

1.2 Problembeskrivning 
Bakgrunden till studien bygger på ett problem i Iggesunds Bruks verksamhet gällande 

fyra materialflöden samt prognostisering och beställning av material. Problemet är att 

fallföretaget i dagsläget inte har kontroll över ledtider och lagernivåer inom flödena samt 

att dokumentation och uppföljning av avvikelser är bristfällig. Fallföretaget önskar 

klarhet över dessa områden för att skapa effektiviseringsmöjligheter.  

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka hur internt materialflöde samt beställning och prognostisering av 

material kan effektiviseras för att reducera ledtid och lagernivåer.  

1.4 Frågeställningar 
• Vilka faktorer påverkar lagernivåer vid  hantering av information och material? 

• Vilka faktorer påverkar ledtiden vid  hantering av information och material? 

• Vilka förbättringar kan göras för att reducera ledtiden och lagernivåer? 

1.5  Avgränsning  
Studien är avgränsad till undersökningen av Iggesunds Bruks informationsflöde och 

materialflöde beträffande hylsor. De hylsor som har studerats har ytterdiameter 305 mm 

och 151 mm och båda hylsorna kommer i två olika längder: 4 respektive 4.72 meter. 

Informationsflödet på fallföretaget som studien undersöker är begränsat till hantering av 

beställning och prognostisering för hylsorna 305 och 151.  
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1.6  Disposition 
En sammanställning av rapportens kapitel och dess innehåll visas nedan: 

1. Inledning. I kapitlet presenteras en kort beskrivning av studiens bakgrund, 

problembeskrivning, syfte och avgränsning. 

2. Metod. I kapitlet redogörs för de metoder som använts i studien. 

3. Teoretisk referensram. I kapitlet presenteras de teorier och begrepp som 

behandlas i studien. 

4. Resultat. I kapitlet presenteras resultatet av datainsamlingen på fallföretaget. Som 

introduktion ges en beskrivning av fallföretaget. Därefter ges en beskrivning och 

processkartläggning för respektive flöde. 

5. Analys och Diskussion. I kapitlet analyseras resultatet av datainsamlingen och den 

teoretiska bakgrunden. 

6. Slutsats. I kapitlet besvaras studiens syfte. 
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2 Metod  
I kapitlet redogörs för de metoder som används i studien. 

2.1 Forskningsprocessen  
Studien började med ett introduktionsmöte och en rundvandring på fallföretaget där det 

presenterades en bild över verksamhetens processer och befintliga problem. Därefter 

studerades teori kring Lean och värdeflöden för att skapa en teoretisk bas för studien. 

Datainsamlingen inleddes med att undersöka och kartlägga flödet. Datainsamlingen och 

kartläggningen utfördes parallellt med insamling av teori. Studien utför en kartläggning 

av fallföretagets flöden för att kunna föreslå förbättringar till ett potentiellt förbättrat 

framtida tillstånd.  

 

Nedan presenteras en översiktlig bild av forskningsprocessen (se figur 1): 

Figur 1: Egen figur av studiens arbetsprocess. 

2.2 Fallstudie 
Detta arbete genomfördes som en fallstudie. Fallstudie är en forskningsmetod där teori 

tillämpas utifrån empiriska data (Yin 2007). Vid en fallstudie utförs undersökningen 

utifrån ett urval, där urvalet kan vara en individ, grupp, organisation eller situation. Målet 

med en fallstudie är att ta fram en helhetsbild genom att samla in så täckande information 

som möjligt från det specifika fallet. Fallstudier kommer till användning vid 

undersökning av processer och förändringar där fallet sedan diskuteras och generaliseras 

i förhållande till andra situationer (Patel och Davidson 2011).  

 

En fallstudie valdes utifrån att undersökningen av interna processer i form av 

informations- och materialflöden i en processindustri gjordes där en fallstudie är en 

lämplig forskningsstrategi (Yin 2007). 

 

Formulering 
av syfte och 

frågeställningar
Datainsamling Analys Förbättrings-

förslag

Studiebesök 
på 

företaget

Val av 
fokuserings-

områden

Val av 
fokuserings-

metod
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2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen hos fallföretaget har skett genom intervjuer, observationer och 

dokumentstudier. Den teoretiska datainsamlingen har skett genom litteraturinsamling 

inom områden som handlar om Lean, materialhantering, materialstyrning och 

värdeflödesanalys.  

2.3.1 Intervjuer 

Yin (2007) anser att en viktig informationskälla vid fallstudier utgörs av intervjuer och 

fördelen med intervjuer är att de är flexibla och bidrar till att intervjuaren kan följa upp 

idéer med vidare frågor och få svar genom respondentens tonfall och kroppsspråk (Bell 

2006). 

 

Intervjuer är primärdata vilket innebär ny information som bidrar till ny kunskap, nya 

perspektiv och slutsatser (Saunders, Lewis och Thornhill 2012). Intervjuerna kan ske i ett 

strukturerat eller ostrukturerat intervjuformat. En ostrukturerad intervju är uppbyggd på 

frågeställningar eller teman som är informella och kan ha varierad ordningsföljd. Tanken 

med en ostrukturerad intervju är att respondenten ska kunna prata frispråkigt. Dock kan 

detta leda till att respondenten går utanför forskningsområdet vilket kan bli mycket 

tidskrävande (Bryman och Bell 2017). I en strukturerad intervju får alla respondenter 

samma frågor i samma ordningsföljd med samma formulering. Dessutom är målet och 

förväntningarna med intervjun tydliga innan själva intervjun tar plats (Bryman och Bell 

2017). Nackdelen med en strukturerad intervju kan vara att intervjuaren styr respondenten 

med ledande frågor vilket genererar svar som undersökaren söker. Detta kan i sin tur leda 

till att undersökaren begränsar respondenten att dela viktig fakta (Bell 2006). Likaså 

skapas inte lika djupa diskussioner som vid ostrukturerade intervjuer (Bryman och Bell 

2017).  

 

Informationsinsamling för denna studie skedde via ostrukturerade intervjuer för att ge 

respondenterna utrymme att fritt prata kring intervjufrågorna (se bilaga 1). Under 

intervjuerna gav undersökningsdeltagarna varierande svar på frågorna och diskuterade 

kring problematiken i flödena. Detta bidrog till en tydligare bild av helheten kring 

problematiken. Intervjuerna utfördes som ett inledande moment i denna studie för att 

skapa en uppfattning kring flödena innan undersökningen gick vidare med observationer 

och dokumentstudier. 
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Inledningsvis intervjuades personer i ledningen eftersom de hade möjlighet att återskapa 

en helhetsbild av flödena och arbetsprocessen för de utvalda materialen. Därefter 

intervjuades personer som hade vardaglig kontakt med informations- och 

materialhantering för att skapa en mer detaljerad bild av processerna. Intervjuerna 

utfördes på fallföretaget vid ett flertal tillfällen under inbokade möten. Valet av 

intervjuplats baseras på förhoppningar av att minimera distraktioner och samtidigt 

befinna sig i en familjär miljö för att respondenterna skall känna sig avslappnade. Under 

samtliga intervjuer antecknades svar från respondenterna för att information ej skulle 

misstolkas eller uteslutas. Antal personer och de avdelningar som involverades var: tre 

personer från produktionsplaneringen, två personer från inköpsavdelningen och två 

operatörer vid bearbetningsstationen kapning (se tabell 1). Avsikten med att intervjua 

personer först i ledningen och sedan vid bearbetningsstationerna var att urskilja olikheter 

i uppfattning. Under samtliga intervjuer antecknades svar och noteringar via skrift. 

 
Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Datum Avdelning Syfte Metod Tid 

2018-03-28 Produktionsplanering Besök på fallföretaget Ostrukturerad 2 h 

2018-04-03 Produktionsplanering Diskussion av problem Ostrukturerad 0,5 h 

2018-04-04 Produktionsplanering Informationsflöde Ostrukturerad 1 h 

2018-04-04 Inköp Information ang. flöde Ostrukturerad 1 h 

2018-04-12 Inköp Information ang. flöde Ostrukturerad 1 h 

2018-04-09 Bearbetningsstation Materialhantering  Ostrukturerad 1,5 h 

2018-04-18 Bearbetningsstation Materialhantering Ostrukturerad 1 h 

 

2.3.2 Observationer 

För att skapa en uppfattning av det faktiska informations- och materialflödet inom 

verksamheten gjordes observationer. Yin (2007) menar att observationer är primärdata 

och Patel och Davidson (2011) uttrycker vidare att de används vid undersökning av 

specifika beteenden och skeenden i naturliga situationer. Bryman (2016) menar att 

observationer skapar en uppfattning av faktiska händelser och påverkas inte av verbal 

kommunikation vilket är mycket svårt att uppnå genom intervjuer (Yin 2007).  

 

Patel och Davidson (2011) menar att det finns strukturerade och ostrukturerade 

observationer. Vid observationer med strukturerad karaktär är objektet för observation 
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angivet vilket skapar en inriktad bild. Nackdelen med strukturerade observationer är att 

de kan begränsa undersökaren att få en helhetsbild (Byman 2016). Vid ostrukturerade 

observationer är objektet inte bestämt i förväg vilket bidrar till att rikligt med fakta kan 

samlas in (Patel och Davidson 2011). Konsekvenserna kan bli att information som inte är 

väsentlig för studiens ändamål samlas in (Byman 2016).  

 

För att informationen ska vara trovärdig vid insamling via observationer måste den vara 

systematiskt planerad och information måste registreras systematiskt under tidens gång 

(Patel och Davidson 2011). Om området för observation inte är klart innan själva 

observationerna utförs kan konsekvensen bli att informationsinsamlingen blir för 

omfattande och går utanför vad som är väsentligt för studien (Andersen och Schwenecke 

2013).  

 

Hantering av administrativa arbetsuppgifter och materialhantering observerades 

systematiskt genom att följa flödets alla moment i turordning. Under observationstillfället 

av det administrativa arbetet och materialflödet gjordes anteckningar med kommentarer 

för händelser och intryck, plats och tid. Detta gjordes som ett komplement till de 

intervjuer som genomförts med avsikt att utöka förståelse för processerna.  

 

För information angående tid, plats, syfte och metod vid observationerna se tabellen 

nedan (se tabell 2): 

 
Tabell 2: Genomförda observationer 

Datum Avdelning Syfte för undersökning Metod Tid 

2018-04-09 Mottagning och 

inleverans  

Flöde, materialhantering och 

lagernivå 

Ostrukturerad 2 h 

2018-04-10 Bearbetningsstation Flöde och ledtid Ostrukturerad 3 h 

2018-04-11 Bearbetningsstation Flöde och ledtid Ostrukturerad 1 h 

2018-04-12 Lager Flöde och lagernivå Ostrukturerad 1 h 

2018-04-12 Lager Flöde och lagernivå Ostrukturerad 1 h 

2018-04-18 Transport Materialhantering och ledtid Ostrukturerad 0,5 h 

2018-04-19 Transport Materialhantering och ledtid Ostrukturerad 1 h 
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2.3.3 Dokumentstudier 

Enligt Patel och Davidson (2011) används dokumentstudier för att skapa en uppfattning 

av verkligheten samt betonar vikten av att vara neutral vid genomgång av dokument och 

inte välja ut material som stärker författarens egna idéer och hypoteser. Bell (2006) menar 

att dokumentstudier bidrar till ett en djupare förståelse för undersökningsobjektet. För att 

insamlingen av information ska vara relevant för studien är det viktigt att veta vilken 

information som söks och som är användbar i studien (Andersen och Schwenecke 2013).  

 

I detta arbetet har dokumentstudier har används för att skapa en uppfattning kring 

verkligheten som ett komplement till de intervjuer som genomförts. De dokument som 

har studerats har gett information angående lagernivåer, ledtid, tidpunkter och 

orderstorlekar. 

2.3.4 Litteratur 
Denna studie använder sig av litteratur i form av både böcker och vetenskapliga artiklar 

för att få en djupare och bredare förståelse av situationen kring processerna som studien 

behandlar. Det är av stor vikt att studera sekundära källor som hjälp att avgränsa fokus 

för undersökningen (Bell 2006).  

 

Litteraturinsamling inleddes med sökning i databaser efter böcker och vetenskapliga 

artiklar med nyckelorden: informationsflöde och materialflöde, Lean, ledtid, lagernivå 

och värdeflödesanalys. Det utfördes sökningar i databaserna: Science Direct, Emerald 

Insight och Google Scholar. Utifrån de vetenskapliga artiklar som valts kunde fler artiklar 

tas fram efter genomgång av deras referenser.  

2.3.5 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys (VFA) är ett verktyg som används för att identifiera värdeskapande, 

icke-värdeskapande och nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter i en process. 

VFA är ett verktyg inom Lean som skapar en visuell bild över processen för att därpå 

identifiera aktiviteter med potential till effektivisering (Liker 2009). Genom att identifiera 

tiderna för varje enskild aktivitet kan en total ledtid tas fram och de olika stegen i 

processen blir tydlig. Verktyget syftar till att uppmärksamma orsaker till slöseri (Sörqvist 

2013). Vid kartläggning av processer i denna studie har verktyget VFA tillämpats för att 

skapa en tydlig bild av processens steg samt för att synliggöra slöseri och alternativa 
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förbättringsförslag. Tillvägagångssättet vid skapandet av VFA startades med 

sammanställning av material från datainsamlingen på fallföretaget och 

litteraturinsamlingen. Därefter ritades VFA upp i Microsoft PowerPoint. Figuren har 

uppdaterats under studiens gång vid ny information som ändrat bilden av flödena för hylsa 

305 och 151. För mer information se kapitel 3.4.5 under värdeflödesanalys. 

2.4 Metoddiskussion 
Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etik är viktiga faktorer vid vetenskaplig 

forskning.  

2.4.1 Validitet och Reliabilitet 

Genom hög validitet och reliabilitet ökar studiens kvalitet. Validitet handlar om, i vilken 

mån, den metod som valts verkligen mäter det den är avsedd att mäta (Patel och Davidson 

2011). Reliabiliteten definierar trovärdigheten i vald metod (Patel och Davidson 2011). 

För att uppfylla validitet i vald metod har observationer gjorts vid ett flertal olika tillfällen 

och intervjuer med öppna frågor utföras med ett flertal respondenter. Reliabiliteten i 

metoden har bland annat fastställts genom att vid upprepade tillfällen ta upp samma 

frågeställningar och därmed göra en sammanställning av materialet. De personer som 

valdes ut för intervjuer har varit mest lämpade med avseende på involvering i processer 

och vilken kunskap de besitter. 

 

Alla källor har granskats kritiskt genom att författaren strävat efter att ha ett analyserande 

och objektivt synsätt vid insamling av data vilket ämnar till att stärka trovärdigheten i 

studien. Det är en viktig faktor att undersöka vart informationen härstammar från för att 

kunna fastställa trovärdigheten (Patel och Davidson 2011). Därför har teorin i kapitel 3 

till viss del stärkts med ett flertal källor.  

 

I intervjuer med kvalitativ karaktär formuleras känslor och upplevelser med egna ord 

(Patel och Davidson 2011). För att stärka validiteten i studiens resultat ytterligare är det 

av stor vikt att inte involvera personliga tolkningar och slutsatser under och efter 

intervjuerna (Bell 2006). För att stärka validitet och reliabilitet kan intervjuerna 

dokumenteras med ljudinspelning vilket gör att materialet kan avlyssnas vid upprepade 

tillfällen. 
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För att stärka tillförlitligheten hade ett urval av valda källor kunnat utföras med avseende 

på aktuella källor vars publiceringsdatum är yngre än tio år för att stärka tillförlitligheten 

av att informationen är aktuell. Datainsamlingen gjordes under en period på tre veckor 

under dagtid vilket kan ha påverkat utfallet av data då processernas återkommande 

händelser i vissa fall sker under en längre period än den undersökta tiden. Genom att 

undersöka materialet till studien under en längre tidsperiod hade studiens tillförlitlighet 

kunnat stärkas ytterligare. 

2.4.2 Generaliserbarhet 

Det kan finnas vissa svårigheter i att generalisera en fallstudie eftersom endast ett fall 

undersöks i praktiken (Biggam 2015). Bryman (2016) menar att resultatet av 

datainsamlingen i en fallstudie är mycket svårt att generalisera i förhållande till andra 

miljöer. Patel och Davidsson (2011) påpekar vidare att en analys av ett praktiskt fall kan 

vara svår att generalisera och kan istället jämföras med liknande situationer eller 

sammanhang för att generaliseras. Om studien är generaliserbar ökas dess validitet (Yin 

2007).  

 

Denna studie kan generaliseras till liknande situationer och sammanhang. För att stärka 

generaliserbarheten har även data inkluderats med kvantitativ karaktär som enligt 

(Bryman och Bell 2017) är numerisk och objektiv och lättare att jämföra i skilda 

situationer.  

2.4.3 Etik  

Som forskare finns fyra krav, vid insamling och hantering av information, som ska 

uppfyllas för att visa på etisk hänsyn till samhället och dess medlemmar (Vetenskapsrådet 

2002). Det första kravet är informationskravet där deltagarna i studien ska informeras om 

dess syfte och individernas rättigheter, att deltagande i studien är frivillig och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Denna studie uppfyller detta krav 

genom att under och efter intervjuerna och observationerna informera involverad personal 

om vad undersökningen är avsedd för, varför de valts ut  att svara på frågor, vilka typer 

av frågor som kommer att ställas och materialets ändamål. Om respondenterna valt att 

avstå från att svara på någon fråga under intervjun eller avsluta sitt medverkande har det 

accepterats.  
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Samtyckeskravet är det andra kravet och innebär att forskaren ska inhämta samtycke från 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2002). Vid utlåtanden 

och framtagning av information har samtycke fastställts genom verbal överenskommelse 

för att uppfylla samtyckeskravet i denna studie.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om personer ska 

hanteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet 2002). Denna studie har visat hänsyn till detta krav genom att 

medverkande personers identitet har hållits konfidentiell och efter avslutad studie 

kommer samtliga personuppgifter och anteckningar att makuleras. I studien har även 

författaren valt att inte referera till källor utifrån intervjuer, observationer och 

dokumentstudier för att skydda personers identitet.  

 

Sista och fjärde kravet är nyttjandekravet som betyder att inte använda framtagen 

information till icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2002; Patel och Davidson 

2011). Genom att endast nyttja insamlad data till ändamål för denna studie har 

nyttjandekravet tagits hänsyn till. 

 

Genom studien har även hållbara aspekter övervägts vid framtagning av 

förbättringsförslag för att bidra med varaktiga lösningar för både individ och samhälle. 

Genom att ta hänsyn till interna- och externa aktörer till fallföretaget vid framtagning av 

förslag, skjuts inte problemen till externa aktörer utan skapar förutsättningar för en hållbar 

försörjningskedja .  

 

För att stärka de etiska aspekterna ytterligare kunde skriftliga överenskommelser ha gjorts 

vilka är svårare att bryta än muntliga överenskommelser som med tiden kan modifieras 

av personliga influenser.  
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3 Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de teorier och begrepp som behandlas i studien. 

3.1 Informations- och materialflöde  
Christopher (2011) påpekar att, i ett effektivt informationsflöde nyttjas alla resurserna på 

ett effektivt sätt och svarar mot vad kunden efterfrågar. Jonsson och Mattsson (2011) 

anser att interna informationsflöden bör förmedla information angående kundens behov, 

tillgänglig kapacitet, intern beläggning, interna material och leverantörens förmåga att 

leverera (se figur 2). Christopher (2011) anser att informationsflöden koordinerar flödet 

av material och Jonsson och Mattsson (2011) tillägger att det är en förutsättning för 

effektiva materialflöden.  

 

Materialflödet är det primära flödet inom logistik och kräver resurser för att genomföras 

(se figur 2). Det utgörs av förflyttning, hantering och lagring av varor. I materialflödet 

flödar råmaterial in i verksamheten och produkter flödar ut från företaget till kund. Det 

materialflöde som flödar i motsatt riktning utgörs av reklamationer och returhantering 

(Jonsson och Mattsson 2011). 

Figur 2: Material- och informationsflödet i en försörjningskedja. Christopher (2011, s. 13) 

3.2 Materialstyrning 
Materialstyrning syftar till att skapa så kostnadseffektiva materialflöden som möjligt. För 

att uppnå detta identifieras materialflöden inom verksamheten genom att fastställa 

materialets kvantiteter och tidpunkter för tillverknings- och inköpsorder. Materialstyrning 

bör ta hänsyn till verksamhetens kapitalbindning, leveransservice och utnyttjande av 

resurser samt svara mot kundens behov (Jonsson och Mattsson 2011). Inom 
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materialstyrning existerar oberoende och härledd efterfrågan. Oberoende efterfrågan av 

ett material har ingen direkt koppling till efterfrågan på andra artiklar, exempelvis har 

lagerförda artiklar i regel en oberoende efterfrågan. Vid härledd efterfrågan kan behovet 

på en artikel härledas till en annan artikel, exempelvis har råmaterial i en produkt härledd 

efterfrågan (Jonsson och Mattsson 2011). Vid effektiv materialstyrning balanseras 

efterfrågan av material mot tillgången av material. Om tillgångarna eller efterfrågan av 

material är för stor skapas obalans och konsekvenserna blir stor lagerhållning respektive 

bristfällig leverans (Jonsson och Mattsson 2011). För att hantera materialstyrningen kan 

tillämpningen av materialstyrningsmetoder kategoriseras i dragande (pull) respektive 

tryckande (push) styrning (Spearman, Woodruff och Hopp 1990).  

3.2.1 Dragande och tryckande flöde 
Ett dragande materialflöde begränsar antalet produkter i arbete (PIA) (Hopp och 

Spearman 2004) genom att förflyttning och produktion av artiklar utförs vid behov vilket 

genereras av en förbrukande aktör nedströms i flödet (Jonsson och Mattsson 2011). Hopp 

och Spearman (2004) anser att fördelarna med ett dragande flöde är: 

• Minskat antal PIA. Genom begränsat antal material i systemet minskar även 

ledtiden. 

• Jämnare produktionsflöde. Via behovsstyrd produktion skapas ett mer stabilt och 

jämt produktionsflöde. 

• Förbättrad kvalitet.  Behovsstyrd produktion bidrar till korta ledtider och låga 

lagernivåer som i sin tur direkt påvisar brister i kvalitet. 

• Reducerad kostnad. Vid korta ledtider påvisas problem direkt vilket bidrar till ett 

agerande och ständiga förbättringar i flödet. Detta skapar ständig 

kostnadseffektivisering. 

 
Nackdelarna med ett dragande flöde är att det skapar hög störningskänslighet i flödet på 

grund av de korta ledtiderna (Liker 2009). Konceptet  dragande flödet menar Hopp och 

Spearman (2004) bygger på filosofin Just-In-Time (JIT) där kundefterfrågan initierar 

behovet av artikeln som levereras i rätt tid och i rätt kvalitet (Abdulmalek och Rajgopal 

2007). JIT kräver hög kvalitet och precision samt engagemang av personalen. 

 

Ett tryckande materialflöde har inga begränsningar för antalet PIA (Hopp och Spearman 

2004) då förflyttning och produktion av artiklar är förplanerat för att täcka prognos av 
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framtida behov (Spearman, Woodruff och Hopp 1990). Fördelar med ett tryckande flöde 

är att det försäkrar en hög leveransservice och genererar en hög utnyttjandegrad. 

Nackdelarna är att det skapar fasta ledtider vilket inte anpassar sig till 

kapacitetsutnyttjande (Spearman, Woodruff och Hopp 1990) samt ett högt antal PIA 

vilket leder till långa ledtider och stora buffertlager (Liker 2009). 

 

Det finns situationer då det varken är lämpligt eller möjligt att tillverka just den kvantitet 

som efterfrågas vid varje tillfälle då det kan medföra en hög störningskänslighet (Jonsson 

och Mattsson 2011). Hopp och Spearman (2004) anser att det i verkliga fall inte finns 

rena dragande eller tryckande flöden och Spearman, Woodruff och Hopp (1990) tillägger 

att det finns fall då dessa två förekommer som kombinationer inom materialstyrning. 

3.2.2 Hantering av osäkerhet 

För att motverka osäkerhet och störningar kan två tillvägagångssätt användas:  

säkerhetslager, där större kvantiteter än efterfrågat beställs och gradering via tid där 

inleverans sker tidigare än vid tidpunkten av behov (Jonsson och Mattsson 2011). Båda 

tillvägagångssätten bidrar till ökade lagernivåer. Lumsden (2006) menar att företag 

skapar överkapacitet i sina transportsystem för att frambringa en hög leveransservice men 

nackdelen blir sämre resursutnyttjande. Jonsson och Mattsson (2011) menar att den 

ekonomiska orderkvantiteten utgörs av en balans mellan kostnaden av att lägga en order 

och lagerhållningskostnad. Ju större säkerhetslagar, desto mindre blir bristkostnaderna 

men desto större blir lagerhållningskostnaderna. Den ekonomiska säkerhetslagernivån 

kan bedömas på erfarenhetsmässiga grunder och beräknas som en procentsats av 

ledtidsförbrukning eller beräkning utifrån önskad säkerhetsnivå av artiklarnas efterfrågan 

(Jonsson och Mattsson 2011).  

3.3  Materialhantering 
Materialhantering avser den hantering som utförs för att förflytta materialet internt. 

Materialflöden medför lager av material genom inflöde och minskning av lager vid 

förbrukning och beror av lokalisationerna, vart man lämnar och hämtar material, flödets 

frekvens, transportsträckornas längd och vilket typ av gods som hanteras. 

Materialhanteringen är vanligtvis en integrerad process i lagersystemet där hanteringen 

kan vara automatiserad eller manuell. Vid funktionellt organiserade 

tillverkningsprocesser är den vanligaste utrustningen någon form av truck som kan 
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transportera godset och vid större volymer kan en kombination av truck och vagn (se bild 

1) användas (Jonsson och Mattsson 2011). 

 
Bild 1: Egen bild av en transporteringsvagn. 

3.4  Lean  
Lean är en filosofi som vid implementering syftar till att reducera tiden från kundorder 

till leverans genom att eliminera källor till slöseri i produktionsflödet (Bhasin och Burcher 

2006). Filosofin hjälper företagen att driva och leda en verksamhet som bygger på 

resurssnåla, flexibla och snabba processer som utgår från det aktuella kundbehovet 

(Sörqvist 2013).  

 

Lean handlar om att styra verksamheten med fokus på kundens behov. Processer och 

flöden som skapar värde för kunden är värdeskapande och de som inte skapar värde ska 

tas bort eller göras om (Sörqvist 2013). Kulturellt handlar Lean om ledarskap där 

människan, förbättringsarbete, ständigt lärande och kvalitet är i fokus. Människor som 

trivs på sin arbetsplats, får förtroende och ständigt utvecklas är en förutsättning för 

implementeringen av Lean eftersom ekonomisk förlust av ineffektivt mänskligt arbete är 

större än förlusten som orsakas av materiellt slöseri (Formoso et al. 2002).  

3.4.1 Slöseri 
Slöseri definieras som de aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Slöseri inom 

verksamheten bidrar till att den totala ledtiden ökar vilket i sin tur har en direkt koppling 

till ökade lagernivåer och kostnader  (Tersine och Hummingbird 1995). Vid eliminering 

av slöseri är det nödvändigt att ha förståelse för vad slöseri är och den logistiska processen 

i helhet (Olhager 2013). Tersine och Hummingbird (1995) menar att förbättringar syftar 

till att reducera alla aktiviteter som inte är värdeskapande för kund i flödet av material 

och information.  
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I filosofin inom Lean existerar 7+1 typer av slöseri (Oliver et al. 1996; Sörqvist 2013) 

där de sju huvudkategorierna av slöseri har utökats med en på senare tid med avseende 

på människans inverkan (Sörqvist 2013): 

1. Överproduktion. Överproduktion bidrar till slöseri på så sätt att allt som 

produceras, tillverkas, utförs eller tillhandahålls, överskrider kundernas 

efterfrågan eller önskan är slöseri (Sörqvist 2013). 

2. Väntan. Väntan innebär tid som går åt till att vänta på material, producerade 

artiklar, inkommande material, på omställningar m.m. Detta är ett vanligt 

förekommande slöseri i flöden och processer (Sörqvist 2013). 

3. Transport. Att transportera gods mellan olika platser tillför inget värde för kunden 

och räknas därför som slöseri (Sörqvist 2013).  

4. Överarbete. Överarbete räknas som slöseri då det tillförs egenskaper till en 

produkt eller tjänst som inte grundar sig i kundens efterfråga eller önskan 

(Sörqvist 2013). 

5. Lager. Lagerfört gods skapar inget värde för kunden då det inte säkert kommer 

levereras till slutkund eller säljas till önskat pris och räknas därmed som slöseri 

(Sörqvist 2013). 

6. Onödiga rörelser. Rörelser vid hantering av material och produkter bidrar inte till 

värde för kund och är därmed ett moment av slöseri (Sörqvist 2013). 

7. Fel och omarbete. Alla fel i kvalitén och det arbete som går till åtgärder och 

hantering av detta bidrar till slöseri. Detta slöseri påverkar möjligheterna 

dramatiskt att kunna skapa ett effektivt flöde (Sörqvist 2013). 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Att inte utnyttja de anställdas kreativitet, 

förmåga och idéer på bästa möjliga sätt räknas som slöseri (Sörqvist 2013) . 

 

Eliminering av slöseri kan ses som en konkurrensfaktor för företag då kunder idag 

efterfrågar korta ledtider och låga kostnader. Tidsbaserade konkurrensfördelar betyder att 

ett företag har förmåga att leverera produkter eller tjänster snabbare än konkurrenterna 

(Tersine och Hummingbird 1995). 

3.4.2 Värderingar inom Lean 
En kritisk faktor för att lyckas med att implementera Lean är att utveckla en företagskultur 

där alla medarbetare driver arbetet med Lean inom alla avdelningar på alla nivåer. För att 
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uppnå detta måste samtliga medarbetare utbildas i filosofin om Lean samt medverka i 

utvärderingen av förändringen (Radnor och Walley 2008). 

3.4.2.1 Lean och ledarskap  

Kotter (1999) menar att ledarskap handlar om att hantera förändring. Ledarskapet ska 

förmedla företagets vision och strategier samt motiverar och inspirera människor och 

grupper för att uppnå företagets behov och mål (Kotter 1996). Detta uppnås genom att ta 

hänsyn till mänskliga behov samt genom att skapa en känsla av tillhörighet, självkänsla, 

kontroll och ansvar (Kotter 1999). Likaså uppnås ett bra ledarskap genom att skapa 

förståelse, stötta, återkoppla och vara en förebild (Kotter 1999). Kotter (1990) anser att 

ledarskapet är bristfälligt i många organisationer och företag eftersom företagens ledning 

ofta består av många chefer men få ledare. Kotter (1990) menar att ett bra ledarskap krävs 

för att skapa nya möjligheter och för att driva ett förändringsorienterat företag. Ledare 

med stor medvetenhet och skicklighet i sitt agerande kan undvika problem och skapa 

förutsättningar för förbättringar (Kotter 1996). Kotter (1996) menar att lösningarna ligger 

i förståelsen av orsakerna till problem och varför förändring behövs. Tidigare forskning 

pekar på att högsta ledningens engagemang i implementeringen av Lean är en avgörande 

faktor för framgång (Worley och Doolen 2006). Ledningen måste demonstrera sitt 

engagemang och ledarskap, samt jobba med att skapa intresse för implementationen och 

kommunicera förändringens omfattning inom hela organisationen (Worley och Doolen 

2006).  

3.4.2.2 Workteams-Arbetsgrupper 

Liker (2009) menar att ett grundläggande arbetssätt inom Lean är att skapa arbetsgrupper 

(workteams) eftersom det involverar medarbetarna i förbättringsarbetet. Ömsesidigt 

förtroende inom och mellan medarbetare och chefer är en hörnsten inom Lean (Liker och 

Hoseus 2010). Liker och Hoseus (2010) menar att målet med Lean är att skapa en kultur 

som främjar ömsesidig tillväxt istället för att fokusera på individuella förmåner vilket 

innebär att som teammedlem vara villig att ge upp något individuellt för att nå gruppens 

vision. 

 

Inom det multifunktionella arbetsgruppen ska alla gruppmedlemmar kunna utföra ett 

flertal av de uppgifter som tilldelats gruppen i stället för att personerna ansvarar för 

enskilda uppgifter (Karlsson och Åhström 1996). Karlsson och Åhström (1996) menar att 

arbetsrotation minskar sårbarheten i flödena eftersom störningskänsligheten minskar. 
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Genom att ge medarbetarna större ansvar och befogenheter att fatta beslut på egen hand 

samt involvera dem i beslutsfattandet stärks motivationen och viljan att skapa en 

framgångsrik arbetsprocess (Karlsson och Åhström 1996). Genom detta decentraliseras 

ansvaret och chefsuppgifterna fördelas över gruppen vilket förmedlar en känsla av 

duglighet och medarbetarnas kompetens utnyttjas fullständigt. Karlsson och Åhström 

(1996) menar att decentraliserat ansvar leder till att arbetsgruppen fattar kreativa beslut 

och fler förbättringsförslag framträder. 

3.4.2.3 Kultur 

Bhasin och Burcher (2006) anser att en av anledningarna till att många företag misslyckas 

med implementering av Lean på lång sikt är att företaget inte lyckas utföra de 

förändringar i företagskulturen som krävs för en långsiktig hållbarhet. Forskarna menar 

att det kräver en betydligt djupare och genomgripande omvandling av företagskulturen 

än vad de flesta organisationer väntar sig. Liker och Hoseus (2010) anser att 

organisationer och företag behöver tydliga riktlinjer vid en kulturell omvandling för att 

lyckas med implementeringen av Lean. Den kulturella omvandlingen bör inledas med att 

definiera företagets värderingar för att sedan ta fram en handlingsplan hur dessa 

värderingar ska kunna bibehållas (Liker och Hoseus 2010). Liker och Hoseus (2010) 

lyfter fram sex värderingar som de anser vara viktiga i en företagskultur:  

• Säkerhet. Varje individ ansvarar för sin egen och andras hälsa. 

• Kundnöjdhet. För att bibehålla kundens lojalitet och respekt. 

• Respekt. För att uppnå en miljö där personalen värnar om sitt eget och andras 

välmående och där initiativtagande och kreativitet främjas. 

• Integritet. För att uppnå en hög etisk standard för alla individer. 

• Teamwork. För att uppnå framgång för företaget ansvarar varje arbetsgrupp för 

allt arbete tillsammans och har en öppen och ärlig kommunikation. 

• Ständiga förbättringar. För att skapa en miljö med långsiktig framgång och 

konkurrenskraft tar företaget ansvar för att utveckla förbättringar som ständigt 

utmanar och frambringar nytänkande. 
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3.4.3 Jidoka – Synliggöra problem 

Jidoka innebär att bygga in kvalitetsarbete i varje steg av produktionsprocessen. Genom 

att synliggöra alla processer kan fel och avvikelser uppmärksammas omedelbart (Olhager 

2013).  

3.4.4 Kaizen – Förändring till det bättre 
Kaizen innebär att kontinuerlig förändring till förbättring som involverar alla, både högsta 

ledningen, chefer på lägre nivå och medarbetare (Imai 1993). Begreppet bygger på att alla  

medarbetare strävar efter kontinuerlig utveckling av processer eftersom en process aldrig 

kan bli perfekt (Liker 2009). Kaizen kräver klarhet i vad förbättringsarbetet syftar till 

(Olhager 2013) 

3.4.5 Verktyg inom Lean 

Det finns ett flertal verktyg som kan implementeras inom Lean. Verktygen är en hjälp 

och vägledning till att reducera eller eliminera slöseri. (Liker 2009) 

3.4.5.1 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys (VFA) är ett verktyg inom Lean som är en visuell kartläggning av en 

process utifrån observationer av nulägets informations- och materialflöden där en 

framtida vision av en VFA antas komma att öka processens effektivitet (Womack och 

Jones 2003). VFA kan också användas som en översiktlig kartläggning för analys av 

processer som är i behov av effektivisering (Kurdve et al.  2014). VFA syftar alltså till att 

reducera eller i bästa fall eliminera slöseri i processen (Hines och Rich 1997).  

 

Innan genomförande av VFA bör alla inblandade vara informerade och klara över de 

principer som kommer att tillämpas under kartläggningen och analysen. Principerna är 

(Seth och Gupta 2005): 

• Definiera kundens behov. 

• Identifiera värdeflödet. 

• Eliminera slöseri utifrån de åtta slöserierna.  

• Få flödet att utgå från en dragande karaktär snarare än tryckande.  

• Sträva efter en hög nivå av perfektion. 
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3.4.5.1.1 Utformning av Värdeflödesanalys 
Inför en VFA väljs först vilket flöde eller vilken produkt som ska undersökas, även kallat 

produktfamilj, för att skapa förståelse för befintligt slöseri (Seth och Gupta 2005). Efter 

val av flöde respektive produktfamilj utförs en kartläggning och beskrivning av både det 

fysiska flödet (material och produkter) samt flödet av information (Hall 2004). I 

kartläggningen definieras tiderna i flödet som kategoriseras i tre kategorier (Hines och 

Rich 1997): 

1. Värdeskapande tid. Är aktiviteter som bidrar till värde vilket kunden är villig att 

betala för (Chen och Meng 2010).  

2. Nödvändig men icke-värdeskapande tid. Är aktiviteter som inte bidrar till värde 

för kunden men som är nödvändiga för att värdeskapande aktiviteter ska kunna 

utföras (Hines och Rich 1997). 

3. Icke-värdeskapande tid. Är aktiviteter i flödet som konsumerar resurser i form av 

tid, arbetskraft och kostnad men inte skapar värde för kund (Hines och Rich 

1997). 

 

Efter kartläggningen av nuläget kan en visuell bild framställas med ett önskat läge av 

framtida tillstånd. Det framtida tillståndet ska då ritas upp på samma sätt som 

kartläggningen. Målet med förslagen till det framtida tillståndet är att uppnå ett 

kontinuerligt flöde som är kopplat till kund (Liker 2009). Till sist sammanställs en 

arbetsplan för utförande av stegen mot det framtida önskade tillståndet där kartläggningen 

ligger till grund (Liker 2009). 

3.4.5.1.2 Symboler 
Arbetsmoment och aktiviteter i VFA betecknas med hjälp av symboler (se figur 4) för att 

göra kartläggningen visuell (Sörqvist 2013). De olika symbolerna har olika betydelser 

vilka förklaras nedan:  

Bearbetning. En bearbetningsstation, även kallat operation är en station där 

processaktivitet sker. I detta steg går produkten genom en transformation (Olhager 2013). 

Symbol:�

 

Transport. Transport är en aktivitet då artiklar förflyttas mellan två destinationer (Olhager 

2013). Symboler:        ,         
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Lagring. Vid lagring är materialet placerat på en plats i väntan på nästkommande aktivitet 

(Olhager 2013). Symbol:  

 
Informationsflöde. Information är organiserad data vilket ger mening och värde till 

mottagaren och ett informationsflöde är relationen mellan utgivare och mottagare av 

information (Jonsson och Mattsson 2011). Symbol:  

 

Tryckande- och dragande system. Materialstyrningsmetoderna tryckande- och dragande 

system styr information och material inom flöden (Hopp och Spearman 2004).  

Symboler:       ,  

�

 

Figur 4: Symboler till förklaring av händelser i värdeflödesanalysen. 

3.4.5.2 PDCA-cykeln 

PDCA- cykeln är ett redskap för att förbättra företags kvalité då den cykliska modellen 

(se figur 3) uppmuntrar till kontinuerlig utveckling i processen (Wilson 2000).  

Figur 3: PDCA-cykeln. (Bergman och Klefsjö, 2006, s. 46) 
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PDCA- cykeln är uppdelad i fyra steg: 

1. Plan. Där insamlad information formuleras till ett framtida agerande. Här görs en 

bedömning av behov och identifiering av befintliga och möjliga problem (Wilson 

2000). 

2. Do. Fasen av agerande där förändring, åtgärder och lösningar tillämpas (Sörqvist 

2013). 

3. Check. Här följs resultatet av Do- fasen upp samt jämförs med förväntat resultat 

(Wilson 2000). 

4. Act. Vid behov av ytterligare förändring utförs detta denna fas (Sörqvist 2013) 

samt förberedelse för att upprepa stegen från Plan- fasen (Wilson 2000). 

3.4.5.3 FIFO- Principen 

Genomströmningen i ett lager bestäms via vilken uttagsprincip som tillämpas. En 

uttagsprincip är FIFO (First In, First Out). Principen lämpar sig bäst vid ett rakt flöde i 

lagret eller där produkterna skadas av tid. Med FIFO- principen kan medellagringstiden 

beräknas, det vill säga medeltiden som en artikel ligger på lager (Lumsden 2006). 

3.4.5.4 Standardiserat Arbetssätt 

När en metod utförs likadant vid upprepade tillfällen inom en process eller händelse 

skapar ett standardiserat arbetssätt (Emiliani 2008). Liker och Meier (2006) menar att 

standardiserat arbetssätt är det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på eftersom det 

skapar högst kvalitet, minst materialavfall och lägst totala kostnader. Standardiserat 

arbetssätt skapar en grund till ständiga förbättringar där chefer och medarbetare för 

diskussion angående företagets processen och hur de kan förbättras (Liker och Meier 

2006). Dessutom används standardiserat arbetssätt också till att vägleda arbetarna i det 

dagliga arbetet (Liker och Meier 2006). Det är av stor vikt att alla medarbetare har 

förståelse för varför det är fördelaktigt att arbeta standardiserat och vilka omständigheter 

de bör skapa för att skapa eller uppdatera en befintlig standard (Liker 2009). Emiliani 

(2008) menar att ett standardiserat arbetssätt, om det nyttjas på rätt sätt, medför bättre 

förutsättningar för ständiga förbättringar, processkontroll, förbättrad kvalitet och 

flexibilitet, stabilitet och insyn i avvikelser. Emiliani (2008) menar även att det 

standardiserade arbetssättet ska utvecklas när ett förslag på förbättrad arbetsmetod 

framkommer. Imai (1991) anser att det inte går att förbättra en process om inte ett 

standardiserat arbetssätt införs. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet av datainsamlingen på fallföretaget. Som introduktion 

ges en beskrivning av fallföretaget. Därefter ges en beskrivning och processkartläggning 

för respektive flöde. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Holmen AB är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror 

och bedriver en verksamhet inom energi och skogsbruk. Holmen består av de tre tidigare 

skogsbolagen MoDo, Iggesunds Bruk och Holmens Bruk. Företaget har funnits sedan 

1600-talet och har utvecklats till ett företag med 3000 anställda och omsätter runt 16 

miljarder kronor per år. Koncernen är uppdelad i fem affärsområden vilka är: Iggesund 

Paperboard, Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen Skog och Holmen Energi (Holmen 

2018b).  

4.1.1 Iggesund Paperboard 

Fallföretaget i denna studie är Iggesunds Bruk som är ett marknadsledande företag inom 

tillverkning av kartong och konsumentförpackningar för kvalificerande grafiska ändamål. 

Omsättningen är cirka 5,5 miljarder kronor och företaget har cirka 1400 heltidsanställda 

(Holmen 2018a).  

4.2 Val av produktfamilj 
En av fallföretagets huvudprocesser för tillverkning av kartong är att kapa hylsor till 

kartongmaskinerna, där kartongen i sin tur rullas upp på hylsan. Hylsan är ett rör, 

tillverkat av papp (se figur 5) som köps in i olika dimensioner till företaget.  

 
Figur 5: Egen figur av en hylsa och en kartongrulle, där kartongen rullats upp på hylsan. 

 

Denna studie har studerat hylsorna 305 och 151 informations- och materialflöde (se figur 

6 och 7). Produktionen av kartongrullar är direkt beroende av tillförseln av hylsor och 
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företaget strävar därför efter att ha en stor säkerhetsmarginal i flödet för hylsorna. Vid 

störningar i informations- och materialflödet riskerar verksamhetens produktionsflöde att 

bli stillastående vilket skulle bidra till höga kostnader och sämre leveransservice. En 

ytterligare bidragande faktor till att flödet av hylsor är ineffektivt är att hylsorna har varit 

lågt prioriterat vid fokus på effektivisering av verksamheten. Produkter som studerats 

under denna studie är fyra dimensioner av hylsor (se tabell 3). 

Tabell 3: Sammanställning av studerade dimensioner av hylsor. 
Hylsa  Ytterdiameter (mm) Tjocklek (mm) Längd (m) 

305 305 12 4,72 

305 305 12 4 

151 151 12 4,72 

151 151 12 4 

4.3 Processkartläggning 
I detta kapitel presenteras en processkartläggning över hylsa 305 och 151. 

Processkartläggningen av hylsorna omfattar planering och styrning, materialflöde, 

lagringstid, kapitalbindning, resultat av värdeflödesanalyserna och ledtid. 

4.3.1 Planering och styrning 
Informationsflödet för hylsor är integrerat över hela fabriken och all personal har tillgång 

till en dator och systemstöd för varje process. Inköp och bearbetning av hylsorna är 

baserat på kundorder och varierar i dimensioner med olika diameter, längder, tjocklekar 

och kvalitet.  

 

Kundorder från Kina av hylsa 305 kommer i större kvantiteter. Dessa kundorder 

sammanställs i ett Excel-ark av produktionsplaneringen som en prognos. Prognosen  

täcker de kommande tre månaderna. Denna prognos av hylsor skickas till leverantören 

som en beställning där orderkvantiteten ökas med cirka 35 stycken extra hylsor för att 

täcka eventuell osäkerhet i informationsflödet eller materialflödet. Parallellt med denna 

beställning skickas en rapport till leverantören med information angående fallföretagets 

aktuella lagernivåer för hylsa 305 och 151. Rapporten sammanställs manuellt av 

operatörerna vid bearbetningsstationen kapning och skickas via mail varje morgon. 

Rapporten skickas som en beställning på hylsor till leverantören som ansvarar för 

påfyllnaden av hylsor i fallföretagets lager. Fallföretaget har bestämt vilka kvantiteter 
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som ska finnas i varje lager, när lagernivåerna underskrider de önskade kvantiteterna 

fyller leverantören på med material.  

4.3.2 Materialflöde 
Hylsorna har en ledtid på tre dagar från beställning till leverans till företaget. När hylsa 

305 levereras lastas de in i två tält som står utomhus. I tält 1 (se figur 6) står det hylsor 

som är 4 meter långa och ämnade för kartongmaskin 1 (KM1). I tält 2 (se figur 6) står det 

hylsor som är 4.72 meter långa och ämnade för kartongmaskin 2 (KM2). Vid behov 

transporteras hylsorna från tält 1 och 2, med traktor in till lager facket (se figur 6) som är 

i direkt anslutning till bearbetningsstationen kapning (se figur 6). Vid leverans av hylsa 

151, placeras de hylsor som ska till KM1, där hylsorna är 4 meter, i ett lager som kallas 

innelagret (se figur 7) innan de transporteras och lagras in i facket (figur 7). Hylsor som 

ska till KM2 är 4.72 meter och levereras direkt in i lagret facket (se figur 7) vid leverans. 

 

Vid bearbetningsstationen kapning kapas hylsorna i efterfrågade längder. Denna station, 

KM 1 och KM 2 har enskilda skiftlag där operatörerna arbetar i treskift så att 

kartongmaskinerna kan försörjas dygnet runt. Efter kapningen läggs hylsorna på en vagn 

(se bild 1) som sedan transporteras till respektive kartongmaskin. För interntransport till 

KM1 används manuell förflyttning samt transport i hiss av vagnarna. För transport till 

KM2 används manuell transport, transport med truck samt transport i hiss. 

Materialtillförseln till kapen och uppläggningen av hylsor på vagnen sker automatiskt 

med hjälp av en robot i facket och en i kapen.  

 

Fallföretaget har otillräckliga rutiner för hantering av svinn och kassationer vid 

materialhanteringen av hylsa 305 och 151. De rutiner som framkom hanterar spill av 

kapade hylsor där spilldelarna antingen limmas ihop eller kasseras. Däremot finns det 

ingen registrering av kassationer eller svinn. 

4.3.3 Lagringstid  
Hylsa 151 har en genomsnittlig lagringstid på cirka två och en halv till tre veckor. 

Lagringstiden för hylsa 305 är kortare och är i genomsnitt cirka en till två veckor. Under 

det senaste året har Iggesund Paperboard haft en åtgång av hylsa 151 på ungefär 14 800 

meter och 47 400 meter av hylsa 305. Genom att dividera antal meter på lager med 

åtgången av material per dag framgår lagrens lageromsättningshastighet (LOH) i dagar. 
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I diagrammet nedan (se diagram 1) visas LOH för hylsa 151 och 305 i lagerna facket, tält 

1 och 2, och innelagret, som ligger på lager i väntan på att transporteras, bearbetas eller 

matas in i respektive kartongmaskin (KM1 och KM2). Stickprov (se diagram 1) indikerar 

de lagernivåer som uppmätts under fallstudien och den maximala nivån indikerar de 

önskade kvantiteter som ska finnas tillgängliga i lager hos fallföretaget för att täcka 

störningskänslighet. 

 

Diagram 1: Lageromsättningshastighet för hylsa 305 och 151. 

 
I diagrammet ovan (se diagram 1) framkommer det att hylsa 151 som går till KM1 har en 

LOH på 23 dagar vid stickprov under fallstudien och en LOH på 27 dagar om lagret fylls 

på med hylsor till maximal nivå. LOH för hylsa 151 som går till KM2 är 17 dagar vid 

stickprov och 41 dagar vid maximal lagernivå. Hylsa 305 som går till KM1 och KM2 har 

en LOH på 12 respektive 7 dagar vid stickprov och 14 respektive 9 dagar vid maximal 

lagernivå. 

4.3.4 Kapitalbindning 
Alla hylsor som lagerhålls ägs av fallföretaget som också står för de kostnader som 

genereras av lagerhållningen och materialhanteringen. Kapitalbindningen är uträknad 

med variabler för materialets förbrukning, genomsnittliga lagringstid och värde.  

 

I diagrammet nedan (se diagram 2) visas kostnaden i EUR för kapitalbindningen av hylsa 

151 och 305 i lagerna facket, tält 1 och 2, och innelagret, som ligger på lager i väntan på 

att transporteras, bearbetas eller matas in i respektive kartongmaskin (KM1 och KM2). 

23

17

12
7

27

41

14
9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

151 KM1 151 KM2 305 KM1 305 KM2

Lageromsättningshastighet (dagar)

Stickpriv Maximal



 

 35 

Stickprov (se diagram 2) indikerar de lagernivåer som uppmätts under fallstudien och den 

maximala nivån i indikerar de önskade kvantiteter som ska finnas tillgängliga i lager hos 

fallföretaget för att täcka störningskänslighet. 

 

Diagram 2: Kapitalbindning för hylsa 305 och 151 på lager. 

 
Diagrammet ovan (se diagram 2) visar att kapitalbindningen för hylsa 151 som går till 

KM1 är 3 508 EUR vid stickprov under fallstudien och 3 996 EUR om lagret fylls på med 

hylsor till maximal nivå. Kapitalbindningen för hylsa 151 som går till KM2 är 2 625 EUR 

vid stickprov och 6 182 vid maximal lagernivå. Kapitalbindningen för hylsa 305 som går 

till KM1 och KM2 är 8 085 EUR respektive 9 730 EUR vid stickprov och 8 404 EUR 

respektive 10 191 EUR vid maximal lagernivå. 

4.3.5 Resultat av värdeflödesanalyserna 
Värdeflödesanalysen visar processkartläggningen för hylsa 305 (se figur 6) och 151 (se 

figur 7) i längderna 4 meter och 4.72 meter, från inleverans till inmatning i 

kartongmaskinerna KM1 och KM2. Materialflödet beskrivs i mitten av bilden, från 

vänster till höger, där varje aktivitet är uppmärkta i kronologisk ordning. Nedanför 

materialflödet anges informationen angående tider för varje aktivitet på en tidslinje där 

tiden redogörs i minuter och timmar. Den övre tidslinjen redogör tiden för aktiviteter i 

den övre delen av flödet som går till KM1. Likaså redogör den nedre tidslinjen för 

aktiviteter i den nedre delen av flödet som går till KM2. Den redovisade tiden baseras på 

beräkningar som gjorts utifrån datainsamlingen (se bilaga 4). Informationsflödet visas 

genom de streckade pilarna i den övre delen av bilden med kompletterande text som anger 

frekvens av uppdaterad information.  
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Nedan presenteras processkartläggningen av värdeflödet för hylsa 305 (se figur 6, eller 

för större version bilaga 2):  

Figur 6: Värdeflöde för hylsa 305 

 
Flödet av hylsa 305 som går till KM1 har en bearbetningstid på 0.61 minuter vilket utgör 

0.0035 % av den totala ledtiden på 12 dagar och flödet till KM2, 0.0054% av ledtiden på 

7.8 dagar. Tidslinjen visar att hylsa 305 som går till KM1 ligger 200 timmar i tältet. Sedan 

tar det 94 minuter att transportera hylsan till facket där den ligger i 77 timmar innan den 

transporteras in i bearbetningsstationen. Bearbetningen tar 7.5 minuter och efter att hylsan 

är kapad ligger den på vagnen i 6.12 minuter innan den transporteras i 1.04 minuter till 

färdigvarulagret (FVL). I FVL ligger hylsan 8 timmar innan den matas i 

kartongmaskinen. Tidslinjen för hylsa 305 som går till KM2 visar att hylsan ligger 110 

timmar i tältet innan den transporteras i 75 minuter till facket där den ligger i 69 timmar. 

Sedan matas hylsan in i bearbetningsstationen där den bearbetas i 8.28 minuter. Efter 

kapningen ligger hylsan på vagnen i 8.72 minuter innan den transporteras i 5.55 minuter 

till FVL där den lagras i 7 timmar. 
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Nedan presenteras processkartläggningen av värdeflödet för hylsa 151 (se figur 7, eller 

för större version bilaga 3): 

 
Figur 7: Värdeflöde för hylsa 151 

 
För flödet av hylsa 151 som går till KM1 uppnår den bearbetande tiden i kapen, 0.61 

minuter, vilket utgör 0.0018 % av ledtiden på 24 dagar. För flödet till KM2 skapar 

bearbetningstiden en procentsats på 0.0016% av ledtiden på 26 dagar. Tidslinjen för hylsa 

151 som går till KM1 visar att hylsan levereras in i facket vilket tar 50 minuter och sedan 

lagras där i 8 timmar innan den transporteras in i bearbetningsstationen. Bearbetningen 

tar 19.06 minuter och efter att hylsan är kapad ligger den på vagnen i 5.31 minuter innan 

den transporteras i 2.42 minuter till FVL. I FVL ligger hylsan 8 timmar innan den matas 

i kartongmaskinen. Tidslinjen för hylsa 151 som går till KM2 visar att hylsan ligger 15 

timmar i innelagret innan den transporteras i 55 minuter till facket där den ligger i 17 

timmar. Sedan matas hylsan in i bearbetningsstationen där den kapas i 21.44 minuter. 

Efter kapningen ligger hylsan på vagnen i 6.06 minuter innan den transporteras i 6.7 

minuter till FVL där den lagras i 14 timmar. 

4.3.6 Ledtid 
Ledtid genereras i det fysiska flödet genom hantering av material, transporter och 

lagerhållning. De mest tidskrävande aktiviteterna i processerna för hylsorna 305 och 151 

är lagerhållningen vilket påvisas i diagrammen nedan (se diagram 3-6). Diagrammen 

visar en bild av hur ledtiden för processerna är fördelade för varje aktivitet.  
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Diagram 3: Tid i minuter för varje aktivitet i processen. 

 

Diagram 4: Tid i minuter för varje aktivitet i processen. 
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Diagram 5: Tid i minuter för varje aktivitet i processen.  
 

 
Diagram 6: Tid i minuter för varje aktivitet i processen. 

 

I diagrammen ovan (se diagram 3 och 4) representerar de längsta staplarna den tid som 

hylsa 305 spenderar i tält 1, Facket och lager framför KM. Dessa tider för hylsa 305, som 

går till KM 1(se diagram 4), uppnår 12013.71, 4639.91 respektive 500.75 minuter vilket 

totalt motsvarar cirka 12 dagar i lager (se diagram 3). De långa staplarna i diagrammet 

för hylsa 305 som går till KM 2 är: 6570, 4127.31 och 447.6 minuter vilket skapar en 

lagringstid på 7,8 dagar. Likaså representerar de längsta staplarna i diagrammen för hylsa 

151, som går till KM 1 och KM 2 tiden i lager. Tiden de långa staplarna visar för hylsa 

151 som går till KM1 (se diagram 5) är: 21900, 11803.25 och 409 minuter. Även så visar 

de långa staplarna i diagrammet för hylsa 151 som går till KM2 (se diagram 6) tiden i 

lager, vilket är: 25028.57 och 803 minuter.  
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5 Analys och Diskussion 

I kapitlet analyseras resultatet av datainsamlingen. 

5.1 Faktorer som påverkar lagernivåer vid hantering av 

information och material 
Ökade lagernivåer inom en verksamhet har en direkt koppling till slöseri (Tersine och 

Hummingbird 1995) och bör reduceras eller elimineras (Sörqvist 2013). Genom 

reducering av de 7+1 slöserierna (Oliver et.al. 1996; Sörqvist 2013) följer minskade 

lagernivåer.  

5.1.1 Materialflöde 
Sörqvist (2013) menar att lagring av gods inte skapar värde för kund och utgör även en 

risk då materialet inte med säkerhet kan levereras till slutkund. Lagerhållning 

förekommer vid ett flertal tillfällen i materialflödet hos fallföretaget. Risken för skador är 

extra stor vid lagerhållning och hantering av material i Tält 1 och Tält 2 eftersom de är 

lokaliserade utomhus vilket kan medföra risk för skador som orsakas av väder och vind. 

De lagernivåer som uppmättes vid fältstudien underskrider fallföretagets önskade 

kvantiteter i lager (se diagram 1) vilket indikerar att de uppmätta lagernivåerna vid 

stickprov är tillräckliga för att täcka efterfrågan från kartongmaskinerna. Därmed kan 

slutsatsen dras att de satta lagernivåerna är för höga. Fallföretaget har goda 

leverantörsförhållanden och kan sänka säkerhetsnivåerna på lagerna. Detta antagande 

stärks av Jonsson och Mattsson (2011) som framhäver att lagernivåerna kan sänkas 

genom goda leverantörsförhållanden och säker prognostisering eftersom 

störningskänsligheten minskar. Säkerhetslagret behöver endast täcka efterfrågan på 

hylsor för de tre dagar som det tar att leverera hylsorna från beställning till leverans. En 

slutsats som får stöd av Jonsson och Mattsson (2011) som menar att säkerhetslagernivån 

kan bedömas genom önskad säkerhetsnivå utifrån efterfrågan på artiklar. 

 

Sörqvist (2013) menar att överproduktion ökar lagernivåerna eftersom allt som 

produceras och tillhandahålls över kundens efterfrågan blir till överflöd och läggs på 

lager. Jonsson och Mattsson (2011) menar att lagerfört gods och gods som inte har någon 

direkt koppling till efterfrågan på andra artiklar har en oberoende efterfrågan, och 

eftersom allt material i materialflödet saknar denna koppling till efterfrågan på andra 
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artiklar skapas en oberoende efterfrågan. Enligt Hopp och Spearman (2004) och 

Spearman, Woodruff och Hopp (1990) ökar oberoende efterfrågan antalet PIA vilket har 

en direkt koppling till ökade lagernivåer (Liker 2009). Därav kan slutsatsen dras att 

styrningen av materialflödet kan påverka och minska överproduktion.  

 

Transporten på vagnarna mellan kapningen och kartongmaskinerna bidrar till ökad 

lagerhållning eftersom godset som transporteras blir stillastående en längre tid. 

Transporten på vagnarna skapar därför slöseri i dubbel bemärkelse eftersom den 

stillastående transporten därmed räknas som en lagerplats (Sörqvist 2013). Det är därför 

av stor vikt att utbilda och informera medarbetarna på fallföretaget om vad slöseri är och 

hur det kan minskas eller elimineras för att skapa ett synsätt och en strävan mot ständiga 

förbättringar (Radnor och Walley 2008; Formoso et. al. 2002).  

 

Worley och Doolen (2006) anser att en viktig aspekt för att skapa framgång i en 

föränderlig process är ett demonstrerat engagemang och ledarskap från högst ledningen. 

Kotter (1996) tillägger att ett bra ledarskap är en förutsättning för nya möjligheter och för 

att driva ett förändringsorienterat företag. Eftersom fallföretaget är i behov av att 

effektivisera sin verksamhet är ledarskap ett viktigt nyckeltal för att lyckas med 

förändringsarbetet. Kotter (1990) och Kotter (2011) menar att ledarskapet är bristfälligt i 

ett flertal organisationer eftersom företagen inte lyckas förmedla en känsla av tillhörighet, 

självkänsla, kontroll och ansvar hos sina medarbetare. Liker (2009) menar att 

arbetsgrupper (workteams) är ett grundläggande arbetssätt inom Lean och ledarskap 

vilket bidrar till att medarbetarna involveras i förändringsarbetet. Därmed kan 

fallföretaget uppnå ett framgångsrikt ledarskap genom att skapa mindre arbetsgrupper där 

ansvarsområden delas upp på medlemmarna inom gruppen. Detta gör att medarbetarna 

får ta större ansvar vilket i sin tur leder till en känsla av tillhörighet och ökad självkänsla. 

Arbetsgrupperna motiverar och inspirerar medarbetarna till att ta ansvar och ha kontroll 

vilket enligt Liker (2009) främjar en bra företagskultur. Liker och Hoseus (2010) menar 

att målet med Lean är att skapa en företagskultur som främjar ömsesidig tillväxt. Hög 

flexibilitet inom arbetsgrupperna i form av arbetsrotation och rotation av ledarskap 

öppnar upp möjligheter till att prova nya rutiner vilket i sin tur hjälper fram förslag till 

ständiga förbättringar vilket enligt Liker och Hoseus (2010) är en av grundstenarna i 

framväxten av en Lean företagskultur. 
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Fel och omarbete av produkter är enligt Sörqvist (2013) ett slöseri. Vid brist i kvalitet 

måste produkterna hanteras om, vilket bidrar till ett slöseri av tid. Även den lageryta, som 

eventuella kassationer och svinn tar upp är slöseri i form av utrymme och kostnader. Hos 

fallföretaget registreras inte fel och omarbete i materialflödet vilket bidrar till att slöseri 

av denna sort sker obemärkt och därför heller inte kan effektiviseras.  

 

Sörqvist (2013) menar att outnyttjad kreativitet hos de anställda är slöseri och bör 

motverkas. Worley och Doolen (2006) understryker vidare att en viktig faktor, för att ta 

vara på kompetens inom verksamheten, är att skapa en företagskultur som accepterar att 

fel och brister kan uppstå så att dessa påtalas och visas. Därmed kan rotorsaken till fel 

och brister identifieras och åtgärdas. Vid effektivisering tar det tid att fråga efter 

personalens kunskap och utvärdera om det är relevant för ändamålet. Därför sparas tid 

om personalen på eget initiativ kan bidra med kunskap och kreativa lösningar på problem 

som leder till förändring till de bättre. 

5.1.2 Planering och styrning 
Informationsflödet påverkar lagernivåerna eftersom materialstyrningen skapar ett 

tryckande flöde med en låg störningskänslighet. Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

beställning av större kvantiteter än efterfrågat är ett sätt att motverka störningar i flödet 

men det bidrar till ökade lagernivåer. De kvantiteter som beställs av hylsor överstiger 

kundens efterfrågan av material och personalen som ansvarar för beställning och 

prognostisering uppmärksammar inte konsekvenserna av beställningen av för stora 

kvantiteter. Konsekvenserna av hanteringen mot störningskänslighet ökar kostnaderna i 

verksamheten (Hopp och Spearman 2004; Jonsson och Mattsson 2011).  

 

Att beställa mer material än vad kunden efterfrågar är en bidragande faktor till att det 

skapas ett tryckande materialflöde. Hopp och Spearman (2004) menar att ett tryckande 

flöde inte har några begränsningar på antalet PIA. Genom tryckande styrning säkerställs 

en konstant försörjning till kartongmaskinerna och motverkar eventuella störningar i 

material- och informationsflödet (Jonsson och Mattsson 2011; Liker 2009). Jonsson och 

Mattsson (2011) menar att det inte är lämpligt att riskera störningskänslighet i alla 

produktionsflöden vilket är fallet för materialflödet för hylsor. Detta eftersom 

störningskänslighet i verksamhetens produktionsflöde får stora konsekvenser i form av 
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höga kostnader och sämre leveransservice. Däremot menar Hopp och Spearman (2004) 

och Abdulmalek och Rajgopal (2007) att ett dragande flöde, som bygger på Just-In-Time 

kan styra flödet utan hög störningskänslighet. Hopp och Spearman (2004) betonar att, 

inget verkligt fall av materialstyrning är ett enformigt dragande eller tryckande. En 

önskad situation är då att materialet levereras i rätt kvalitet i rätt tid enligt Just-In-Time-

principen samtidigt som det finns en begränsad buffert för att motverka effekten av 

eventuell störning i material- och informationsflödet. Hopp och Spearman (2004) nämner 

att fördelarna med ett dragande flöde är många och bidrar bland annat till reducerade 

lagernivåer och kostnader, eftersom kapitalbindning och hantering av kassationer 

reduceras eller försvinner. Olhager (2013) understryker att problem och brister i kvalitet 

träder fram vid reducering av lagernivåer. Vid minskade lagernivåer skulle fallföretaget  

behöva införa rutiner för att hantera problem och brister i kvaliteten eftersom det inte 

kommer finnas stora säkerhetslager som gömmer och skymmer dessa problem och brister 

och kan heller inte rädda situationer då kvaliteten brister.  

5.2 Faktorer som påverkar ledtiden vid hantering av 

information och material 
Tersine och Hummingbird (1995) anser att slöseri bidrar till långa ledtider. Det finns en 

stark koppling mellan ett tryckande flöde och slöseri då det genererar ett högt antal PIA 

som i sin tur skapar långa ledtider (Liker 2009; Spearman, Woodruff och Hopp 1990). 

Genom att reducera slöseri och bygga ett flöde med dragande karaktär skapas 

ledtidsreduktion. Minskade lagernivåer och effektiv hantering på fallföretaget minskar 

ledtiderna. 

5.2.1 Materialflöde 

Sörqvist (2013) menar att väntan uppstår vid avsaknad av material eller produkter, eller 

vid omställningar. Han påpekar även att väntan inte skapar värde för kund och ökar 

ledtiden. Fallföretagets materialflöde för hylsor fylls ständigt på med material vilket 

bidrar till att väntan i denna bemärkelse endast förekommer vid bearbetningsstationen, 

eftersom ingen annan aktivitet står stilla på grund av brist på material eller produkter. 

Eftersom kapen hanterar partistorlekar av 5-17 hylsor för att fylla vagnarna får materialet 

vänta innan det kan transporteras. Denna väntetid bör inte minskas eftersom den 

partistorlekarna är anpassade till produktionen av hylsor och skapar en minimal 

minskning av ledtiden vilket i detta fall inte är väsentligt.  
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Transport påverkar ledtiden på så sätt att ju fler och ju längre transporter desto längre blir 

också ledtiden (Sörqvist 2013). Detta är som tidigare nämnts ett slöseri och bör minskas 

eller elimineras (Bhasin och Burcher 2006). Transporter förekommer mellan alla 

aktiviteter av lager och bearbetning i fallföretagets materialflöde. Avstånden mellan 

aktiviteterna är svårt att påverka eftersom det är väggar och stora maskiner i mellan. 

Däremot kan antalet transporter minskas genom att ta bort eller minska onödiga 

transporter. Hantering av lager och material utförs med styrning av oberoende efterfrågan 

och vid de tillfällen då planeringen ändras för inmatningen i kartongmaskinerna sker 

omarbete och fler transporter av material utförs. Detta eftersom vagnar med färdigkapade 

hylsor inte längre ska användas och de hylsor som inte kan kapas om blir med tiden 

obrukbara. Detta bidrar både till ökad ledtid och fler kassationer. Hopp och Spearman 

(2004) nämner att ett dragande flöde reducerar ledtiden genom att skapa ett jämnare flöde 

med mindre antal PIA och förbättrad kvalitet. Ett dragande flöde hade motverkat 

problemet vid ändring i planeringen för inmatningen av hylsorna i kartongmaskinerna. 

 

Överarbete påverkar ledtiden då onödig energi och tid läggs på hantering av material som 

inte kommer till användning och skapar därmed inget värde för kund (Sörqvist 2013). I 

materialflödet på fallföretaget inträffar detta vid kapning av hylsorna eftersom det inte är 

en aktivitet som kunden betalar för. Chen och Meng (2010) uttrycker att de aktiviteter 

som skapar värde för kund i ett materialflöde utgörs vanligtvis av bearbetning av 

produkterna, men eftersom bearbetningsstationen kapning utförs innan kartongen rullas 

upp på hylsorna är det en icke-värdeskapande aktivitet. Kunden betalar för kartongen som 

produkt och inte för kapningen av hylsorna eftersom det inte är avgörande för kvalitén på 

produkten.  

 
Sörqvist (2013) menar att lager påverkar ledtiden negativt eftersom höga lagernivåer 

bidrar till längre ledtid. Enligt Lumsden (2009) bör lageromsättningen beräknas via FIFO-

principen om materialet som lagerhålls skadas med tiden eftersom den produkt som först 

läggs på lager blir också obrukbar fortast. Därav bör tiden för lagerhållning av hylsorna 

beräknas enligt denna princip eftersom hylsorna blir obrukbara om de ligger på lager för 

länge. Ledtiden för fallföretagets process ökar beroende på lagernivåerna och vid 

reducering av dessa kan ledtiden förkortats.  
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Sörqvist (2013) menar att onödiga rörelser förlänger ledtiden då tiden för arbetet som 

räknas som onödiga rörelser skapar slöseri. Vid datainsamlingen på fallföretaget 

framkom det att onödiga rörelser existerar vid hantering av material. Det framkom även 

att det inte utvecklats ett optimalt arbetssätt för varje individ att utöva materialhanteringen 

på. 

 
Fel och omarbete ökar ledtiden för materialflödet eftersom denna tid används till 

korrigering av problem och brister i kvalitet vilket, av Sörqvist (2013), anses som slöseri. 

Vid införandet av rutiner för hantering av kassering och svinn av hylsor hade en 

uppskattning av den tid som läggs på hanteringen kunnat utföras vilket inte var möjligt 

vid datainsamlingen eftersom rutinerna var ofullständiga. 

 

PDCA-cykeln är ett verktyg som kan användas för att skapa rutiner för förbättringsarbete 

(Wilson 2000). Genom att använda sig av den cykliska strukturer för kontinuerligt arbete 

kan små förändringar ske varje dag som leder till det bättre. Det dagliga 

förbättringsarbetet skapar då en rutin vilket gör att problem lyfts fram och motverkas.  

 

Företaget har inget standardiserat arbetssätt för materialhantering vilket enligt Imai 

(1991) är en förutsättning för att kunna förbättra en process. Liker och Meier (2006) 

menar att standardiserat arbetssätt är det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på och  

skapar en grund till ständiga förbättringar. Genom att ta fram ett standardiserat arbetssätt 

för hanteringen av material och information kan fallföretaget lägga en grund för ständiga 

förbättringar. Liker (2009) menar att förståelsen för varför det är fördelaktigt att arbeta 

standardiserat och vilka omständigheter det kräver är en viktig aspekt för att lyckas med 

framtagningen och därför är det viktigt att förmedla fördelarna med ett standardiserat 

arbetssätt genom utbildning och daglig kontakt för att lyfta fram idéer som bidrar till den 

bästa lösningen. För att uppnå detta på lång sikt bör arbetssättet uppdateras vid nya mer 

effektiva lösningar Emiliani (2008). Detta kan göras genom att utnyttja de anställdas 

kreativitet och kunskap. 

 
Outnyttjad kreativitet hos de anställda är ett slöseri eftersom kreativa lösningar inte 

bejakas stannar utvecklingen av förbättringsarbetet (Sörqvist 2013). Fallföretagets 

material- och informationsflöde kan effektiviseras i detta avseende då Sörqvist (2013) 
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anser att användning av kreativitet och kunskap från personalen kan reducera ledtiden 

eftersom det bidrar till effektiva lösningar vilket i sin tur kan leda till ledtidsreduktion. 

5.2.2 Planering och styrning 
Informationsflödet, i form av prognostisering och beställning av material, påverkar 

ledtiden eftersom tiden produktionsplaneringen lägger på att utföra en manuell 

beställning av material skapar överarbete. Detta skapar också förvirring i flödet eftersom 

fler personer beställer material på olika nivåer. Sörqvist (2013) och Liker (2009) menar 

att allt överarbete räknas som slöseri eftersom det inte tillför produkten något kundvärde. 

En automatisk prognostisering och beställning av hylsor skulle effektivisera flödet 

eftersom det eliminerar överarbete och förvirring.  

5.3 Förbättringar som kan göras för att reducera ledtid och 

lagernivåer 
De förbättringsförslag som presenteras nedan syftar till att effektivisera fallföretagets 

informations- och materialflöde med avseende på minskade ledtider och lagernivåer. 

Fallföretaget har möjlighet att effektivisera informations- och materialflödet för hylsor 

genom att agera efter ett eller fler förbättringsförslag av dessa förbättringsförslag. 

Minska säkerhetslager 

Osäkerhet och störningskänslighet i informations- och materialflödet bör motverkas med 

hjälp av säkerhetslager. Dock kan samtliga lager minskas så de kan hantera efterfrågan 

på hylsor under den tid det tar från beställning till leverans av material. Vid mer frekventa 

leveranser, där godset kommer i mindre kvantiteter som är anpassade till fallföretagets 

kundefterfrågan, kan lagernivåerna minskas ytterligare. 

Digitalisera mottagning och registrering 

Genom att digitalisera mottagning och registrering av material kan information 

sammanställs och skickas i en rapport till leverantören automatiskt vid utsatta tider. 

Leverantören kan även tillåtas få insyn i företagets information och statistik angående 

lager för att underlätta kommunikationen. 
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Skapa rutiner 

För att möjliggöra reducering av ledtid och lagernivåer som orsakas på grund av omarbete 

bör det läggas in rutiner för hantering av svinn och kassering samt rutiner för 

kvalitetssäkring i materialflödet. Kvalitetsbrister uppkommer till följd av minskade 

lagernivåer eftersom problemet inte längre skyms av den höga säkerhetsnivån. Därför blir 

verksamheten tvungen att arbeta med kvalitetssäkring och ständiga förbättringar vid lägre 

lagernivåer. 

 

Vid implementation av rutiner för daglig hantering av problem och brister kan små 

förändringar som leder till det bättre uppstå. Ett verktyg som är användbart för sådant 

arbete är PDCA-cykeln som initierar kontinuerligt och återkommande arbete. Rutiner för 

kontinuerligt förbättringsarbete kan tas fram genom att använda verktyget som 

vägledning i förändringsprocessen. 

 

Ett standardiserat arbetssätt är det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på. Genom att ta 

fram ett standardiserat arbetssätt för hanteringen av material och information vägleds 

personalen i det dagliga arbetet och det skapar en grund till ständiga förbättringar.  

Automatisera beställningar 

Med avsikt att reducera ledtid och lagernivåer genom planering och styrning kan 

prognostisering och beställning av hylsor vid order från Kina automatiseras. Kalkylering 

och informationssamanställning kan utföras med hjälp av ett systemstöd som automatiskt 

skickar information till leverantören. Likaså bör den rapport som sammanställs av 

operatörerna vid bearbetningsstationen kapning ske automatiskt.  

Införa ett dragande flöde 

Genom att styra materialflödet efter kundens efterfråga samt leverera material i rätt tid 

till rätt kvalitet kan ett dragande flöde implementeras. Införandet av ett dragande 

materialflöde sänker lagernivåer och ledtid samt därmed också företagets kostnader.  

Köpa färdig kapade hylsor 

Att köpa in färdigskapade hylsor i önskade längder som levereras med högre frekvens 

och med färre kvantiteter per last är ytterligare förslag till effektivisering då kapningen är 

en nödvändig men icke-värdeskapande aktivitet. 
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Inkludera personal 

Via utbildning av vad slöseri är och hur det kan reduceras eller elimineras kan 

effektivisering uppnås. Utbildning av de anställda är ämnat till att skapa förståelse och 

engagemang vilket kan hjälpa företag att möta marknadens krav på effektivisering. Ett 

sätt att skapa förståelse är genom visualisering. Detta ökar förståelsen hos medarbetarna 

och på så sätt blir det lättare att ta vara på kreativitet från de anställda. För att utbildningen 

ska ge effekt är det viktigt att högsta ledningen visar engagemang och påvisar ledning 

mot att acceptera förändringarna till effektivisering. 

Ledarskapets betydelse 

Genom att få chefer och ansvarig personal att komma ut och observera verksamheten kan 

det skapas en förståelse för informations- och materialflödet samt dess inverkan på ledtid 

och lagernivåer. På så sätt kan möjlighet till diskussioner och lösningar på problem skapas 

vilket inte är fallet om ledningen inte involveras i det dagliga arbetet i produktionen. Ett 

mer genuint engagemang kan skapas genom förståelse hos ledningen.  

Arbetsgrupper 

Genom att  skapa mindre arbetsgrupper där ansvarsområden delas upp på medlemmarna 

inom gruppen framstår en känsla av tillhörighet och ökad självkänsla. Arbetsgrupperna 

motiverar och inspirerar medarbetarna till att ta ansvar och ha kontroll vilket främjar en 

bra företagskultur. Hög flexibilitet inom arbetsgrupperna i form av arbetsrotation och 

rotation av ledarskap öppnar upp möjligheter till att prova nya rutiner vilket i sin tur 

hjälper fram förslag till ständiga förbättringar  
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6 Slutsats och förbättringsförslag 

I kapitlet presenteras slutsatser av analys- och diskussionen. Slutsatsen kommer även att 

svara mot syftet. Kapitlet behandlar även förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur internt materialflöde samt beställning och 

prognostisering av material kan effektiviseras för att reducera ledtid och lagernivåer.  

 
Slöseri i ett informations- och materialflöde bidrar till ineffektivitet. Icke-värdeskapande 

aktiviteter i ett flöde skapar inget värde för kund och räknas därmed som slöseri. Vid 

undersökning av de aktiviteter som bidrar till slöseri i ett informations- och materialflöde 

har verktyget värdeflödesanalys varit till nytta för att kartlägga flödena och identifiera 

områden med potential till att effektiviseras. 

 
Styrning och planering av materialflödet har en direkt påverkan på lagernivåer och 

ledtider och kan därmed inverka på företagets kostnadseffektivitet. Genom att styra 

materialflödet efter kundens efterfrågan, implementeras ett dragande flöde vilket 

eliminerar eller reducerar lagernivåer och ledtider. Att reducera eller eliminera 

lagerhållningen på fallföretaget är svårt dels eftersom produktionen av kartong är direkt 

beroende av tillförseln på hylsor, dels för att fallföretaget önskar ha en låg 

störningskänslighet. Genom att införa säkerhetslager som täcker den ledtid det tar att 

beställa material från leverantör samt minskar kvantiteterna av gods i transporterna med 

mer frekventa leveranser, kan säkerhetslagerna minskas ytterligare. 

 

Vid analys av informationsflödet för hylsorna framkom det att effektivisering i form av 

minskade ledtider kan uppnås genom automatisering av beställning och prognostisering 

av hylsor.  

 
Genom att dokumentera antalet kassationer och svinn av hylsor skapas en förståelse för 

dess omfattning. För att öka verksamhetens effektivitet bör kassationer och svinn 

kartläggas för att rutiner för hantering av dessa ska kunna byggas upp. För att ta fram 

rutiner för förbättringsarbete bör ett standardiserat arbetssätt identifieras. Genom att 

digitalisera mottagning och registrering av material kommer detta även underlätta 

registrering av kassationer och svinn, och likaså öka medvetenheten angående lagernivåer 

och reducera ledtiden. 
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Personalens roll i informations- och materialflödet bör inkluderas i arbetet mot 

effektivisering för att ta vara på kreativitet och befintlig kunskap hos de anställda. Via 

utbildning av vad slöseri är och hur slöseri skapas, genereras förståelse, och med stöd och 

engagemang från högsta ledningen skapas goda förutsättningar för effektivisering. Att 

skapa arbetsgrupper som själva hanterar ansvarsområden och har ett roterande ledarskap 

motiverar och inspirerar medarbetarna vilket i sin tur genererar en bra företagskultur. 

 

Studiens vetenskapliga summering och bidrag är att tillämpa förslag till effektivisering 

för ett informations- och materialflöde i helhet och inte var för sig. Genom detta utökas 

forskningen på området att studera ett informationsflöde och hantering av information 

med avseende på att identifiera slöseri samt att utveckla forskning inom undersökning 

och analysering av slöseri av administrativt arbete i kombination men undersökning av 

slöseri i ett materialflöde.  

6.1 Sammanfattning av förbättringsförslag  
• Minska säkerhetslager. 

• Digitalisera mottagning och registrering av gods. 

• Skapa rutiner för hantering av kassationer och svinn. 

• Inför ett standardiserat arbetssätt för hantering av information och material. 

• Automatisera prognostisering och beställning av material. 

• Inför ett dragande flöde av material. 

• Köp in färdigkapade hylsor till kartongmaskinerna. 

• Inkludera personal i förändringsarbetet. 

• Skapa ett framgångsrikt ledarskap. 

• Skapa arbetsgrupper med individuellt ansvar och ledarskap. 
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6.2 Förslag till vidare Forskning  
• Utföra dokumenteringen av informations- och materialflödet under en längre period 

för att säkerhetsställa att betydelsefulla händelser ingår i samanställningen av 

resultatet. Likaså gäller undersökning och framtagning av mer exakta siffror. 

• Då studien är avgränsad till hylsa 305 och 151 innebär det att, effektivisering i en 

större omfattning kan uppnås vid undersökning och analys av informations- och 

materialflödena för samtliga hylsor hos fallföretaget. 

• Eftersom kartläggningen av värdeflödena visar på en bild, framtagen utifrån befintligt 

tillstånd under fallstudien, kan vidare forskning bidra med en bild av värdeflödena i 

framtida tillstånd med avseende på förbättringsförslagen. Därefter kan en 

handlingsplan för utveckling av framtida tillstånd tas fram som ett första steg i 

implementationen. 

• Ett förslag till vidare forskning är att utöka denna studie med en flerfallstudie för att 

undersöka om metoden kan anpassas i fler miljöer. 
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Bilaga 1 

Intervjumall  
1. Hur uppfattar du nuvarande information- och materialflöde av hylsorna 305 och 

151? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter gällande hylsorna 305 och 151? 

3. Hur ofta utför du arbetsuppgifterna? 

4. Hur ser du på rutinen av hantering av hylsorna 305 och 151? 

5. Finns det några problem vid hantering av hylsorna 305 och 151? 

6. Har du några förbättringsförslag angående materialhanteringen av hylsa 305 och 

151? 
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Bilaga 2 

Värdeflödesanalys Hylsa 305 
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Bilaga 3 

Värdeflödesanalys Hylsa 151 
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Bilaga 4 

Sammanställning av data till värdeflödesanalys 
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