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Abstract
The union of digital technologies and logistical functions through concepts such as
Industry 4.0 could change how a lot of markets operate. This creates new requirements
for manufacturing companies who wish to keep growing and to stay competitive. The
purpose of this study was to look at implementation of modern digital technologies in an
industrial manufacturing context. The authors of this study explored which motives exist
for such an implementation and which problems that need to be considered. Furthermore,
the authors examined how effectiveness can be measured after implementation from both
a manufacturing perspective as well an internal transport perspective. Interviews were
conducted with a manufacturing company in the process of implementing a digital
warehouse management system as well as a consulting company that provided support to
the project.
The case company in the study was in the final phase of implementing a digital warehouse
management system with a primary feature of tracking material and goods through the
production. Prior to this warehouse management system, all planning and stock keeping
were performed manually.
The authors proposed 14 different motives for manufacturing companies to implement a
digital system and eight important factors to be considered when implementing a system
such as the one the case company did. The authors also proposed Key Performance
Indicators for measuring effectiveness and efficiency of manufacturing operations and
forklift drivers, respectively, when a digital system is applied.
Keywords: Digitization, performance measurement, logistics, internal transport,
implementation, asset tracking.

Sammanfattning
Föreningen av digitala tekniker och logistiska funktioner genom koncept som Industri 4.0
kan komma att förändra många marknader. Detta medför nya förutsättningar för
industriföretag som vill fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga. Denna studie syftade
till att undersöka implementering av modern digital teknik i industriföretag. Författarna
undersökte i denna studie vilka motiv som finns för en sådan implementering och vilka
faktorer en verksamhet kan behöva beakta vid implementering. Dessutom undersöktes
hur effektivitet kan mätas efter implementering både ur tillverkningsperspektiv och
perspektiv på interna transporter. Intervjuer genomfördes med såväl ett tillverkande
företag som implementerar ett modernt digitalt lagerhanteringssystem i sin verksamhet
samt ett konsultföretag som bistod med kompetens för implementeringsprojektet.

Fallföretaget i studien befann sig i slutfasen av implementering av ett digitalt
lagerhanteringssystem med en funktion för att spåra material genom produktionen.
Tidigare hade all planering och inventering gjorts manuellt.
Författarna identifierade 14 motiv som kan finnas för tillverkande företag att
implementera ett digitalt system samt åtta faktorer som är viktiga att beakta vid sådan
implementering. Dessutom identifierade författarna KPI:er som de fann relevanta för
mätning av tillverkningseffektivitet samt truckförares effektivitet efter implementering
av ett digitalt system.
Nyckelord: Digitalisering, prestandamätning, logistik, intern transport, implementering,
asset tracking.
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1. Bakgrund
I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat går även företag och industrier mot en
mer digital framtid i det som kallas Industri 4.0. Med denna nya era av industriell
verksamhet följer många nya tekniker och koncept som Internet of Things (Atzori, Iera
& Morabito, 2010), Smart Manufacturing (Christofides, Davis, El‐Farra, Clark, Harris &
Gipson, 2007) och Cyber Physical Systems (Jazid, 2014). Med nya tekniker kommer nya
möjligheter och utmaningar.
Tillverkande industrier har alltid varit beroende av en väl fungerande logistik, vilket
innefattar såväl flödet av information genom värdekedjan som inflöde av material, flödet
genom produktionen och utflödet av färdiga produkter (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl,
2013). Av den totala tiden en produkt befinner sig i något stadium mellan råvara och
färdig produkt befinner sig vanligen en produkt mycket längre tid i lager och under
transport än vad den fysiskt bearbetas (Lumsden, 2012). De interna transporterna kan stå
för nästan hälften av de totala kostnaderna för transport och distribution. Därför ställs
höga krav på den interna logistiken och de interna transporterna (Lumsden, 2012).
För att få en överskådlig bild av en verksamhet och för att bli bättre på det verksamheten
gör krävs ett systematiskt förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Sådant arbete är
beroende av en nulägesbild, vilken kan fastställas genom mätningar och analys av
relevanta data (Bergman & Klefsjö, 2012). Även detta är något den digitala tekniken kan
hjälpa till med (Medium Corporation, 2017). Exempelvis kommer datainsamling och
datagenerering från verksamhetens olika delar underlättas. Stora förändringar sker inom
tillverknings- och logistikprocesser, förutsättningarna för processtyrning och funktioner
för transport av både människor och material fortsätter att förändras (Atzori et al., 2010).
Tidigare forskning har identifierats gällande implementering av digitala system i
tillverkande industrier för bl.a. effektivisering, produktutveckling och påverkan på
innovationsförmåga (Wu, Rosen, Wang & Schaefer, 2015; Qi & Tao, 2018). Vad
författarna däremot inte kunnat hitta är forskning rörande hur digitala system kan
användas för att mäta truckförares effektivitet i en tillverkande industri samt hur spårning
av Produkter i Arbete kan göras när individuell produktmärkning eller taggning inte är
praktiskt på grund av produkterna eller produktionsmiljön.
Digitalisering kan även bidra till större hållbarhet för tillverkande företag. Exempelvis
kan den ekonomiska hållbarheten öka då företaget blir mer effektiva med de resurser de
har, således kan företaget bibehålla samma lönsamhet med mindre resursanvändning. Den
minskade resursanvändningen kan även leda till en ökad ekologisk hållbarhet, genom att
interna transporter blir mer effektiva kan t.ex. bränsleförbrukning och andra
miljöpåverkande faktorer minskas. Då digitalisering även kan underlätta arbetet för
operatörer i ett tillverkande företag bidrar detta också till social hållbarhet. Det blir lättare
att få tillgång till exakt information och det kan bli mindre manuell
informationsbehandling vilket besparar personalen både stress och frustration.
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Med en önskan att i framtiden fortsätta växa och expandera behöver Gyllsjö Träindustri
få en bild över hur denna tillväxt och expansion skulle kunna gå till. Då dyra investeringar
kan behöva göras vill de kunna basera beslut på fakta. Efter att nyligen ha implementerat
ett digitalt lagerhanteringssystem utvecklat av Invotech Solutions i ett projekt samordnat
av konsultbolaget Acando är det snart dags för driftsättning. I samband med detta kommer
stora mängder data genereras som Gyllsjö Träindustri kan använda som beslutsunderlag
kring hur förbättringar ska genomföras.
Med detta perspektiv undersöker författarna till denna rapport vad som ledde Gyllsjö till
att implementera systemet genom att identifiera vilka specifika motiv som fanns. För att
få en insyn i hur implementering av ett digitalt lagerhanteringssystem kan gå till
undersöks även vilka hinder som fanns vid implementeringen på Gyllsjö och vilka
faktorer som behöver beaktas vid implementering av ett digitalt system. För att sätta den
data som genereras av systemets användning i perspektiv undersöks hur
tillverkningseffektivitet kan mätas med digitala hjälpmedel. Dessutom läggs särskilt
fokus vid hur truckförarnas effektivitet kan mätas med ett digitalt lagerhanteringssystem.
Fokus ligger på det forskningsgap som identifierats, vilket handlar om hur truckförares
effektivitet kan mätas vid användning av ett digitalt system. Det digitala systemet i
fallstudien är ett digitalt lagerhanteringssystem som använder GPS för att spåra
varuflöden och transporter genom produktionen. Det är detta specifika användande av
GPS för spårning av material och transporter för att förbättra interna processer som
författarna tror kan generera ett värdefullt kunskapsbidrag till forskningen.

1.1 Syfte
Denna studie syftar till att undersöka aspekter kring varför ett digitalt
lagerhanteringssystem implementeras och vad som behöver beaktas vid implementering
i en tillverkande industriverksamhet. Dessutom undersöks hur effektivitet kan mätas ur
både ett tillverkningsperspektiv och truckförares perspektiv i sammanhanget digitaliserad
produktion.

1.2 Frågeställningar
•
•
•
•

Vilka motiv finns för tillverkande företag att implementera digitala system?
Vilka faktorer är viktiga att beakta vid implementering av ett digitalt system?
Vilka KPI:er är relevanta för att mäta produktionseffektivitet med ett digitalt
system?
Hur kan truckförares effektivitet mätas med ett digitalt system?
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1.3 Avgränsningar
Denna studie avgränsas till att undersöka aspekterna kring implementering och
användning av det digitala lagerhanteringssystem som utvecklats av Invotech Solutions
som Gyllsjö Träindustri valt att implementera med hjälp av konsultföretaget Acando.
Vidare har författarna ej tagit del av några dokument gällande implementeringsprojektet
hos Gyllsjö, det är möjligt att sådana dokument eller annan formlia hade kunnat ge
ytterligare eller andra insikter.
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2. Metoder
Metodkapitlet nedan kommer redogöra för olika vetenskapliga synsätt, metoder och
angreppssätt, dessutom kommer författarna motivera sina val i varje del. Därefter följer
metodkritik med validitet, reliabilitet samt generalisering.

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod
Patel och Davidson (2011) förklarar att en forskningsmetod är den metod forskaren valt
för informationsinsamling samt analysering och hanteringen av den insamlade
informationen. Huvudsakligen finns det två olika inriktningar av forskningsmetoder,
kvalitativ och kvantitativ (Patel & Davidson, 2011).

2.1.1 Kvalitativ inriktning
Den kvalitativa inriktningen på forskning kan enligt Yin (2014) vara att föredra när det
handlar om att forskningen ska ge en förståelse för de unika omständigheter, det specifika
sammanhang eller de subjektiva synpunkter som ges. Enlig Sohlberg och Sohlberg (2013)
används den kvalitativa forskningsinriktningen primärt inom de samhällsvetenskapliga
och humaniora områdena. Enligt bl.a. Justesen och Mik-Meyer (2011) och Sohlberg och
Sohlberg (2013) är intervjuer och textanalyser några av de vanligaste metoderna inom
den kvalitativa inriktningen. Kvalitativa studier handlar om att utföra beskrivande
analyser med flera variabler i beaktning, dock är dessa variabler nästan aldrig av en
mätbar natur (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Med detta sagt framhäver dock Croom (2009)
att kvalitativa data går att kvantifiera, ett exempel som ges är enkäter med kvalitativa
frågor som t.ex. hur respondenterna upplever en situation, där svaren anges på en
numerisk skala.

2.1.2 Kvantitativ inriktning
Till skillnad från den beskrivande och tolkande kvalitativa metoden, så berör den
kvantitativa forskningsinriktningen mätbara fenomen. Den kvantitativa inriktningen har
som grundtanke att verkligheten är till största del objektivt mätbar. Med detta menas att
den kan beskrivas genom beroende och oberoende variabler för att förklara samband
mellan orsak och verkan (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Data som samlas in i den
kvantitativa inriktningen är generellt av numerisk karaktär, dvs siffror, t.ex. ålder, summa
eller längd. Exempel på metoder som vanligen förknippas med kvantitativ inriktning är
bl.a. experiment (Sohlberg & Sohlberg, 2013) eller enkäter (Bryman, 1997).
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2.1.3 Val av inriktning
I denna studie användes framförallt den kvalitativa forskningsinriktningen genom
intervjuer och dokumentanalys. Detta var en lämplig metod då det handlade om att bl.a.
förstå motiv till handlingar i ett visst sammanhang. Kvalitativa metoder användes även i
studien där det handlade om att diskutera och analysera de kvantitativa KPI:er som
diskuterades, då även dessa tolkades i ett särskilt sammanhang.

2.2 Fallstudie
Då vetenskapliga studier skall genomföras så kan forskaren välja bland ett antal olika
forskningsdesigner. I Blomkvist och Hallin (2015) står det “Att välja forskningsdesign
handlar om att fundera över vilken typ av empiriskt material som ska hjälpa dig att
begripa ett visst fenomen.” (Blomkvist & Hallin, 2015, sid. 57). De tre vanligaste typerna
av forskningsdesign inom samhällsvetenskap är enligt Blomkvist och Hallin (2015)
fallstudie, kvantitativ studie samt experiment och aktionsforskning.
Det finns några utmärkande drag för en fallstudie. Att välja fallstudie som
forskningsdesign innebär att ett eller flera fall (från verkligheten) väljs för att förklara
fenomenet som skall undersökas (som också skall komma från verkligheten). Att välja
fallstudie innebär också att tillräckligt med information måste samlas in om fallet som
valts för att kunna använda fallet för att utforska, beskriva eller förklara fenomenet som
den vetenskapliga studien skall handla om. Tills sist krävs också att fallstudien som helhet
är utförd på ett systematiskt sätt (Blomkvist & Hallin, 2015). En fallstudie kan ha två
olika inriktningar, antingen en “hård” exempelvis produktionsstrategier eller en “mjuk”
där fallstudien inriktas mer på organisationsbeteenden eller medarbetare, dock är en
kombination av dessa också möjlig (Voss, Tsikriktsis & Frohlich, 2002).

2.2.1 Val av fallföretag
När en författare till ett vetenskapligt arbete skall välja företag till fallstudien skall
författaren enligt Yin (2014) basera beslutuet på tillgången av relevant data för att besvara
arbetets frågeställningar. Med detta i åtanke valde författarna fallstudie som den
huvudsakliga forskningsdesignen för detta arbete. Frågeställningarna som skulle besvaras
i detta arbete rörde vilka motivationsfaktorer som driver ett tillverkande företag att
implementera ett digitalt system för ‘asset tracking’ samt vad som är viktigt att tänka på
vid en sådan implementering. Dessutom fanns frågeställningar för hur effektivitet
gällande tillverkning och truckförare kan mätas med hjälp av ett sådant system. Givet
dessa frågeställningar så föll valet på Gyllsjö Träindustri som fallföretag, då de är
användare av ett sådant digitalt system. För ytterligare hjälp att besvara frågeställningarna
så har även konsultföretaget Acando intervjuats. Acando var ansvariga för
implementeringen av systemet ‘Invotech Assets’ på Gyllsjö träindustri som även de
intervjuades för att få med olika perspektiv på motiven som driver tillverkande företag att
5

implementera ett digitalt system för asset tracking. Till hjälp att besvara generella frågor
fanns även Invotech Solutions, utvecklare av systemet, till hands.

2.3 Vetenskapligt synsätt
När en vetenskaplig studie görs finns det olika synsätt att förhålla sig till. Yin (2012)
anger tre sådana synsätt för fallstudier: explorativa, deskriptiva samt explanativa
fallstudier, den sistnämnda även känd som ‘förklarande’ fallstudier.

2.3.1 Explorativ
I den explorativa fallstudien så utförs enligt Yin (2012) datainsamling och empiriska
observationer innan frågeställningar och dylikt är fastställt. Den explorativa fallstudien
har inte fastställt mål från början, utan studiens resultat kan sedan ligga till grund för
vidare fallstudier (Yin, 2012). Således bör den initiala explorativa fallstudien ses som en
isolerad fas från resten av den vetenskapliga studien (Yin, 2012).

2.3.2 Deskriptiv
En deskriptiv fallstudie är enligt Yin (2012) en av de vanligare formerna av fallstudier.
Som benämningen antyder handlar denna form om att beskriva ett fenomen för att få en
djupare insikt i och förståelse för det. Yin (2012) förklarar att den deskriptiva formen är
enkel att utgå ifrån även för någon som inte är specialist inom ett område, då en deskriptiv
fallstudie inte kräver någon djupgående analys. Svårigheten med deskriptiva fallstudier
är att vara tydlig med vad studien ska innehålla och ge tillräckligt med detaljer, dessutom
krävs en noggrann balansering mellan att ge en övergripande beskrivning och dessutom
vara specifik (Yin, 2012).

2.3.3 Explanativ
Den förklarande fallstudien har som syfte att identifiera orsak-verkan samband genom att
ställa frågor som ‘hur’ och ‘varför’ (Yin, 2012). Ofta används kvantitativ analys i en
sådan studie för att undersöka korrelationen mellan beroende och oberoende variabler för
att etablera orsakssambandet, och det är de oberoende variablerna som sägs förklara det
undersökta fenomenet (Yin, 2012). Yin (2012) nämner några vanliga statistiska verktyg
som kan användas vid kvantitativ förklarande analys, t.ex. faktoranalys eller
regressionsanalys.
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2.3.4 Val av vetenskapligt synsätt
I denna studie användes inslag från både de förklarande och deskriptiva synsätten för att
bedriva fallstudien. Detta eftersom frågor formulerades på ett sådan sätt att motiv söktes
genom ‘varför’ frågor, men även eftersom en beskrivande karaktär gavs då fallföretaget
undersöks på ett beskrivande sätt. Inga kvantitativa data analyserades när svar söktes,
vilket ledde att det inte blev ett rent förklarande synsätt.

2.4 Vetenskaplig ansats
Tre vanliga modeller för den slutledningslogik som används inom forskning är de
induktiva, deduktiva och abduktiva ansatserna (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Dessa tre
anges nedan.

2.4.1 Induktiv ansats
Kort sammanfattat så handlar den induktiva ansatsen om att formulera en teori baserad
på observationer i verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Induktion är alltså att
utifrån erfarenheter skapa en teori som bör vara så generaliserbar som möjligt, med vilket
menas att den även gäller för framtida fenomen och inte enbart för ett specifikt isolerat
fall (Blomkvist & Hallin, 2015).

2.4.2 Deduktiv ansats
Den deduktiva ansatsen ämnar komma fram till en slutledning som är logisk, till skillnad
från den induktiva ansatsen som i grunden bygger på mer eller mindre subjektiva
erfarenheter (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Deduktion används oftare för matematiska och
andra strikt logiska former av slutledning, varför den är lämpligare för kvantitativa
studier. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att medan induktion är generaliserbar
utifrån observationer fungerar deduktion så att en logisk härledning görs utifrån generella
antaganden för att komma fram till svaret som antas vara sant.

2.4.3 Abduktiv ansats
Den abduktiva ansatsen kan sägas låna element av både den induktiva och den deduktiva
ansatsen. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) handlar det om att klargöra vilka
omständigheter som gäller för ett observerat resultat. Med dessa omständigheter i tanke
liknar metodiken för abduktiv slutledning även den induktiva ansatsen, vilken handlar
just om att sätta en observation eller en given premiss i ett visst sammanhang för att skapa
förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013).
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2.4.4 Val av vetenskaplig ansats
Då denna studie pendlade mellan teori och empiri för att förklara motiv, villkor och
premisser för ett fenomen i ett sammanhang, användes en abduktiv ansats. Förhoppningen
med detta var att kunna kombinera kreativitet med teori för att på ett nytänkande sätt
resonera kring de motiv och faktorer som identifierades samt de KPI:er som föreslogs.

2.5 Litteraturstudie
En litteraturstudie beskrivs av Fink (2014) som en metod för att sammanställa den
samlade forskningen inom ett område. Litteraturstudie är en lämplig metod för att få en
fördjupad kunskap inom ett valt område (Ejvegård, 2009). Det finns enligt Galvan (2013)
två olika kategorier av informationskällor, primärkälla och sekundärkälla. En rapport
publicerad i en akademisk journal som är den första i sitt slag kan klassas som en
primärkälla. I denna typ av rapport kan metodvalen samt tillvägagångssättet urskiljas, det
framgår hur författarna resonerar och diskuterar kring resultatet de fått fram och jämför
det med existerande teori på området samt författarnas egna slutsatser. Sekundärkällor å
andra sidan är sammanfattningar av ovan beskrivna primärkällor som sedan presenteras i
böcker, tidningar, på nyheterna med mera. Data/information insamlad genom intervjuer
kategoriseras också som primärdata (Galvan, 2013).
Något som påverkar trovärdigheten i ett arbete är valet av källor och primärkällor bidrar
starkt till att skapa trovärdighet i arbetet (Galvan, 2013; Ejvegård, 2009). Även om
informationen eller datan är från en primärkälla så är det viktigt att läsaren är kritisk och
ifrågasätter forskningen då risker för bland annat subjektiva bedömningar och
generaliseringar finns (Galvan, 2013).
I detta arbete så hämtades information från både primär och sekundärkällor. Primärkällor
var information som erhölls från intervjuer men också ur vetenskapliga artiklar. De motiv
som identifierades i litteraturstudien har författarna sammanfattat för att göra materialet
mer hanterbart. Dessa motiv (totalt 61st) sammanfattade av författarna i 14 rubriker (se
tabell 5, 6, 7, 8 och 9). Sekundärkällor i arbetet var främst att från studielitteratur inom
relevanta områden för arbetet.

2.6 Datainsamlingsmetod
Ett mycket viktigt steg i forskningen är hur data samlas in. Vilken datainsamlingsmetod
som väljs och hur den genomförs är viktiga steg i att samla in data som är relevant och av
god kvalitet för studien. Nedan beskrivs intervjumetoden, vilken är den metod som
används för denna studie.
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2.6.1 Intervju som forskningsmetod
En av de vanligaste formerna av datainsamling är intervjuformen. Intervjun kan enligt
Blomkvist och Hallin (2015) vara en lämplig metod när syftet med forskningen är att få
en djupare förståelse för ett visst fenomen. Intervjun som forskningsmetod bidrar med
möjligheter att få nya infallsvinklar till problemet (Blomkvist & Hallin, 2015). Bryman
(2002) och Blomkvist och Hallin (2015) beskriver tre intervjuformer, dessa former
återges nedan.

2.6.1.1 Strukturerad intervju
Strukturerad intervju är en av de tre primära intervjuformerna. En strukturerad intervju
används då en standardiserad utfrågning önskas. Detta görs för att i största mån eliminera
skillnaderna mellan de olika intervjuerna. Oftast så består strukturerade intervjuer av
slutna frågor, frågor med fasta svarsalternativ eller så kallade kodade frågor. Dessa frågor
skall vara formulerade på samma sätt och ställas i samma ordning till samtliga
intervjuobjekt (Bryman, 2002).
2.6.1.2 Ostrukturerad intervju
Motsatsen till en strukturerad intervju är en ostrukturerad intervju. Till skillnad från de
förutbestämda frågorna i en strukturerad intervju så finns här inga sådana, i den
ostrukturerade intervjun så används vanligen allmänna frågeställningar eller teman för
intervjun. Detta resulterar ofta i informellt ställda frågor där formulering och
ordningsföljd skiljer sig åt mellan olika intervjuer. Dessa intervjuer kan med fördel ges
rum att röra sig i olika riktningar eftersom detta visar och ger kunskap om vad den
intervjuade personen uppfattar som relevant och viktigt (Bryman, 2002).
2.6.1.3 Semistrukturerad intervju
Mellantinget mellan dessa två ovan nämnda intervjuformer är den semistrukturerade
intervjun. Det är också denna intervjuform som är den vanligaste vid insamling av
empiriskt material (Blomkvist & Hallin, 2015). Intervjuaren har då en lista över
någorlunda specificerade teman eller frågor som intervjun skall beröra, men den
intervjuade personen har ändå stor frihet att formulera svaren efter eget tycke och smak.
Frågorna behöver inte komma i den förutbestämda ordningen och om intervjuaren vill så
får denne ställa följdfrågor efter tycke och relevans. Den semistrukturerade intervjun kan
i likhet med den helt ostrukturerade intervjun ses som flexibel, det viktiga är att
intervjupersonen uppfattar och förstår vad som, enligt intervjuaren, efterfrågas och
upplevs vara relevant i sammanhanget (Bryman, 2002).
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2.6.2 Val av datainsamlingsmetod
Datainsamlingsmetoden för detta arbete var intervjuer. Det var uteslutande den
semistrukturerade intervjuformen som användes vid genomförandet av intervjuerna.
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för detta arbete då det är ett bra sätt för att få
insikt i ett fallföretags verksamhet i en deskriptiv fallstudie.

2.7 Reflexiv metodik
Reflexiv metod handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2009) om att forskare vid analys
av texter och empiriskt material bör tänka på att reflektera över materialet på ett sådant
sätt att deras subjektiva perspektiv inte färgar reflektionen. Alvesson och Sköldberg
(2009) hävdar att en reflexiv metod ger en djupare insikt i den empiriska undersökningen
och vilket de hävdar även breddar den forskningsfilosofiska ståndpunkten. För att uppnå
detta förklarar Alvesson och Sköldberg (2009) att forskaren vid reflektion bör pendla
mellan fyra nivåer av tolkning, empiriskt material, tolkning, kritisk tolkning samt
självkritisk och lingvistisk reflektion. Pendling bör enligt Alvesson och Sköldberg (2009)
ske enligt figur 1 nedan:

Figur 1: Reflexiv tolkningsmetod Källa: Alvesson och Sköldberg (2009, sid. 277).

2.8 Korsanalys
Merriam (1994) uttrycker att vid jämförelse mellan olika studier och fall kan en mer
generaliserbar och pålitligare “slusats” dras om vilka faktorer som bidrar till “slutsatsen”.
Ett argument baserat på flera fall/resultat kan vara mer övertygande för en läsare än det
argumentet som endast grundar sig i enbart ett fall/resultat. En korsanalys innebär att
information från flera olika studier används och analyseras. En korsanalys kan handla
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enbart om en samlad beskrivning av fallen, den kan även forma kategorier och teman som
sammanställer information från alla fallen under gemensamma begrepp. Dessa
gemensamma begrepp kan sedan leda till en integrerad referensram som täcker flera olika
fall (Merriam, 1994).
I denna studie har flera forskares listade motiv till att implementera ett digitalt system
analyserats. De 14 sammanfattande motiven som visas i tabell 5 har använts för att
jämföra mot de motiven som kunde tolkas ur författarnas intervjudata gällande
fallföretaget i tabell 10. Korsanalysen med jämförelse mellan teorin och empirin visas i
tabell 11.

2.9 Metodkritik
I detta avsnitt reflekterar författarna kring metodvalet och de begränsningar som
författarnas förfarande medför.

2.9.1 Validitet
Validitet handlar kortfattat om att studiens teori, diskussion och analys överensstämmer
med det studien ämnar uppnå (Blomkvist & Hallin, 2015). Blomkvist och Hallin (2015)
framhåller att det väsentliga för god validitet är att studiens alla delar besvarar studiens
syfte och frågeställning, det handlar alltså om att studien skall uppnå hög trovärdighet.
Även metodval (Blomkvist & Hallin, 2015) och till exempel mättekniker (Justesen &
Mik-Meyer, 2011) bör vara i linje med studiens syfte för att hög validitet ska uppnås.
Författarna till detta arbete ansåg sig ha uppnått god validitet genom att samtliga delar av
arbetet syftat till att besvara syfte och frågeställningar. Dessutom försökte författarna ge
läsaren möjlighet till god förståelse och goda motiveringar till varför författarna agerat
som de gjort. Författarna har efter reflexiv tolkning även skickat det tolkade empiriska
materialet till både Acando och Gyllsjö och därigenom fått bekräftelse på att författarnas
uppfattning var korrekt. Därutöver har författarna försökt föra en relevant diskussion
kring fenomenet som undersökts i studien. Även studiens slutsats delgavs Gyllsjö som
såg mycket positivt på det författarna kommit fram till, Gyllsjö uttryckte att det författarna
kommit fram till låg i linje med hur Gyllsjö såg på digitaliseringen. Detta bidrog till att
höja studiens praktiska relevans eftersom det indikerar att slutsatserna är applicerbara i
verkligheten.

2.9.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar i kontrast till validitet om hur studien genomförs, “Validitet innebär
att man studerar rätt sak och reliabilitet att man studerar det på rätt sätt” (Blomkvist &
Hallin, 2015, sid. 50). Detta medför att även om studien har hög reliabilitet innebär det
inte att studien har hög validitet, däremot krävs att studien har en hög reliabilitet för att
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hög validitet skall kunna uppnås (Blomkvist & Hallin, 2015). Ett sätt att bidra till hög
reliabilitet kan enligt Yin (2014) vara att noggrant föra protokoll över hur studien utförs,
på detta sätt kan dokumentering underlättas. Tanken med hög reliabilitet är att om samma
studie utförs en gång till av en annan forskare under liknande förhållanden ska samma
resultat kunna uppnås.
Gyllsjö Träindustri är det enda företaget som är användare av det digitala systemet som
har intervjuades under arbetets gång. Att enbart ett användarföretag intervjuades ger låg
reliabilitet i arbetet. Dock intervjuades också Acando vilket gör att författarna fick två
olika perspektiv för att besvara frågeställningarna, detta torde därför ha ökat reliabiliteten.
Ytterligare en faktor som borde ha ökat studiens reliabilitet är att metod och
genomförande av arbetet är tydligt beskrivet och lätt att replikera.

2.9.3 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet handlar om huruvida det går att applicera resultaten från en fallstudie
på andra objekt (Blomkvist & Hallin, 2015). Det finns enligt Blomkvist och Hallin (2015)
kritik gällande en fallstudies generaliserbarhet där vetenskapligheten i en fallstudie kan
ifrågasättas. Därför är det viktigt att med stor noggrannhet välja det fall som studeras samt
hur studien genomförs. Voss (2009) förklarar att medan en enskild fallstudie kan ge en
djup insikt i det som studeras så är detta ändå att se som en begränsning. Denna
begränsning kan dock minskas genom att jämförelser görs mellan flera liknande fall. En
enskild fallstudie kan endast sägas vara analytiskt generaliserbar, då handlar det om att
argumentera för hur och varför resultatet från fallstudien kan generaliseras (Blomkvist &
Hallin, 2015). Detta till skillnad från statistisk generalisering där en hög sannolikhet till
generalisering kan påvisas genom ett stort urval fallstudier med statistisk relevans
(Blomkvist & Hallin, 2015).
Författarna menar att generalisering av de motiv som identifierades hos fallföretaget kan
göras mot de flesta företag som önskar digitalisera hela eller delar av sin produktion.
Motiv för digitalisering kan troligen variera både mellan projekt och företag, men
avseende den interna effektiviteten menar författarna att både motiv, faktorer att beakta
såväl som föreslagna KPI:er är användbara. Dock bör beaktas att relevansen för KPI:er
är beroende av en verksamhets egna mål, vilket betyder att KPI:erna kan behöva anpassas.
Författarna anser att det resultat som kommer utav denna studie bidrar till forskningen
genom nya insikter kring mätning av truckförares effektivitet i en producerande
verksamhet. Då interna transporter med truckar är ett frekvent använt medel tror
författarna att generaliserbarhet kring just dessa mätfaktorer kan vara god. Gyllsjö
delgavs denna studies slutsatser och kommenterade att de såg mycket positivt på det
författarna kommit fram till. Att få ett sådant “praktiskt” godkännande ökar studiens
generaliserbarhet.
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2.10 Sammanfattning av metodval
I tabell 1 nedan följer en kort sammanfattning av metodvalen i arbetet.

Tabell 1: Enkel översikt över vilka inriktningar som valts gällande metoder.

2.10.1 Studiens genomförande
Studien är ett examensarbete utfört under sista terminen på kandidatprogrammet för
Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle, våren 2019. Arbetet utfördes på heltid
under cirka 7 veckors tid. I figur 2 nedan kan logiken för arbetets tillvägagångssätt
följas.

Figur 2: Översikt av studiens genomförande.

Arbetet hade sin grund i författarnas egen nyfikenhet kring det valda ämnet, alltså mötet
mellan digitalisering och produktionslogistik. Invotech Solutions kontaktades då deras
system bedömdes kunna vara representativt för den teknologi vars applikation var av
intresse. I samråd med Invotech Solutions så kontaktades både Acando och Gyllsjö
Träindustri.
Invotech Solutions är utvecklare och implementatör av systemet Invotech Assets.
Invotech Solutions fungerade som underleverantör till Acando. Acando i sin tur bistod
med projektledning, consulting och rådgivning för att optimera leveransen av Invotech
Assets till Gyllsjö Träindustri. Gyllsjö Träindustri var alltså slutkund och köpte lösningen
från Acando.
I den genomförda litteraturstudien använde författarna både primär- och sekundärkällor.
Primärkällor i form av vetenskapliga artiklar användes för att styrka trovärdighet och för
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att förklara mindre allmänt utbredda teorier och koncept. Sekundärkällor i form av
studielitteratur och andra referenser användes där mer kända och allmänt vedertagna
koncept förklarades. Författarna började med att samla litteratur gällande digitalisering
och digital teknik då detta var ett ämne författarna var intresserade av men ej var insatta
i. Därefter samlades litteratur kring logistik, förbättringsarbete och andra områden
författarna ansåg relevanta för studien. Författarna strävade efter att läsa in sig i allt
material som de hittat separat för att de skulle få en balanserad nivå i deras ömsesidiga
förståelse för insamlat material. Sökord som använts för att leta material på internet till
litteraturstudien är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementation
Big data
Digital twin
Industry 4.0
Smart Manufacturing
Digitalization
Location-based Services
Cyber Physical Systems
Asset tracking

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två företag, Gyllsjö och Acando. Båda
företagen tillfrågades om ljudinspelning var acceptabelt och båda godkände detta.
Samtliga tre företag tillfrågades även om de ville anonymiseras i studien och båda tackade
nej till detta. Den första intervjun genomfördes med två medarbetare på Acando med
befattningarna Senior Manager Data Advantage & Internet of Things respektive Data
Scientist. Intervjun varade cirka en timme, ljudupptagning och anteckningar fördes
löpande och transkribering av ljudupptagning gjordes efteråt. Intervjun genomfördes på
Acandos kontor i Stockholm den 2 Maj 2019. Det var en semistrukturerad intervju där
underlaget (utkast av intervjufrågorna för Gyllsjö) mailats till respondenterna i förväg.
Under intervjun diskuterades dels frågeställningarna som sedan ställdes till Gyllsjö, detta
för att få feedback från Acando gällande bl.a. frågor rörande implementering och andra
beaktanden som skulle kunna behöva göras. Dessutom erhölls en del svar från Acando
om läget hos Gyllsjö gällande implementeringen, samt insyn i motiv till varför de ville
implementera det digitala systemet.
Den andra intervjun genomfördes över telefon med två medarbetare på Gyllsjö
Träindustri med befattningarna VD respektive projektledare. Intervjun genomfördes via
telefon på grund av tidsbrist och avståndet mellan Gävle och Gyllsjö. Intervjun
genomfördes den 10 maj 2019 och varade i cirka 50 minuter. Under intervjun spelades
ljud in och ljudfilen transkriberades efteråt. Intervjun var av semistrukturerad karaktär
där förutbestämda frågor (Se bilaga 1) mailats till respondenterna före intervjun så att
dessa skulle veta vilken typ av frågor som kom att ställas. Vid utformningen av
intervjufrågorna har författarna utgått från de fyra övergripande frågeställningarna och
baserat på dessa utformat flera mindre frågor som skulle hjälpa till att besvara studiens
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syfte och frågeställningar. Vid intervjun med Gyllsjö Träindustri så framkom faktorer till
varför tillverkande företag som dem själva valde att implementera digitala hjälpmedel
samt vilka hinder och problem de stötte på under tiden som implementationen pågick.
Under intervjun framkom även vad de mätte gällande tillverkningseffektivitet och hur de
ser på att mäta effektivitet gällande de interna transporterna.
Vid analys av intervjuresultatet följde författarna Alvesson och Sköldbergs (2009) modell
för reflexiv tolkning (se figur 2). Därmed har reflektion gjorts kring vad Gyllsjö och
Acando sade med hänsyn till perspektiv och språk vilket borde innebära att det som
tolkats av författarna även är det Gyllsjö och Acando ämnat säga. Empirin konstruerades
sedan utifrån transkriberingen av intervjuerna med hänsyn till den reflexiva tolkningen.
För att ytterligare styrka och verifiera empirin skickades denna del av arbetet till både
Gyllsjö och Acando för att kontrollera att författarna tolkat det som sades korrekt.
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3. Teoretisk referensram
I detta avsnitt klargörs olika begrepp teorier och koncept för att läsaren en god förståelse
för de områden studien innefattar.

3.1 Grundläggande industrilogistik
Det övergripande målet med logistik är att alla kunder skall få de produkter som
efterfrågas. Leveransen skall vara enligt kundens beställning, dvs beställningen skall
innehålla rätt artiklar, den skall komma i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris. Med denna
målsättning i åtanke är det viktigt för det producerande företaget att nå målen med hög
leveransservice till så låga kostnader som möjligt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).
Logistiken har stor påverkan på ett företags lönsamhet. Två faktorer är extra viktiga i
detta avseende. De “mjuka bitarna” med kundservice/leveransservice samt de “hårda
bitarna”, de rent ekonomiska (Oskarsson et al. 2013). Oskarsson et al. (2013) nämner
också att det är av vikt att hela tiden se till helheten, detta för att se till att optimeringar i
enskilda delar inte leder till suboptimeringar för hela verksamheten.
“Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i
materialflödet från materialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av
framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov
och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning, och små
miljökonsekvenser.” (Jonsson & Mattsson, 2005, refererad i Lumsden, 2012, sid. 23.).
Lumsden (2012, sid. 24.) definierar logistik som “Logistik omfattar förflyttning av
människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har att göra med att styra rätt
artikel eller individ i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den
syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på
kund. Logistik består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet
av material, resurser, finansiella tillgångar information och returflöden. I begreppet
innefattas såväl operativt ansvar vari administration drift och upphandling som
konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning. “
För att beskriva ett materialflöde i ett tillverkande företag använder Oskarsson et al.
(2013) en modell de kallar ‘logistikröret’ (se figur 3 nedan). Denna modell består av tre
delar, materialförsörjning, produktion och distribution. Logistikröret visualiserar hur
företaget bör utforma sin produktion för att nå de uppsatta logistikmålen.
Oskarsson et al. (2013) förklarar att logistikröret bör utformas som följer:
•
•
•

Kapaciteten måste motsvara kundernas behov.
Kapaciteten bör vara jämn genom hela flödet.
Så kort genomloppstid som möjligt.
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Figur 3: Illustration av Logistikröret. Källa: Oskarsson et al. (2013, sid 48).

Christopher (2016) menar att det finns ett tydligt samband mellan genomloppstid och
lagerhållningskostnader. Varje dag som går från det att en produkt börjat tillverkats till
dess att den är klar så ökar kapitalbindningen. Desto längre ner i kedjan av
produktionsmoment varan kommit ju mer arbete, resurser och kapital är nedlagt på just
den varan vilket gör att värdet på varan är högre (Christopher, 2016). Christopher (2016)
nämner också att lång ledtid leder till sämre förmåga att reagera på kundernas önskemål
och behov.
Olika aktiviteter i en produktion bidrar på olika sätt. Olhager (2013) beskriver tre
kategorier som anger vad för sorts aktivitet det är:
Värdeskapande aktiviteter: Aktiviteter som leder produkten närmare färdigt tillstånd.
Aktiviteter som måste utföras för att produkten skall bli färdig för slutkonsumtion.
Nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter: Aktiviteter som stödjer de värdeskapande
aktiviteterna. Detta är till exempel produktion- och inköpsplanering, aktiviteter som
bidrar till att de värdeskapande aktiviteterna kan utföras på ett så effektivt sätt som
möjligt.
Icke värdeskapande: Aktiviteter som orsakar tids- och kostnadsförluster utan att tillföra
något värde till produkten. Ett exempel på detta är lagring/väntan.
En produkt under produktion befinner sig i en kedja av förädlingsprocesser.
Värdeskapande aktiviteter utförs i maskiner eller olika vid arbetsplatser. Förflyttning av
en produkt är en aktivitet som i sig inte tillför produkten något värde men som (oftast) är
nödvändig för att kunna slutföra produktionen. Sett till ett företags totala
produktionssystem så är sällan alla förädlings och förflyttnings funktioner anpassade till
varandra. Detta leder således till att buffert- eller mellanlager i produktion uppstår med
väntetider som följd (Lumsden, 2012).
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Då värdeskapande aktiviteter tillför värde till produkten så binds kapital i produkten, när
dessa sedan ställs i lager kan de enligt Lumsden (2012) benämnas ‘finansiella lager’. Av
detta följer att ju större mellanlager mellan produktionsfunktioner, desto större är den
totala kapitalbindningen (Lumsden, 2012).
Lumsden (2012) visar på ett exempel med en artikel till en bilmotor. Artikeln spenderade
ca 1440 timmar i produktionskedjan. Av dessa 1440 timmar så bestod 0,06% av faktisk
produktion 1,5% bestod av transporter och 98,4% bestod av bland annat lagring och kötid.
Produkten är alltså finansierad av företaget i fråga i nästan sex månader (räknat med 8h
arbetspass/dag), med andra ord tar det nästan sex månader innan företaget får betalt för
allt arbete. Lumsden (2012) skriver att så länge väntetiden är någorlunda proportionerlig
i förhållande till den faktiska värdeskapande tiden så är det ej något problem.

3.2 Supply Chain Management
Tanken bakom Supply Chain Management (SCM) är att helheten (värdekedjan från
leverantör till slutkund) skall ge alla inblandade större fördelar än om de alla arbetade
isolerat. Resultatet av en välfungerande supply chain är alltså större än dess separata delar
(Christopher, 2016). Förenklat kan SCM beskrivas som process för att hantera flödet av
material och information genom värdekedjan (Prajogo & Olhager, 2011). SCM bygger
på att länka samman och samordna dessa processer hos de enskilda företagen så att det
blir så lönsamt som möjligt för alla (Christopher, 2016). Prajogo och Olhager (2011)
argumenterar också för att integration och långsiktiga relationer mellan producenter och
leverantörer bör leda till att företag presterar bättre på sikt.

3.2.1 Bullwhip effekten
Ett vanligt problem som uppstår i en supply chain är det som Lee, Padamanabhan och
Whang (1997) och Donohue och Corson (2005) benämner The Bullwhip effect. The
bullwhip effect är vad som uppstår när det blir en plötslig ändring av efterfrågan på en
vara hos en återförsäljare, denna ökning i efterfrågan gör att återförsäljaren måste beställa
ännu mer från grossisten. Grossisten i sin tur måste då beställa mer ändå av tillverkaren
osv. Detta resulterar i att en förhållandevis liten svängning av efterfrågan hos
återförsäljaren leder till stora svängningar för de företag som är ”uppströms” i samma
kedja och ju längre bort från återförsäljaren man kommer ju större bli svängningarna i
efterfrågan (Ian Johnson, 2015). Lee et. al (1997) beskriver det som att order till
leverantör tenderar att svänga mer än försäljningen till slutanvändare. I figur 4 nedan
illustreras bullwhip effektens påverkan på lagernivåer.
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Figur 4: Illustration av Bullwhip effekten

Källa: Lumina decision systems (2013).

För att komma ifrån denna effekt så är det viktigt att alla enheter inom en supply chain
strävar efter att fungera som just en supply chain och inte enskilda enheter. Enheterna blir
sammanlänkade och skapar denna välfungerande supply chain genom
informationsdelning och kommunikation. Detta för att underlätta så mycket som möjligt
för nästkommande enhet inom leverantörskedjan att planera sina inköp och eventuell
produktion för att matcha de kommande behoven. Det gäller alltså att enheterna vet vad
nästkommande enhet i kedjan har för behov och att de jobbar i samma takt. För att lyckas
med allt detta så krävs alltså att enheterna har ett tätt och ärligt samarbete med varandra,
att de är transparenta (Lee et al., 1997; Donohue & Corson, 2005).

3.3 Flöde - Push och Pull
Ett dragande flöde (pull) i produktionen innebär att produktionen skall styras utifrån
kundefterfrågan. Produktionen av en produkt skall med andra ord inte påbörjas förrän
produkten efterfrågas längre ner i produktionskedjan. På detta sätt blir produktionen styrd
utifrån kundorder och den faktiska efterfrågan istället för på prognoser. Innovation och
utveckling blir på så sätt också stimulerat av efterfrågan på marknaden (Lumsden, 2012;
Singla, Singh Ahuja & Singh Sethi, 2018).

3.4 Lean
Lean härstammar ur Toyotas sätt att producera bilar, även känt som Toyota Production
System (TPS). Enkelt beskrivet går Lean produktion ut på att eliminera slöserier i
produktionskedjan och på så sätt bygga bort eller minska de icke värdeskapande
aktiviteterna ur produktionen. Detta för att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt
leverera just det som kunden efterfrågar när kunden efterfrågar det (Melton, 2005). Se
figur 5 nedan för en sammanfattning av olika faktorer som verkar för och mot Lean.
Melton (2005) tar upp några fördelar som kommer med en lyckad övergång till Lean i ett
producerande företag:
• Minskade lager, både buffertlager i produktionen samt färdig och råvarulager.
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•
•
•
•

Minskad ledtid.
Mindre omarbetning.
Minskning av de icke värdeskapande aktiviteterna.
Ökad förståelse för arbetsprocessen bland medarbetare.

En bild av Toyotas produktionsfilosofi, Toyota Production System (TPS) som senare
kommit att kallas Lean, ges av Liker (2009) i The Toyota Way. Där sammanfattas hur
Toyota tänker kring produktion och deras övergripande affärsverksamhet genom 14
principer Liker (2009) identifierat. Dessa principer lyder:
Långsiktigt tänkande.
1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även när det sker på bekostnad av kortsiktiga
ekonomiska mål.
Rätt process ger rätt resultat.
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.
3. Låt efterfrågan styra föra att undvika överproduktion.
4. Jämna ut arbetsbelastningen.
5. Om det är nödvändigt, stoppa processen föra att lösa problem så att det blir rätt från
början.
6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens
delaktighet.
7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda.
8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna.
Tillför en organisation värde genom att utveckla personal och samarbetspartners.
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den
till andra.
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.
11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem
och hjälpa dem bli bättre.
Ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen.
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (även känt som ‘go
gemba’)
13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ
snabbt.
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.
Liker (2009) hävdar att Toyotas framgång grundar sig att de har en djup förståelse för
dessa principer och att Toyota är mer eller mindre orubbliga i sin filosofi. Liker (2009)
hävdar även att när företag enbart väljer att använda ett fåtal Lean verktyg som inspirerats
av Toyota tillsammans med några utvalda principer blir resultatet kortsiktigt. Dock menar
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Liker (2009) att Toyotas produktionsfilosofi är tillämpbar i vilket företag som helst, med
modifikation efter företagets enskilda behov.

Figur 5: Vad det innebär att vara Lean. Källa: (Melton, 2005 sid. 664)

3.4.1 JIT
Olhager (2013) förklarar att Just in Time (JIT) kommer ursprungligen ur Toyota
Production System där det är en av hörnpelarna i systemet. Som namnet avslöjar handlar
JIT om att aktiviteter sker precis i rätt tid. Detta avser både start av produktion för att
minska antal produkter i arbete (Olhager, 2013) samt leveranser av inkommande gods för
att hålla nere lager (Lumsden, 2012; Oskarsson et al., 2013). JIT kräver hög precision i
planering av både produktion och leveranser för att fungera utan störningar (Lumsden,
2012; Oskarsson et al., 2013).

3.5 Total Quality Management
Total Quality Management (TQM) eller enligt Bergman och Klefsjö (2012) även kallad
offensiv kvalitetsutveckling, är en variant av företagsmässigt kvalitetsarbete. Bergman och
Klefsjös (2012) tolkning av offensiv kvalitetsutveckling lyder, “ständig strävan efter att
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga
kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som
har fokus på organisationens processer” (Bergman & Klefsjö, 2012. s. 38).
Kärnan i TQM handlar om ett förebyggande kvalitetsarbete som ska omfamnas av alla
organisationens medarbetare på samtliga nivåer (Bergman & Klefsjö, 2012).
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Bergman och Klefsjö (2012) pratar om offensiv kvalitetsutveckling som en svensk
tolkning av TQM. Offensiv kvalitetsutveckling bygger på att hela tiden förebygga,
förändra och förbättra, samt att ständigt utveckla både processer, produkter och
medarbetare. Det är alltså inte ett projekt med början och slut utan ett ständigt pågående
arbete. Offensiv kvalitetsutveckling grundar sig i fyra hörnstenar och ett övergripande
“motto” som skall färga de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna är enligt Bergman
och Klefsjö (2012):
•
•
•
•
•

Basera beslut på fakta
Arbeta med processer
Arbeta med ständiga förbättringar
Skapa förutsättningar för delaktighet
Det övergripande mottot är att ständigt sätta kunden i centrum

För att lyckas med detta betonar Bergman och Klefsjö (2012) också vikten av ett
engagerat ledarskap och ständigt jobba med att utveckla och förbättra detta.

3.6 Kvalitetsbristkostnader
Kvalitetsbristkostnader definierar Sörqvist (2001, s. 31) som “de totala förluster som
uppstår genom att ett företags produkter eller processer inte är fullkomliga”. Med andra
ord är ingen produkt eller process perfekt utan går alltid att förbättra och att inte förbättra
dem leder till ökade kostnader. Sörqvist (2001) delar in kvalitetsbristkostnader i olika
klassificeringar, en av vilka är Interna felkostnader. I detta ingår kostnader för bl.a.
kassationer, omarbeten och ineffektiviteter.

3.7 Digitalisering
I det svenska språket finns en begränsning avseende ordet ‘digitalisering’. Ordet
inkluderar nämligen både engelskans ‘digitization’ och ‘digitalization’. Medan de två
engelska orden är besläktade har de skilda meningar, dock händer det att de används
synonymt. ‘Digitization’ kan kortfattat förklaras som informations övergång från analog
till digital form, exempelvis att gå från fysiska papperskartor till en digital karta i mobilen
(Oxford Living Dictionaries, u.å.). ‘Digitalization’, även benämnt som ‘digital
transformation’, å andra sidan, är mer svårdefinierat. Lankshear och Knobel (2008)
beskriver ‘digital transformation’ som ett steg i utvecklingen av digitalisering. Lankshear
och Knobel (2008) menar på att digital transformation uppstår när digitala medel har
utvecklats så pass långt att de möjliggör nyskapande genom innovation och kreativt
användande för t.ex. företagsamhet och lärande.
Enligt Hanna (2016) är digital transformation de enorma förändringar som integrering av
Information och Kommunikations Teknologier (IKT) i samhället innebär. Dessa
förändringar för med sig både möjligheter och utmaningar. Stora möjligheter nämns för
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digitalisering av många aktiviteter i samhället, allt ifrån finanser till sjukvård, utbildning
och logistik. Hanna (2016) beskriver IKT-revolutionen som ett paradigmskifte där
samhället blir alltmer tekniskt-ekonomiskt centrerat. Inom företag beskriver Hanna
(2016) att transformationen går “bortom automatisering”, och möjliggör helt nya sätt att
arbeta och hantera data.

3.7.1 Drivkrafter till digitalisering
Motiv till att implementera digitala hjälpmedel undersöks av bland andra Liere-Netheler,
Packmohr och Vogelsang (2018). Motiven varierar mellan olika företag och vad de
önskar uppnå, men Liere-Netheler et.al. (2018) identifierar 12 drivkrafter som
uppkommit i och med omfamnande av digitalisering. Drivkrafterna som identifierades
uppfattades under intervjuer med personer på tillverkande företag. Drivkrafterna som
Liere-Netheler et al. (2018) identifierade delade de in i tre grupper baserade på
adoptionsnivåer med hänvisning till Schumpeter (2000), nivåerna var organisation,
extern samt individuell.
Enligt Liere-Netheler et al. (2018) är de flesta drivkrafter som identifierades på något sätt
relaterade till konkurrenskraft. De drivkrafter som identifierats av Liere-Netheler et al.
(2018) visas i tabell 2 nedan.

Tabell 2: Drivkrafter för digitalisering. Källa: Liere-Netheler et al. (2018).
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Ytterligare motiv för digitalisering i olika verksamhet identifieras av Westerman, Bonnet
och McAfee (2014) och refereras av Snow, Fjeldstad och Langer (2017).
De motiv som Westerman et al. (2014) identifierar kallar de för ‘mål’ med
digitaliseringen inom särskilda områden. Dessa visas i tabell 3 nedan enligt Westerman
et al. (2014, refererad i Snow et al., 2017):

Tabell 3: Drivkrafter för digitalisering. Källa: Westerman et al. (2014, som refererad i Snow et
al., 2017).
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I en litteraturstudie genomförd för att identifiera potentialen för digitala affärsmodeller
finner Härting, Reichstein och Schad (2018) 20 potentiella fördelar inom fyra områden
som de menar är drivande för digitalisering. Härting et al. (2018) pekar på att de
potentiella fördelar de identifierat för digitalisering har ett stort inflytande på
digitalisering i företag. Härting et al. (2018) listar drivkrafterna enligt tabell 4 nedan.

Tabell 4: Drivkrafter för digitalisering. Källa: Härting et al. (2018)

Ett antal drivkrafter för digitalisering identifieras av Scheer (2016). Scheer (2016)
fokuserar i sin artikel på drivkrafter kring digitalisering av tjänster men nämner i sin
analys ett antal fördelar som kan vara generella drivkrafter för företag till att digitalisera.
Dessa anges nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundanpassning
Självstyrning
Automatisering
Kunskapsdatabaser
Beslutsstöd
Dataanalys
Kompetensmatchning
Bredare kompetensnätverk
Geografisk obundenhet
Personal rationalisering
Tillväxt
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3.7.1.1 Litteratursammanställning av drivkrafter för digitalisering
För att lättare kunna hantera de 61 motiv som tidigare forskning (Liere-Netheler et al.,
2018; Westerman et al., 2014, refererad av Snow et al., 2017; Härting et al., 2018; Scheer,
2016) identifierat gällande motiv för digitalisering i en verksamhet sammanfattade
författarna dessa i 14 övergripande motiv. Detta gjordes genom noggrann övervägning
och diskussion mellan författarna i samband med en korsanalys enligt Merriam (1994)
för att skapa en enkel översikt av motiven. Beskrivningarna för de 14 sammanfattande
punkterna utformades så att alla 61 motiv skulle kunna tolkas till att passa in i minst en
av de 14.
I tabell 5 nedan visas den sammanställda tabellen. I tabell 6, 7, 8 respektive 9 nedan visas
hur författarna reducerade och ‘översatte’ de 61 motiven till 14. Numreringen i höger
kolumn i tabeller 6, 7, 8 respektive 9 motsvarar numren i vänster kolumn i tabell 5 nedan.

Tabell 5: Korsanalys av de sammanställda och ‘översatta’ motiven.
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Tabell 6: Översättning av de motiv som identifierats av Liere-Netheler et al. (2018).

Tabell 7: Översättning av de motiv som identifierats av Westerman et al. (2014).
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Tabell 8: Översättning av de motiv som identifierats av Härting et al. (2018).

Tabell 9: Översättning av de motiv som identifierats av Scheer (2016).
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3.7.2 Industri 4.0 och Cyber Physical Systems
Den fjärde industriella revolutionen, även känt som Industri 4.0, kallas den industriella
era vi befinner oss i just nu. En term som ofta uppkommer i samband med diskussioner
kring just Industri 4.0 är det som kallas Cyber Physical Systems (CPS). CPS är
automatiserade system som skapar en kommunikationslänk mellan processer i den fysiska
verkligheten och hanterbara data. CPS blir alltså en brygga mellan verkligheten och den
digitala världen. Detta gör det möjligt för oss människor att hantera och använda stora
mängder information, så kallad big data (se avsnitt 3.7.5) vilket kan ge ett mer omfattande
beslutsunderlag (Jazid, 2014).

3.7.3 Smart manufacturing
Smart manufacturing är, som mycket annat när det kommer till Industri 4.0, ett brett och
svårdefinierat koncept. Det är en kombination av olika integrerade tekniska lösningar och
idéer som implementeras i en tillverkande industri. Det finns i dagsläget några
huvudsakliga karaktärsdrag för att identifiera det som kan kallas smart manufacturing
(Market research, 2018), dessa anges nedan:
•
•
•
•
•

Cybersäkerhet
Realtidsövervakning/Condition monitoring (Övervakning av processer för att
upptäcka avvikelser och fabrikationsfel i tidigt skede (Christofides et al., 2007)).
Industrial Internet of Things (IIoT)
Robotiserad produktion
Artificiell Intelligens

Christofides et al. (2007) och Davis, Edgar, Porter, Bernaden och Sarli (2012) skriver att
i en tid när tillgången på olika sensorer och ställdon för övervakning och styrning av
maskiner är större än aldrig förr och kraven att balansera lönsamhet med hållbarhet blir
allt hårdare för företagen så finns stora incitament för företag att sträva mot en Smart
Factory. Något som talar för en digitalisering av modern tillverkande industri är bland
annat utvecklingen av avancerade men användarvänliga system för kontroll och
övervakning i industriella miljöer. Den relativt billiga tillgången till system och datorer
för bland annat simulering och testning av både produkter, processer, maskiner och även
hela anläggningar (Christofides et al. 2007; Davies et al. 2012).

3.7.4 Internet of Things/Internet of Everything
Internet of Things är ett fenomen som uppkommit i och med digitaliseringen. Enkelt
beskrivet innebär det att vardagsartiklar, maskiner och fordon kan kopplas till internet
(Jazid, 2014; Atzori et al., 2010). Industrial Internet of Things (IIoT) är IoT men
specificerat mot industri och industriella miljöer och maskiner (Medium Corporation,
2018).
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Föremål som tillhör Internet of Things kan kommunicera och utbyta data med andra
föremål som är uppkopplade på internet, för en illustration kring hur IoT kopplar samman
allt, se figur 6 nedan. Maskiner som är en del av Industrial Internet of Things kan ofta
fjärrstyras och tack vare datautbytet så kan realtidsinformation utbytas och beslut kan då
baseras på fakta från verkligheten (Europeiska kommissionen, 2008; Atzori et al., 2010).
Enligt Europeiska kommissionens (2008) rapport borde detta leda till ökad effektivitet
och lönsamhet.
Enligt Europeiska kommissionen (2008) är Internet of Things är svårdefinierat men
menar på att följande är en lämplig definition: “Föremål med identiteter och virtuella
personligheter som verkar i ett smart universum som samverkar på ett intelligent sätt för
att kommunicera inom ramen för sociala, miljömässiga och användarvänliga
sammanhang.” (Europeiska kommissionen, 2008. sid 4)

Figur 6: Industri 4.0. Källa: Medium Corporation (2018).

3.7.5 Big data
Den globala digitaliseringen har medfört flera nya tekniker för utvinning och behandling
av de stora mängder data som genereras. Big data kallas det fenomen när extremt stora
mängder data genereras i ett sammanhang (Qi & Tao, 2018).
Big data beskrivs i litteraturen med några specifika drag, ofta med tre eller fyra V (Qi &
Tao, 2018; Babiceanu & Seker, 2016) men ibland som många som 10 V. 3V beskrivs
som Volume, Variety och Velocity. Volume indikerar att det handlar om stora mängder
data, Variety pekar på att det är olika typer av data, Velocity pekar på att data genereras
med hög hastighet (Babiceanu & Seker, 2016). Qi och Tao (2018) pekar dock på ett
fjärde, 4V, samma som 3V men med tillägg av Value, då Qi och Tao (2018) framhåller
att endast värdefulla data är intressant.
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Den data som genereras kan ha många användningsområden beroende på vad den
används till. Qi och Tao (2018) beskriver att big data har en fördel i att kunna optimera
helheten, vilket inkluderar bl.a. ledning och kundservice. Big data kan komma från i
princip vilken datakälla som helst eftersom användning bygger på avancerade algoritmer
för filtrering (Qi & Tao, 2018). Alltifrån rådata från sensorer i produktionsutrustning till
kundklagomål i text kan behandlas och filtreras (Qi & Tao, 2018).

3.7.6 Digitala tvillingar
Digitala Tvillingar är ett digitalt koncept för att visualisera en process eller en produkt
(Qi & Tao, 2018). Den digitala tvillingen har enligt Qi och Tao (2018) fördel i att kunna
optimera produkt- och produktionsdesign genom visualisering. Visualisering kan här
exempelvis vara design av en produkt i VR (Virtual Reality) miljö eller genom
produktionsplanering med översikt på en karta genom inhämtning av data via olika
sensorer. Ju mer värdefulla data som den digitala tvillingen har tillgång till, desto mer
komplex och detaljrik kan den bli och därmed ökar även den potentiella nyttan (Qi &
Tao, 2018).
Enligt Qi och Tao (2018) kan big data vara ett centralt kugghjul för att integrera den
fysiska verkligheten med den digitala tvillingens visuella optimeringsförmåga. För medan
den digitala tvillingen kan återge data i visuell form, så bör tolkning och filtrering av stora
mängder data överlåtas till big data för att få ett optimalt resultat. Det faller alltså på big
data att tolka data ur verkligheten, digitala tvillingar att optimera och visualisera
produktionen och företaget självt att agera på denna information (Qi & Tao, 2018).

3.7.7 Warehouse Management Systems (WMS)
I dagsläget är det sällan ett problem för personal i beslutsfattande positioner (i
logistikfunktioner) att få fram för tillräcklig information, problemet är att göra den
överskådlig, lättförståelig (användbar) och aktuell (realtidsinformation). Att i realtid
kunna ha tillgång till överskådlig och aktuell information och basera beslut på fakta är en
stor konkurrensfördel. Utan tillförlitlig information för logistiken är risken stor att företag
missar möjligheter till att vinna nya kunder och marknadsandelar, eller inte klarar av att
förse kunder med korrekt information (Autry, Griffis, Goldsby & Bobbitt, 2005). WMS
är avsett att stödja det vardagliga arbetet som sker på ett lager. WMS är ett IT-baserat
system för lagerhantering, lagerkontroll och förflyttning av gods i ett lager (Logtrade,
u.å.). Moderna WMS är oftast baserade på realtidsdata från sensorer, sändare och
manuellt “skickad” information. Därför räknas de senare varianterna av WMS ofta in
under “Industri 4.0” och IoT. Implementering och inköp av WMS är ofta omfattande och
dyra. Detta vägs dock upp då ett välfungerande WMS för med sig en rad fördelar inom
flera områden, bl.a. ökad exakthet gällande position och kvantitet av gods, bättre
kundservice och ökad resurseffektivitet i form av arbetstimmar (Techtarget, u.å).
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3.7.7.1 FIFO
Beroende på vad för slags material/gods som hanteras i lagret kan olika lagrings principer
vara lämpliga att tillämpa. FIFO (First In First Out) är lämpligt då liggtids/lagringskänsligt gods hanteras. Känslighet för liggtider av gods kan bero på inkurans, det vill säga
att kvaliteten försämras med tiden, eller att godset skulle bli utdaterat på grund av nya
lanseringar eller dylikt. FIFO innebär helt enkelt att den varan som kom in först i lagret
är den som också skall plockas ut ur lagret först, förenklat kan det förklaras som ett “rakt
flöde” av gods (Lumsden, 2012).
3.7.7.2 LIFO
LIFO (Last In First Out) innebär att varan som kommer in sist är den som plockas först.
Detta är lämpligt att anpassa då mottagning och användning av godset sker på samma
ställe (Lumsden, 2012).
3.7.7.3 Åtkomsttid
Åtkomsttid kan beskrivas som den tid det tar att komma åt artiklarna i lagret. Genom att
placera artiklarna i lagret efter hur ofta de plockas (frekvenslägga) kan medeltiden det går
åt att hämta artiklarna minskas. På så vis kan mer kan lagringskapaciteten öka utan utan
lagret fysiskt förändras, ökad mängd gods kan alltså hanteras utan att använd lageryta
ökas (Lumsden, 2012).

3.7.8 Asset tracking
Asset tracking handlar om fysisk spårning av maskiner, utrustning och mobila tillgångar
(Drum, 2009). Konceptet kan ge stöd åt vilken organisation som helst som på något sätt
hanterar material i sitt flöde. Drum (2009) beskriver att asset tracking bidrar till att
säkerställa att rätt material hamnar på rätt plats och i rätt tid. Det finns flera teknologier
som används för asset tracking, exempelvis Wifi (Yoo, Kim, Kim, Jung, Lee & Hwang,
2018), GPS (Behzad, Sana, Khan, Walayat, Qasim, Khan & Javaid, 2014) och RFID
(Choi, Baek & Lee, 2012). Vilken teknologi som lämpar sig bäst beror bl.a. på vad som
ska spåras samt omgivningen det skall spåras i, GPS lämpar sig exempelvis inte inomhus
och som Choi et al. (2012) skriver kräver användning av RFID noggrann planering av
sensorer. Dessutom kan det bli kostsamt om många objekt ska spåras och de t.ex. utrustas
med en individuell RFID-tagg. Asset tracking förenklar mycket vid transportering av
gods, då det kan ge information om godsets exakta position, vilket gods det är samt vilket
rutt det tar till både sändare, transportör och mottagare av gods (Drum, 2009). Enligt
Drum (2009) är en viktig faktor vid implementering av asset tracking inte endast
kostnaden för objekten som spåras, utan kostnaden för att inte veta var de är.
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3.7.9 Location based services
Location-based services (LBS) definieras av Spiekerman (2004) som “tjänster som
integrerar en mobil enhets plats eller position med annan information för att skapa värde
för användaren” (Spiekerman, 2004, s.10). LBS har sin början i 1970-talet när den
amerikanska armén började använda satellit teknologi för GPS- positionering. På 1980talet gjorde amerikanska staten teknologin fritt tillgänglig för andra industrier, vilket var
startskottet för den utbredda kommersiella användningen som finns idag. Enligt
amerikanska Federal Communications Buereau (2014) används LBS bl.a. i vissa
mobilappar för att ge användaren information om saker som kan vara av intresse i
närheten. LBS återger information om t.ex. restauranger eller butiker, genom att använda
t.ex. GPS för att positionera användaren. LBS handlar alltså om att ge ytterligare
information än enbart användarens nuvarande position.

3.7.10 Geographical Information Systems (GIS)
Ett geografiskt informationssystem (GIS) är enligt Dawsen (2011) ett system som fångar,
lagrar, analyserar, hanterar och presenterar data som är kopplad till platser. Dawsen
(2011) skriver att en förenklad beskrivning av GIS är “sammanslagningen av kartografi,
statistisk analys och databas teknologi“ (Dawsen, 2011, s. vii).
GIS teknologin är inte bunden till något enskilt användningsområde utan kan nyttjas inom
vilket område som helst genom att sammanföra geografiska positionsdata med andra
relevanta data. Exempel på användningsområden för GIS är bl.a. spårning av sjukdomar
(Auerbach, 2018) eller övervakning av en supply chains prestanda (ESRI, u.å).

3.8 Effektivitetsmätning
Effektivitet (eng. ‘effectiveness’) handlar enligt Bruzelius och Skärvad (2011) om att göra
rätt saker. Både tillverkning och mätning av tillverkningen är beroende av denna
effektivitet, dels ska saker utföras på rätt sätt men även mätas på rätt sätt. Med ‘mätas på
rätt sätt’ avses att mätningen har ett särskilt syfte, i detta fall att rätt föremål i en process
mäts på ett för det särskilda syftet relevant sätt. Det är även av intresse att mäta den totala
effektiviteten av en tillverkningsprocess samtliga delar, dock kräver detta att även de
individuella funktionerna inom processen är möjliga att mäta på samma sätt. Ett mått som
kan vara gemensamt för samtliga funktioner i en tillverkningsprocess är genomloppstid,
detta mått avser enligt (Hon, 2005) att mäta tiden det tar för material att flöda genom
produktionen från råvara till färdig produkt.
Storskalig produktion är beroende av mätningar för att kunna utvärderas och utvecklas.
1960, -70 och -80 talen präglades av specifika och “en-dimensionella” mått. Först lades
mycket fokus på kostnader detta skiftades sedan i riktning till att mäta produktivitet för
att sedan ändra riktning igen och gå mot att mäta kvalitet istället. Fokus för vad som
ansågs intressant att mäta skiftades återigen under 90-talet, denna gång var det dock mot
det flerdimensionella hållet (Hon, 2005).
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3.8.1 Balanced Scorecard
En av de stora händelserna som gjorde mätning populärt var att Kaplan och Norton (1992)
släppte det numera kända Balanced Scorecard. BSC bygger på fyra huvuddelar,
finansiellt perspektiv, internt affärsperspektiv, perspektiv för innovation och lärande samt
kundperspektiv. I mitten av detta har det sedan företagets mål och visioner, detta för att
se till att samtliga mätningar på ett eller annat sätt leder i rätt riktning, mot den
övergripande visionen.
Hon (2005) beskriver att några av fördelarna som gjort BSC så populär är i
företagsledningen är att det tar hänsyn till flera dimensioner av verksamheten genom att
relatera perspektiv för finanser, kund, intern effektivitet respektive innovation och lärande
till verksamhetens mål. I och med att flertalet dimensioner relateras till varandra får
verksamheten en mer holistisk bild över företagets totala prestation (Hon, 2005).

3.8.2 KPI:er
Key Performance Indicators förkortas KPI, den svenska översättningen är nyckeltal.
KPI:er är tänkta att underlätta och fungera som underlag för beslutfattande aktiviteter
inom specifika områden. Även om KPI:erna är baserade på begränsade områden är det
viktigt att de på något sätt kan bidra till företagets övergripande mål och visioner (Hon,
2005). Olika perspektiv på verksamheten kräver olika information för att vara till nytta
vid beslutsfattande. Därför är det viktigt att vid valet av KPI:er ha klart för sig vem som
ska ha nytta av informationen (Hon, 2005; Lebas, 1995). För att få ett utgångsläge att
förhålla sig till är det av vikt att KPI:er mäts över en tidsperiod. På detta vis kan man
enkelt mäta och se om arbetet ger önskade resultat på berört område eller om det krävs
andra åtgärder för att styra resultaten åt önskat håll (Cable & Davis, 2004). Enligt Hon
(2005) kan det även vara bra att ta hänsyn till flera aspekter för mätning av prestanda i
tillverkning. Hon (2005) anger fem dimensioner: Tid, Kostnad, Kvalitet, Flexibilitet och
Produktivitet. Dessutom bör mått gällande tillverkningseffektivitet anpassas till de
funktioner och produktionslinor där de används, då dessa funktioner kan ha olika
utformning (Hon, 2005).

3.9 Människan och det digitala arbetet
Enligt Jakobsson och Skoglund (2016) medför användningen av informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) inte bara möjligheter utan även problem och risker.
Framförallt stress och mental överbelastning framhålls av Jakobsson och Skoglund
(2016) som problematiska resultat av kravet på människans hantering av stora mängder
information. Jakobsson och Skoglund (2016) nämner användbarhetsproblem, avbrott och
multitasking som övergripande orsaker till höga stressnivåer vid användning av IKT. Med
användbarhetsproblem menas t.ex. Att tekniken inte är anpassad till verksamhetens
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behov eller att användarna inte har tillräckliga kunskaper. Avbrott innebär i
sammanhanget t.ex. stopp i arbetet för att kolla mailen eller svara i telefon eller tekniska
problem som förhindrar arbetet. Multitasking betyder att ha uppsikt över en stor mängd
uppgifter på en och samma gång, t.ex. är det inte ovanligt att inom vissa arbeten ha flera
datorskärmar framför sig för att få tillräcklig information för att lösa ett problem
(Jakobsson & Skoglund, 2016).
Jakobsson och Skoglund (2016) använder begreppet “digital Taylorism” och förklarar att
de med det menar på likheten mellan den klassiska Taylorismen och det ensidiga och
styrda arbetet när IKT är det primära verktyget. Jakobsson och Skoglund (2016) pekar på
det ofta repetitiva arbetet i IKT-system där det finns mycket liten chans till variation i
arbetsuppgifterna under dagen. Den klassiska Taylorismens kritik beskrivs av bl.a.
Bruzelius och Skärvad (2011), de förklarar att människan enligt kritiken ofta ses som
enbart en kugge i maskinen. Kritiken handlar alltså om Taylorismens bristande syn på
människans egenvärde.

3.9.1 Human lean
I Menckel och Österblom (2000) så kan man läsa att vid en intervju som genomfördes
gällande hur människor inom olika branscher önskar uppleva sitt arbete och arbetsplats.
Resultatet av intervjun sammanfattades i de nedanstående punkterna.
•
•
•
•
•
•
•
•

Eget ansvar
Inflytande
Gemenskap
Känsla av att vara behövd och uppskattad
Utrymme för egna idéer och utveckling
Yrkesmässig utveckling
Ett bra och meningsfullt liv vid sidan av arbetet
Ett arbete som inte är farligt för hälsa

Mycket likheter finns mellan det Menckel och Österblom (2000) säger och Maslows
behovspyramid (se figur 7) som även nämns av Bruzelius och Skärvad (2011), framförallt
vad gäller behoven kring trygghet, gemenskap och känsla av uppskattning.

35

Figur 7: Maslows behovspyramid.

Källa: Lätt att lära (u.å.)

I Menckel och Österblom (2000) kan man också läsa att det är viktigt att företaget främjar
ett klimat där de anställda har kraft och mod att mobilisera sin egna kraft och egna
resurser. Här är det alltså viktigt att företaget erbjuder resurser och möjligheter som höjer
medarbetarnas kompetens till en sådan nivå att de bli självsäkra i sitt arbete och inte
känner en ohälsosam press över vad som förväntas av dem (Menckel & Österblom, 2000).

3.9.2 Förändring och förbättringsarbete
För att som företagsledare eller verkställande chef på någon nivå skall kunna veta om ett
förbättringsförslag kommer att leda till förbättring måste en tydlig bild av nuläget finnas
vid starten. Grunden till att genomföra lyckade förändringar i ett företag eller verksamhet
är alltså att veta hur de aktuella processerna fungerar idag (Oskarsson et. al, 2013). Detta
för att ha en grund att se tillbaka på för att kunna utvärdera om förändringarna har gett
det förväntade resultatet eller inte.
I figur 8 nedan ges en enkel översikt över nulägesanalysens position i processen med
förbättringsarbeten. Även de efterföljande stegens position i förändrings och
förbättringsarbetet visas i figuren.
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Figur 8: Förändringsarbetets steg. Källa: Oskarsson et. al (2013 sid. 173.)

3.9.3 Implementering
Vid implementering av nya arbetssätt, system och metoder som innebär en förändring för
medarbetare och personal finns det en del grundläggande antaganden att förhålla sig till.
Detta för att förändringen skall accepteras och förankras hos berörda parter. För utan
berörda personers acceptans till förändringsarbetet kommer det att bli ett tungrott projekt
som sällan blir lyckat i längden (Kotter, 1995).
Implementering av ett digitalt system kan ses som ett installationsprojekt enligt Hallin
och Karrbom Gustavsson (2015). Då en implementering ses som ett projekt kan även
definitionen av ett projekt appliceras på implementeringen. PMI (2008, refererad i Hallin
& Karrbom Gustavsson, 2015, s. 13) anger definitionen av ett projekt som “En temporär
satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. Implementering av ett digitalt system
handlar alltså om ett arbete som är avgränsat i tid för att åstadkomma något som ej
upprepas i tid.
Ett sätt att genomföra en lyckad implementation är att förhålla sig till Kotters ‘Åtta-stegs
process för lyckade förändringar’. Denna process kan ses som en vägledning i hur ledare
skall arbeta för att på lång sikt lyckas implementera en förändring som består genom att
hantera motstånd till förändringar (Kotter 1995; Kotter Inc, u.å.). Processen ser ut som
följer (Kotter Inc, u.å):

1. Förstå allvaret/Vikten. Här handlar det om hjälpa medarbetarna att förstå varför
denna förändring måste ske och få dessa medarbetare att vilja agera. Utan tillräcklig
förståelse och energi från medarbetarna så riskerar förändringen att stanna i detta skede.
Kotter (1995) citerar en tidigare VD vid ett stort europeiskt bolag “det gäller att få
medarbetarna att förstå att det är farligare att stanna kvar i nuläget än att sträva mot det
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okända”. Även ‘förändringskämpar’ kan bidra till att ge medarbetarna förståelse kring
behovet av förändring.
2. Guidning/Vägledning. Se till att den finns ett drivet och kompetent team (styrgrupp)
som driver på och leder förändringen åt rätt håll. Viktigt här är att medlemmarna i
styrgruppen besitter viss “tyngd” i form av expertis, information och så vidare.
Styrgruppen bör vara respekterad av övriga medarbetare.
3. Visioner och strategier. I detta steg skapar och diskuterar styrgruppen planer och
strategier för att nå till den överliggande och långsiktiga visionen/målet med
förändringen. Avsaknad av en tydlig vision kan leda till att försök till förändring för
organisationen i fel riktning. Detta innebär att medan nyttan som söks kan vara positiv
och rimlig så saknas samordning, vilket kan tänkas leda till att involverade strävar mot
olika mål.
4. Kommunikation. Nå ut med budskapet om vad som kommer ske och hur förändringen
kommer att gå till. Få medarbetarna att engagera sig i och förstå vad som förväntas av
dem.
5. Eliminera hinder. Eliminera onödig och försvårande byråkrati. Det är viktigt här att
förändringen inte hindras och försvåras av interna regler och policys som företaget själv
har satt upp. Att företaget själva gör detta visar på att de själva tror på och jobbar för
förändringen.
6. Visa resultat. Visa de framsteg som gjorts och de delmål som uppnåtts för att hålla
motivationen, engagemanget och drivet uppe hos medarbetarna. Det finns en risk att
involverade medarbetare börjar tappa intresse i ett förändringsprojekt om de inte
regelbundet ser resultat av deras arbete.
7. Fullfölj och driv igenom. Det är viktigt att inte slappna av förrän mållinjen är passerad.
Driv på förändringen tills dess att den är fullt genomförd och “invand”. Slutar man för
tidigt är det lätt att falla tillbaka i gamla rutiner.
8. Etablera. Se till att de nya arbetssätten blir de gällande arbetssätten och att samtliga
arbetar efter dessa. Viktigt i detta skeende är att inte gå vidare för fort, se till att de nya
arbetssätten är standardiserade för samtliga innan man går vidare. Fram tills nya
arbetsmoment är djupt rotade i medarbetarnas vardag föreligger en risk att de återgår till
det gamla sättet om trycket för förändring lättar upp. Dessutom finns en risk att
medarbetare drar egna slutsatser kring nya arbetssätt om ledningen inte visar dem tydligt
vad som blir bättre av förändringen och de nya rutinerna.
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3.10 Målformulering och SMART-principen
När ett mål formuleras, oavsett om det är för en enskild funktion, en hel organisation eller
ett avgränsat projekt så rekommenderar Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) att målet
utformas efter SMART-principen. Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) förklarar att
när SMART-mål formuleras bör man vara medveten om att effekten av att ha uppnått
målet inte kan mätas förrän en tid efteråt. Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) skriver
att enligt SMART-principen bör ett mål vara:
•
•
•
•
•

Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsbegränsat
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4. Empiri
I detta kapitel beskrivs nuläget hos Gyllsjö samt författarnas uppfattning av motiv,
implementeringsprojektet samt mätning utifrån intervjuerna med Acando och Gyllsjö
Träindustri.

4.1 Nuläget på fallföretaget
Gyllsjö Träindustri AB är ett företag i södra Sverige som tillverkar lastpallar i olika
modeller. De är företaget som för 70 år sedan uppfann den idag standardiserade EURpallen/SJ-pallen. De är med sina 70 anställda nordens ledande tillverkare av EUR- och
andra lastpallar i specialformat. De sågar ca 75 tusen kubikmeter trä varje år, vilket blir
till ca. 2 miljoner lastpallar, varav ungefär en halv miljon är EUR-pallar.
Det system Gyllsjö har implementerat är ett lagerhanteringssystem, så kallat WMS, som
via GPS spårar flödet av material mellan de olika produktionsfunktionerna. Fram till
implementeringen av det digitala systemet har Gyllsjö skött lagerkontroll med papper och
penna. Platsen där kollin mellanlagras har hållits i huvudet av truckförare och det har varit
svårt att veta exakt vad och hur mycket som finns i lager.
Tillverkningsprocessen består av tre operationer: sågning, torkning och spikning.
I figur 9 nedan syns processen, den digitala spårningen i orange.

Figur 9: Illustration av Gyllsjös process och den digitala spårning däri. Källa: Acando (personlig
kommunikation, 2 maj 2019).

Spårning av PIA pågår från att sågning är färdig tills spikning påbörjas. Den första
datatriggern är automatisk och ges av sågen när ett kolli är färdigt att hämtas därifrån. När
en truck hämtar materialet anges lastningen manuellt av truckföraren i systemet, därefter
körs kollit till den plats som anges av körordern (antingen en mellanlagringsplats eller
nästa steg i produktion), vid vilken truckföraren anger manuellt i systemet att kollit lossas.
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När det sedan är dags att transportera materialet till torkning aktiveras en körorder,
truckföraren anger manuellt när kollit lastas vid lagringsplatsen och lossas vid torkningen.
Efter torkningen är färdig aktiveras en körorder som anger om kollit skall köras till
mellanlager eller spikning, lastning och lossning anges manuellt av truckförare. Den sista
körordern i den digitala delen av processen skapas när spikningen är redo att ta emot ett
kolli, truckföraren hämtar då det aktuella kollit och anger manuellt när det lastas
respektive lossas. Efter kollit lämnats till spikningen upphör spårningen då produkter som
kommer ut från spikningen är färdiga pallar och det digitala systemet spårar enbart PIA.
Då systemet är beroende manuell input nämnde Acando att korrumpering av
positionsdata är möjlig. Detta då uppdatering av ett kollis position för den digitala
tvillingen är beroende av att en truckförare manuellt indikerar när kollit lastas och lossas.
Om detta görs felaktigt blir även positionen i systemet felaktig.

4.2 Fallföretagets motiv
Motivet Gyllsjö hade när de implementerade systemet bestod av några olika perspektiv.
Det primära motivet de hade var att kunna hålla koll på vilka kvantiteter av vilka artiklar
de har i lager och den fysiska positionen hos artiklarna. I samband med att de vill sträva
mot effektivitet likt vissa högautomatiserade automatlager följer att de även måste uppnå
detta genom att på samma sätt analysera stora mängder data. Detta ser de inte som något
negativt, utan att det istället kan hjälpa dem att se saker på nya sätt. På så sätt menar de
att de kan få möjlighet till bättre planering och därmed kunna ge alla medarbetare en
lugnare arbetsdag. Dessutom ville de ha enkelt överskådlig information om varje kollis
ålder, för att kunna säkerställa kvaliteten på pallarna. Den sortens lagerhanteringssystem
de specifikt sökte förklarade de var ett som inte använde fasta lagerplatser, vilket enligt
de själva inte var lätt att hitta. Viktigt för Gyllsjö var även att lagerhanteringssystemet
kunde hantera en produktion som deras, vilken de beskrev som icke-plastisk.
Tidigare har mycket tid gått åt för truckförarna att leta efter material, vilket lett till
frustration hos personalen, omkullkastad produktionsplanering och överproduktion.
Genom att veta vad de har och var de har det vill de undvika både onödig överproduktion
och spara tid vid letning och inventering. Detta för att kunna basera beslut på konkreta
data och fakta från verkligheten. Gyllsjö förklarade att implementeringen av ett robust
lagerhanteringssystem bland annat var en förutsättning för att de skulle kunna fortsätta
växa, och de såg det som ett hinder och en risk att vara beroende av att några medarbetare
hade alla kollins plats i huvudet. För att kunna fortsätta växa såg de det som nödvändigt
att ha bättre översikt och styrning av flödet. I och med bättre översikt tror de också att de
kan ge kunder bättre och mer exakta besked om leveranser samt frågor gällande
produktion. Ytterligare en effekt av systemet är att data kan tas fram för att kunna
frekvenslägga uppställningsytorna för att därmed öka resurseffektiviteten. En sådan
optimering av lagerytorna har de försökt göra, dock har detta byggt på erfarenhet vilket
inte alltid ger optimalt resultat.
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Något Gyllsjö förklarade att de alltid strävar efter bli bättre på är dels ökad produktivitet
och effektivare materialutbyte. De förklarade att dessa två delvis hänger ihop och
materialutbyte handlar om att få ut så mycket användbart material som möjligt ur varje
stock. Gyllsjö förklarade att materialutbytet är ca. 50 procent av varje stock, dvs 50
procent blir brädor och 50 procent blir spån och flis. Produktiviteten handlar enligt
Gyllsjö om att minska svinn, veta på var sakerna är och få bättre planering. Gyllsjö ansåg
att just materialutbytet är viktigt att ta hänsyn till då de beskriver sig som råmaterialtunga
och att mellan 75 och 80 procent av en pall är ren råvarukostnad.

4.3 Faktorer att beakta enligt fallföretaget
Gällande vilka faktorer som är viktiga att hänsyn till vid implementering av digitala
system hade både Gyllsjö och Acando ett flertal faktorer de ansåg viktiga. En av de
faktorer som både Acando och Gyllsjö lyfte var förståelse bland personal för varför
förändringen behövs. Ett problem att ta hänsyn till vid implementeringen var alltså risken
för motstånd till förändringar. Gyllsjö framhävde att motståndet bland annat bestod i
bristande intresse kring att använda en dator i arbetet.
Gyllsjö framhävde att det primärt är truckförarna och produktionsledningen som kommer
att märka störst förändring i arbetet när det blir fler arbetsmoment att tänka på vid
hantering av gods och planering. Detta hanterades bland annat genom att truckförarna
fick delta i utformandet av systemet tillsammans med utvecklaren och komma med inputs
och feedback. Gyllsjö förklarade att det var viktigt att systemet kunde anpassas efter deras
behov. Gyllsjö sade att om det varit ett färdigt system som hade implementerats utan
medarbetarnas involvering så hade inte acceptansen till förändringen varit lika stor.
Ett annat hinder som Gyllsjö framhävde var att de själva och utvecklarna från början inte
talade i samma termer. De berättade att det gick åt en del tid till att de själva och Invotech
skulle förstå varandra. Ibland gick de från möten och märkte sedan några dagar senare att
något som upplevdes glasklart under mötet faktiskt kunde vara rent av felaktigt. I
samband med detta behov av ömsesidig förståelse förklarade Gyllsjö att det i deras
upplevelse är mycket viktigt att systemleverantören förstår och är insatt i den verksamhet
systemet ska användas i. Detta är en av de faktorer som Gyllsjö nämnde att de eventuellt
skulle hanterat annorlunda om det vetat vad de vet idag. De uttryckte vikten av att
verkligen kartlägga och se över vilka processer och funktioner de har för att på ett enklare
vis kunna förklara vad som behövs och förväntas av systemet. De ansåg själva att de i
viss mån underskattat komplexiteten kring att beskriva en process. De tyckte att det
underlättade att systemutvecklaren var på plats och pratade med personalen och visade
dem systemet. Däremot tyckte de att det hade underlättat ytterligare om
systemutvecklaren faktiskt provat att jobba i produktionen med truckkörning för att på så
sätt få en djupare insikt i hur processen ser ut.
Gyllsjö tillade även att när implementeringen inleddes hade de även många andra projekt
på gång, samtidigt som de hade mycket att göra då de befann sig i en högkonjunktur.
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Detta medförde enligt de själva att de hade mindre tid att lägga på
implementeringsprojektet. Vid intervjutillfället hade projektet med att hitta och
implementera ett lagerhanteringssystem pågått ungefär två och ett halvt år från att det
första initiativet togs. De tillade även att ett företag som implementerar något sådant här
system inte bör underskatta vikten av förarbetet.
Gyllsjö framhävde även att de vid början av implementeringen hade en förman bland
truckförarna som visade stort intresse för systemet och pratade med truckförarna om det.
Gyllsjö trodde själva att detta bidragit till större acceptans och förståelse, med vilket de
menade att det är viktigt att beslutet och initiativet inte enbart kommer från ledningens
håll. Gyllsjö berättade att denna förman tyvärr avslutade sin anställning under projektets
gång, varpå de märkte att intresset för implementeringen minskade lite bland
truckförarna.
Utöver ‘varför’ man ville genomföra en förändring behövs enligt Acando både kunskap
för att praktiskt genomföra en förändring samt vilja att genomföra det. Acando betonade
också vikten av motivation och att “hålla tempot uppe”, vilket de förklarade innebär att
faktiskt genomföra det tills det är helt klart, och att inte “slå av“ på tempot mot slutet av
projektets gång.
På frågan om Gyllsjö upplevt några stora förändringar nu efter implementeringen, så
uttrycker de att de ännu inte kan bekräfta några då de inte är helt färdiga med projektet
ännu.
Gyllsjö förklarade att de hade vid implementeringen inte behövt eller åtminstone valt att
inte göra några större omorganiseringar eller andra processändringar. De uttryckte att
eventuella förändringar som kan ske är att mindre tid går åt för vissa funktioner för till
exempel att leta och inventera material. Detta letande beskrev de är en sorts funktion,
behovet av vilken de hoppas kan komma att försvinna när systemet väl är igång.

4.4 Mätning av fallföretagets tillverkningseffektivitet
Primärt har Gyllsjö mätt volym och antal som produceras, dvs hur många pallar som
tillverkas och hur mycket virke som går åt. De har avgränsat mätningarna till ‘produktion
per produktionslinje’. Denna mätning har tidigare gjorts med papper och penna och sedan
har pappret lämnats till produktionsledningen. Ett annat tal de mätt gäller
bränsleförbrukningen, vilket de satt i relation till antalet tillverkade pallar. Detta menade
de är en KPI de faktiskt kan styra och förbättra genom att försöka optimera “truckflödet”
och minska truckkörandet. Efter implementeringen är avslutad kommer dessa KPI:er
fortfarande att mätas, skillnaden är att mätningen då kommer kunna vara automatisk
genom systemet.
Gällande frågan om de avser införa några nya KPI:er förklarade Gyllsjö att de är
medvetna om mängden användbara data från olika produktionsparametrar och truckar
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som kommer finnas tillgänglig efter implementeringen är färdig. Dock framhäver de att
nya KPI:er inte är prioritet idag, utan först och främst att se till att systemet fungerar som
det är tänkt. Gyllsjö poängterade även vikten av att det KPI:erna mäter ska vara av
betydelse, så att inte mätning görs för mätningens skull. Dock nämnde de att det i
framtiden kan vara intressant och värdefullt med nya KPI:er gällande
produktionseffektivitet.
På frågan om Gyllsjö mäter rätt saker förklarade de att de inte faktamässigt kan säga att
de gör det. De förklarade att erfarenhetsmässigt så är KPI:erna relevanta. Eftersom
Gyllsjö är en, i deras ord, ‘praktisk’ produktion är det relevant att mäta hur många pallar
de faktiskt tillverkar om de har order på ‘x’ antal pallar. De förklarade att när de väl har
möjligheten att analysera den digitalt insamlade datan så kan det bli aktuellt att utvärdera
att de mäter rätt saker.
Övergripande mål och visioner kopplade Gyllsjö främst till de mer övergripande KPI:erna
för företaget, alltså inte specifikt produktionsmässiga KPI:er. I de övergripande KPI:erna
mäter de t.ex. olika hälsotal för hela personalstyrkan samt andra företagsövergripande
KPI:er som inte direkt rör produktionseffektivitet.
De mål som kopplas till KPI:er är primärt de tillväxtmål Gyllsjö sätter årligen, det handlar
alltså om finansiella KPI:er i första hand som har varit av intresse för dem i detta
avseende.

4.5 Mätning av truckförarnas effektivitet på fallföretaget
Ett enkelt sätt att mäta truckförarnas effektivitet var enligt Gyllsjö att mäta hur mycket de
kör med last, dvs. transport med respektive utan last på gafflarna samt. Ytterligare ett
exempel på truckförarnas effektivitet var enligt Gyllsjö responstiden från
beställning/körorder till faktisk handling. Då responstiderna innan implementeringen
kunde variera mycket så gjorde personalen interna beställningar baserat på erfarenhet. Då
denna responstid kunde variera så stämde inte planeringen om truckförarna inte kom när
det var förväntat. Problem kunde då uppstå vid maskinerna som köbildning eller
materialbrist.
I och med det system Gyllsjö valt och hur det är utformat så förklarade Gyllsjö att de är
medvetna om att möjlighet finns till att mäta individuella prestationer och beteenden.
Dock betonade de att detta inte var syftet med implementeringen utan snarare en bieffekt,
och därpå en bieffekt de inte i dagsläget har för avsikt att ta tillvara på. Inom detta område
pratade Gyllsjö även om att det med hjälp av detta finns möjligheter till att finna en “best
practice” bland truckförarna. Dock finns det inte några planer för detta heller i dagsläget.
Gyllsjö kommenterade avseende detta perspektiv på möjlig spårning att det de
implementerat är ett lagerhanteringssystem, som även kan utnyttjas som ett
logistikövervakningssystem.

44

Mätning av truckeffektivitet är något som enligt Invotech blir mycket enkelt med det nya
lagerhanteringssystemet. Några KPI:er Invotech har “förladdat” i systemet och som kan
användas av Gyllsjö är:
•
•
•
•

Leveransprecision (andel interna transporter som klarat satt mål i tid för leverans
till beställare)
Fordons nyttjandegrad (procent, tid och distans uppdelat på stillestånd, körning
med last, körning utan last och tomgång)
Färdvägar (heatmaps för att se vart fordon rör sig mest på industriområdet, även
vid vilka tidpunkter på dygnet)
Beställningsmönster (fördelning när beställningar skapas på dygnet)
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5. Analys och diskussion
I detta avsnitt analyseras och diskuteras forskningsfrågorna utifrån studiens empiri och
teoretisk referensram genom reflexiv tolkning.
I grund och botten så har de flesta kommersiella företag som mål att tjäna pengar och vara
lönsamma. Alltså kommer de flesta affärsmässiga beslut som tas, i en eller annan
utsträckning, grunda sig i att öka inkomsterna eller minska utgifterna och på så sätt öka
den totala lönsamheten. Med lönsamhet i grunden söker författarna motiv till varför
företag väljer att digitalisera hela eller delar av sin verksamhet. På resan till en digital
verksamhet finns precis som vid allt förändringsarbete risk att medarbetare motsätter sig
förändringen (Kotter, 1995). Därmed är det högst relevant att identifiera vilka fallgropar
som kan finnas om en digitalisering ska lyckas. Det övergripande målet med modern
logistik är enligt Oskarsson et.al (2013) att alla kunder skall få de produkter de efterfrågar,
detta mål tror författarna inte kommer förändras inom en snar framtid. Vad som däremot
har förändrats är kraven och förväntningarna från kunderna, samt hur dessa krav efterlevs.
Internet och numera även Internet of Things förändrar branschen för många företag idag
enligt Atzori et al. (2010). I och med denna utveckling erbjuds företag helt nya
möjligheter att leva upp till och överträffa kundens behov och krav. Med perspektiv på
lönsamhet och logistisk effektivitet torde det vara av intresse för ledning och
förbättringsarbete att se verksamhetens effektivitet. Effektivitetsmätning är ett väl
utforskat område (Hon, 2005), dock söker författarna att gå djupare i hur digitalisering
kan bidra till att mäta effektivitet.

5.1 Vilka motiv finns för tillverkande företag att implementera digitala
system?
Under intervjun med Gyllsjö framkom sex drivkrafter som var bidragande till varför de
ville implementera ett digitalt lagerhanteringssystem. Som syns i tabell 5 nedan hade
Gyllsjö ett begränsat antal motiv till varför de ville implementera ett digitalt
lagerhanteringssystem, varav ett av de identifierade motiven ej påträffats av författarna i
undersökt litteratur.
De identifierade motiven för Gyllsjö har författarna tolkat utifrån intervjumaterialet och
ställt i relation till de motiv som identifierats i tidigare forskning. Tolkningen av Gyllsjös
motiv gjordes enligt den modell Alvesson och Sköldberg (2009) föreslår, detta för att
tolka det som sades under intervjun från flera vinklar.

5.1.1 Gyllsjös motiv
Ett av motiven till implementationen av ett lagerhanteringssystem var att få en
överskådlig och tillförlitlig bild av vad som fanns i lager och var det var placerat. Bristen
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på sådan information var tämligen uppenbar då ingen medarbetare kunde säga med
tillförlitlig precision var ett kolli fanns eller ens om det fanns bland de hundratals kollin
som kunde finnas vid ett mellanlager. Istället för att lägga tid och andra resurser på att
fysiskt åka eller gå runt och leta efter material finns denna information istället enkelt
tillgänglig och överskådlig i systemet både för truckförare och produktionsplanerare.
Detta menade Gyllsjö låter dem planera bättre och på så sätt ge alla medarbetare en
lugnare arbetsdag. Tanken är att denna information kan då även användas som
beslutsunderlag för ledningsfunktioner, information om processerna och hur dessa kan
förbättras (lager och hantering av PIA). Samma information fungerar även för att
underlätta det dagliga arbetet för framförallt truckförarna, men även andra medarbetares
arbetsuppgifter kan underlättas i och med denna implementering.
Motiv identifierades även gällande möjlighet till ökad tillväxt och expansion för
fallföretaget. Detta kan på sikt realiseras genom steg som exempelvis ökad effektivitet av
transporter och kontroll på material. Med effektivisering av transporter menades här
snabbare och jämnare responstid och kortare transporttid vid beställning av material från
mellanlager till bearbetningsfunktionerna. Detta i sin tur kan tänkas bidra till ett jämnare
flöde genom produktion i enlighet med Oskarsson et al. (2013) och på så vis förbättrad
produktionsplanering. Gyllsjös implementering av ett digitalt lagerhanteringssystem ses
som ett steg på vägen mot Smart Manufacturing och Industri 4.0. Detta ligger i linje med
deras motiv för framtida möjligheter för tillväxt och expansion. Denna digitala
transformation anser författarna bör göras i små steg, detta för att ge medarbetarna och
organisationen tid att utvecklas med förändringar. Ju mer Gyllsjö i framtiden väljer att
digitalisera, desto mer data genereras och kan därmed analyseras. Detta tror författarna
kan ge de ännu bättre möjligheter till att förbättra användningen av big data och digitala
tvillingar i enlighet med Qi och Tao (2018).
Dessutom identifierades motiv gällande information om ett kollis ålder. Att exakt kunna
spåra ett kollis ålder torde bidra till höjd kvalitet på de färdiga pallarna. Detta med
anledning av att styrning genom FIFO-principen underlättas, vilket ser till att virket inte
står exponerat för väder och vind under för lång tid i enlighet med Lumsden (2012). Detta
torde även leda till färre kassationer på grund av väderexponering och på så vis kan
besparingar av både pengar och material åstadkommas. Dessa besparingar skulle leda till
både ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Ett annat motiv som författarna kunde identifiera hos Gyllsjö gäller bättre
produktionsplanering. Detta tror författarna är beroende av en välfungerande intern
supply chain. I Gyllsjös fall med lagerhanteringssystemet så är transaktioner mellan olika
funktioner att betrakta som interna leverantörer respektive interna kunder, således
innefattas hela företagets interna värdekedja. En modern affärsrelation bör enligt
Christopher (2016) bygga på samarbete och förtroende. I och med att data i Gyllsjös nya
system blir lättillgänglig är det enkelt för samtliga funktioner att se information om
produktionsläget. På så vis stärks samarbete mellan interna leverantörer och kunder,
något som båda parter i enlighet med Christopher (2016) kommer ha nytta av.
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Sammanfattningsvis kan de konkreta motiven Gyllsjö nämnde sammanfattas i sex
punkter, varav en (Saldo- och positionskontroll) inte kunde identifieras i tidigare
forskning. De sex motiven sammanfattas nedan i tabell 10 och ‘översätts’ till att passa in
i korsanalysen (tabell 11).

Tabell 10: Sammanställning och översättning av de motiv som identifierats hos Gyllsjö.

Det övergripande grundmotivet till implementationen av det digitala systemet hos Gyllsjö
var att de ville hålla kolla på vad de har i lager och var de har det, vilket författarna i
tabell 10 benämnt ‘Saldo- och positionskontroll’. Genom detta vill Gyllsjö lösa
återkommande problem som fanns inom produktionsprocessen, specifikt i
lagerhanteringen och förflyttning av produktionsmaterial. Systemet är tänkt att bidra med
en förbättring till vissa av företagets processer och deras prestanda och således en höjning
av företagets interna effektivitet.
Författarna till denna rapport menar att antalet uttryckta motiv är rimligt, då för många
motiv kan tänkas medföra en risk att ett implementeringsprojekt kan bli för stort och
osammanhängande. Detta kan relateras till SMART-mål, och då i synnerhet delen som
trycker på vikten av att ett mål är Specifikt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Vidare
menar författarna att ett sådant riktat projekt som Gyllsjö i detta fall hade är att föredra.
Detta då specifika investeringar där företaget i dagsläget upplever störst behov borde vara
att föredra framför stora strukturella förändringar.

5.1.2 Jämförelse av motiv
Nedan följer en diskussion kring de motiv som kunnat härledas från den insamlade teorin
men som Gyllsjö inte uttryckligen nämnde som motiv till varför de implementerade
systemet. Trots att dessa motiv inte nämndes under intervjun har författarna identifierat
en del potentiella fördelar som Gyllsjö troligen kan gynnas av.
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Bättre kundbetjäning
Med tillgång till relevant och aktuell information som kan fås ur systemet så torde Gyllsjö
enligt det Bergman och Klefsjö (2012) skriver kunna erbjuda bättre service till sina
kunder och på så vis fortsätta att bygga långvariga kundrelationer. Med utgångspunkt i
det Christopher (2016) skriver gällande att långvariga kundrelationer leder till ökad
lönsamhet för företag så kan detta ses som en fördel som torde komma utav denna
implementering. Anledningen till att Gyllsjö inte under intervjuerna nämnde detta som
ett av motiven kan enligt författarna bero på att den huvudsakliga nyttan Gyllsjö sökte
var att förbättra sin interna effektivitet. Därför var inte ökad kundservice något de i
dagsläget prioriterade, då kundservice i författarnas mening inte direkt relaterar till intern
effektivitet.
Intern organisationsutveckling
Även om systemet och digitalisering ger förutsättningar för hur organisationen kan
komma att utvecklas i form av bl.a. nya funktioner så var detta inte något som Gyllsjö
avsåg att genomföra. Intern organisationsutveckling relaterar till exempelvis att utforma
en agil organisation (Westerman et al., 2014, refererad av Snow et al. 2017) eller
anpassning av organisationen till lagkrav från myndigheter (Liere-Netheler et al., 2018).
Vilket inte berör effektivitet för lager och intern transport.
Utveckla affärsmodell
Med anledning till att detta motiv relaterar till bl.a. utvärdering av värdeerbjudande
(Westerman et al., 2014, refererad i Snow et al., 2017)) och att kunna ge mer attraktiva
produkter (Härting et al., 2018) så berörs inte de motiv som kunde identifieras hos
Gyllsjö. Huruvida systemet kan komma att ge förutsättningar för att utveckla företagets
affärsmodell i framtiden låter författarna vara osagt.
Stärkt innovationsförmåga och produktutveckling
Utifrån inriktningen på denna studie så kan intervjufrågorna vara konstruerade på ett
sådant sätt att detta motiv inte blev beaktat. Dock belyste Gyllsjö under intervjuerna att
det som efterfrågas är ett lagerhanteringssystem och nämner inget om ett hjälpmedel till
produktutveckling och innovationsförmåga.
Bättre internt samarbete
Även om bättre internt samarbete inte var ett uttalat motiv för Gyllsjö så tror författarna
att detta är det som Westerman et al. (2014, refererad av Snow et al. 2017) kallar internt
processamarbete och som Liere-Netheler et al. (2018) benämner vertikal
(informations)integrering. Författarna tror att dessa kan vara underliggande motiv eller
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förutsättningar för att förbättra och utveckla de interna processerna och deras prestanda,
men inte till att implementera ett digitalt system.
Bättre externt samarbete (och supply chain)
Utifrån författarnas uppfattning av nuläget på Gyllsjö så var inte det externa samarbetet
med kunder och leverantörer prioriterat. Trots detta tror författarna att
förbättringsmöjlighet finns inom detta område med hänvisning till det författarna nämner
under punkten Bättre kundbetjäning ovan. De motiv Gyllsjö hade har författarna tolkat
vara av en intern karaktär, således omfattas inte samarbete med externa parter. Därför är
författarna av uppfattningen att detta inte var ett av motiven som drev Gyllsjö till beslutet
att implementera det digitala systemet.
Ökad automatisering
Liker (2009) skriver att en förändring eller implementering av ett hjälpmedel skall endast
ske om det faktiskt är till nytta för den berörda medarbetaren. Därför ska inte
automatiseringen i sig vara en drivkraft, drivkraften bör istället vara nyttan som eventuell
automatisering för med sig. Detta till skillnad mot Liere-Netheler et al. (2018), Härting et
al. (2018) och Scheer (2016) vilka faktiskt uttrycker automatisering som ett motiv vid
digitalisering. Detta tror författarna kan förklaras med att automatisering eventuellt
definieras olika.
Dock skulle det som Scheer (2016) benämner som personalrationalisering vara en del av
interna processförbättringar. Att använda personal på ett mer effektivt sätt kan då ses som
ett motiv och att detta sedan sker med hjälp av digitalisering och till viss del
automatisering ser författarna som en del i den tillverkande industrins väg mot Industri
4.0.
Bättre kommunikation internt och externt
Att sträva efter att hela tiden effektivisera och förbättra både intern och extern
kommunikation tror författarna är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra de
interna processerna. Därmed borde enligt författarna förbättring av kommunikation vara
ett motiv när företag vill förbättra interna processer genom digitalisering. Trots detta
nämns kommunikation explicit endast av Härting et al. (2018).

Större marknadskonkurrens
Gyllsjö är marknadsledande i sin bransch i norden och författarna kunde under intervjun
inte uttyda någon oro hos dem gällande förändringar på marknaden. Dock var de tydliga
med att implementeringen av detta digitala system var en del i deras arbete med ständiga
förbättringar.
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5.1.3 Korsanalys
I tabell 11 nedan ges en överskådlig bild av motiven som kunde härledas ur teorin och de
motiv som kunde identifieras för Gyllsjö. Även motivet som identifierades hos Gyllsjö
men som ej härleddes ur teorin visas sist i tabellen.

Tabell 11: Korsanalys av motiv från teori och empiri.

5.2 Vilka faktorer är viktiga att beakta vid implementering av ett digitalt
system?
När författarna identifierade och analyserade ‘faktorer som behöver beaktas vid
implementering’ valde författarna att definiera ‘faktorer’ som “hinder, problem eller
potentiella fallgropar som behöver undvikas eller hanteras vid implementering”. Vidare
har författarna fokuserat på faktorer som de tror kan bidra till motstånd mot förändringar,
vilket även är fokus i Kotters (1995) ‘Åtta-stegs process’. Vid identifiering av faktorer
för Gyllsjös implementeringsprojekt har faktorer beaktats ur både Acandos och Gyllsjös
perspektiv.
De faktorer som per författarnas definition var viktiga att ta hänsyn till utifrån empirin
enligt författarna återges nedan, de som ej kunde relateras till Kotters (1995) modell anges
i kursivt:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Förståelse (hos användarna) för varför förändringen behövs.
Kunskap och resurser (inklusive tid) för att faktiskt genomföra förändringen.
Vilja hos användarna att genomföra förändringen.
Motivation att driva implementationen tills den är färdig.
Att det som implementeras kan anpassas till företagets behov.
Ömsesidig förståelse mellan utvecklare och användare.
Att utvecklaren förstår verksamheten systemet ska användas i.
Att noggrant kartlägga och se över verksamhetens processer och inte underskatta
komplexiteten i detta arbete.

Implementering av ett digitalt system har enligt författarna många likheter med större
förändringar i företag generellt avseende potentiellt motstånd från medarbetarna. Med
detta i åtanke har Kotters (1995) ‘Åtta-stegs process för lyckade förändringar’ jämförts
med de identifierade faktorerna. Flera av de faktorer som nämndes ovan återfinns i eller
kunde av författarna relateras till Kotters (1995) ‘Åtta-stegs process’. Utifrån Kotter Incs
(u.å) ‘Åtta-stegs process för lyckade förändringar’ kom författarna fram till att Gyllsjös
implementering uppfyllt fem av stegen. De uppfyllda stegen är:
1. (Förstå allvaret/vikten)
2. (Guidning/vägledning)
4. (Kommunikation)
5. (Eliminera hinder)
7. (Fullfölj och driv igenom)
Detta innebär att tre av åtta punkter ej uppfyllts enligt Kotter Incs (u.å) modell. Om ett
företag misslyckas med att uppfylla vissa punkter kan detta enligt Kotter (1995) medföra
vissa problem. Varför författarna ej lyckats relatera samtliga faktorer kan bero på att
Gyllsjö vid intervjun kan ha utelämnat viss information eller så kan det ha funnits brister
i författarnas intervjufrågor.
Då Gyllsjö till synes inte uppfyllt alla punkter följer en analys nedan kring vad detta kan
innebära samt analys kring varför de eventuellt inte uppfyllts:
Avsaknad av tydlig vision.
Trots avsaknad av uttalad vision för implementeringen verkar de problem Kotter (1995)
beskriver för denna punkt inte ha uppstått hos Gyllsjö. Detta skulle kunna förklaras med
att de haft tydliga motiv till varför de ville implementera lagerhanteringssystemet.
Motiven till implementeringen kan alltså enligt författarna ha fyllt samma funktion som
en vision. Även Acandos roll som projektsamordnare kan ha haft betydelse för att se till
att ansträngningar var riktade åt samma håll vilket bör ha motverkat de problem som
enligt Kotter (1995) kan uppstå.
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Att inte visa resultat.
Som Kotter (1995) förklarar åligger det risker att involverade medarbetare börjar tappa
intresse i ett förändringsprojekt om de inte ser resultat av deras arbete. Gyllsjö uttryckte
inte att de höll medarbetare uppdaterade vilka delmål som uppnåtts, detta kan tänkas vara
något som bidragit till motstånd till förändringen. Dock bör uppmärksammas att det kan
vara svårt att påvisa effekten av delmål när det gäller implementeringen av ett
lagerhanteringssystem, då systemet ej ännu satts i drift vid uppfyllelse av delmål. Att
kommunicera framsteg till personalen kan då tänkas vara till hjälp. Författarna tror även
att genom att personalen varit involverad i utvecklingen av systemet kan detta ha bidragit
till att minska motståndet genom att personalen på så sätt hålls informerad.
Gyllsjös projekt hade vid intervjutillfället pågått i ungefär två och ett halvt år, vilket är
lite längre än den period Kotter (1995) nämner som den period inom vilken medarbetare
behöver se resultat för att hållas engagerade. Eftersom Gyllsjö befann sig i
driftsättningsfasen bör detta ej bidra till något ytterligare motstånd mot förändringar då
medarbetare inom en snar framtid börjar se resultat av deras arbete.
Författarna kunde konstatera att det hos Gyllsjö i implementeringsprojektet under en
period fanns en av de ‘förändringskämpar’ Kotter (1995) nämner. Gyllsjö uttryckte även
att denna person under en period troligen hjälpte till att skapa förståelse för förändringen
och på så sätt minskade motstånd. Att denna ‘förändringskämpes’ anställning avslutades
under projektets gång kan ha bidragit till motstånd mot förändring bland vissa
medarbetare.
Att inte förankra förändringen i företagskulturen och inte standardisera nya arbetssätt.
Då Gyllsjö vid intervjutillfället ännu ej var färdiga med driftsättning av systemet var detta
troligen bidragande till att detta steg ej observerades. Om Gyllsjö misslyckas med att
förankra förändringen i företagskulturen och om personal frångår de nya momenten kan
en del problem uppstå. I enlighet med Kotter (1995) föreligger en risk att Gyllsjös
medarbetare återgår till det gamla sättet om drivet för förändringen lättar upp. Dessutom
finns en risk att medarbetare drar egna slutsatser kring nya arbetssätt om ledningen inte
visar dem tydligt vad som blir bättre av förändringen (Kotter, 1995). I enlighet med Kotter
(1995) måste Gyllsjö alltså efter färdig implementering säkerställa att de nya
arbetsmomenten följs och även se till att medarbetarna ser förbättringarna. Om
standardisering av arbetsmomenten misslyckas åligger även den risk Acando nämnde om
korrumpering av lagerhanteringssystemet om exempelvis truckförarna ej följer de nya
rutinerna för lastning och lossning.
Som nämndes under punkten Att inte visa resultat kan en ‘förändringskämpes’ inflytande
i enlighet Kotter (1995) ha bidragit positivt till medarbetarnas engagemang och intresse
för projektet. Dock behöver Gyllsjö sannolikt finna andra sätt att förankra förändringen i
företagskulturen efter färdigställd implementering då den ‘förändringskämpe’ som i
början deltog i projektet inte längre är anställd hos Gyllsjö.
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Något som observerades hos Gyllsjö men författarna ej kunde relatera till Kotters (1995)
‘Åtta-stegs process’ gäller den ömsesidiga förståelsen mellan Gyllsjö och Invotech.
Gyllsjö påpekade vikten av att systemleverantören förstår Gyllsjös behov och att de talar
i samma termer. För även om Acando som projektsamordnare hade full förståelse för
både Invotechs system och Gyllsjös behov är det viktigt att även Invotech och Gyllsjö
förstår varandra för att uppnå optimalt resultat. Denna ömsesidiga förståelse för behoven
tror författarna till denna rapport uppnåtts mellan Gyllsjö och Invotech efter omfattande
möten och samtal. Avsaknaden av ömsesidig förståelse från början tror författarna kan ha
bidragit till att implementeringsprojektet tagit mer tid i anspråk.
Vikten av att både projektsamordnaren Acando och systemutvecklaren Invotech förstår
verksamheten som systemet ska användas i relaterar författarna till behovet av att i
förarbetet kartlägga nuläget i processerna i enlighet med Oskarsson et al. (2013).
Ytterligare förståelse för verksamheten uppnådde Acando och Invotech genom att besöka
Gyllsjö på plats. Detta är i enlighet med Toyotas princip 12 som beskrivs av Liker (2009)
gällande ‘go gemba’, dvs att gå till källan och se verkligheten. Författarna anser därför
att kartläggning av nuläget och besök i verkligheten har bidragit till systemleverantörens
förståelse för verksamheten och dess behov. Denna förståelse för verksamheten
tillsammans
med
nulägeskartläggning
tror
författarna
har
gjort
att
lagerhanteringssystemet kunnat anpassas efter Gyllsjös behov.
Beroende på ur vilket perspektiv det ses kan vara både positiv och negativ är systemets
behov av manuell input från truckförare för registrering av lastning och lossning. Detta
kan å ena sidan vara negativt då människor kan av ren ovilja eller slarv låta bli att följa
de nya rutinerna. Å andra sidan tror författarna att det kan ge personalen ökad motivation
och glädje i arbetet i och med att de känner sig behövda att göra dessa saker och att de
inte är ersatta av systemet utan att det faktiskt bara är ett hjälpmedel samtidigt som
underlättar det dagliga arbetet. Detta stämmer överens med det Bruzelius och Skärvad
(2011) argumenterar för gällande Maslows behovspyramid samt vad Liker (2009) pekar
på gällande hjälpmedel och förändringar.
Som Acando nämnde är det viktigt att användarna av det nya systemet faktiskt känner att
de har kompetens nog att leva upp till de nya kraven. Om de saknar kompetens för
kommande förändringar så är det viktigt att resurser finns för att bistå med stöd för att
höja deras kompetens. Detta stämmer överens med det Menckel och Österblom (2000)
argumenterar för gällande att medarbetare måste ha resurser för att kunna utvecklas och
känna att de klarar av att leva upp till de (nya) krav som ställs på dem. Det är även i
enlighet med Jakobsson och Skoglunds (2016) argument för digitalt arbete och den stress
som kan uppstå.
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5.3 Vilka KPI:er är relevanta för att mäta produktionseffektivitet med ett
digitalt system?
Enligt Gyllsjö kommer de fortsätta mäta de KPI:er de mätt tidigare med avseende på
produktionseffektivitet, dock kommer mätning att kunna ske automatiskt. Under
intervjuerna framkom att Gyllsjö mäter:
•
•
•

Antal producerade pallar
Volym förbrukat virke
Materialutbyte (procent av råvaran som blir färdig pall)

Invotech pekar på att systemet kommer förladdat med ett antal KPI:er. Några KPI:er som
Invotech pekar på att Gyllsjö kan ha användning av är bland annat:
•
•
•
•

Leveransprecision (andel interna transporter som klarat satt mål i tid för leverans
till beställare)
Fordons nyttjandegrad (procent, tid och distans uppdelat på stillestånd, körning
med last, körning utan last och tomgång)
Färdvägar (heat maps, för att se vart fordon rör sig mest på industriområdet, även
vid vilka tidpunkter på dygnet)
Beställningsmönster (fördelning när beställningar skapas på dygnet)

Viktigt att tänka på för Gyllsjö är att de KPI:er som används är relevanta. Hur relevanta
KPI:erna är beror bland annat på på vilka mål de har ställt upp, det handlar alltså om
motiv till varför de mäter det de gör (Hon, 2005). Utformning av dessa mål tror författarna
görs bäst enligt SMART-principen enligt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015).
Dessutom bör KPI:erna enligt Hon (2005) vara anpassade så att de kan användas av olika
funktioner, då dessa kan vara utformade på olika sätt. Författarna tror här att med tanke
på de motiv som Gyllsjö hade för implementeringen, bör mätningar relateras till dessa
motiv. Således behöver KPI:erna för att vara relevanta ta hänsyn till:
•
•
•
•
•
•

Lednings- och beslutsstöd
Förbättra interna processer och dess prestanda
Bättre medarbetarstöd och arbetsmiljö
Bättre datagenerering och -analys
Ökad tillväxt
Saldo- och positionskontroll

Gällande just mätning av tillverkningseffektivitet tror författarna att de KPI:er Gyllsjö
tidigare använt kan vara bra att fortsätta använda. Något Gyllsjös KPI:er för
tillverkningseffektivitet däremot saknar enligt författarna är tidsdimensionen.
Genomloppstid kan därför vara ett relevant mått för Gyllsjö att lägga till. Däremot
rekommenderar författarna att dessa KPI:er, inklusive genomloppstid, används i ett
Balanced Scorecard (BSC). Detta då BSC enligt Hon (2005) är en enkel modell som
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innefattar flera dimensioner i en verksamhet. Då kan KPI:er sättas i relation till varandra
och verksamhetens mål genom att olika perspektiv på verksamheten mäts (Kaplan &
Norton, 1992).
I sammanhanget digitalisering tror författarna även att BSC kan användas för att sätta
KPI:erna i relation till den sökta nyttan i en implementering. Detta ses hos Gyllsjö, där
motiven för Gyllsjös implementering var av både “mjuk” och “hård” karaktär och således
bör även mätningar kunna vara det.
I enlighet med Hon (2005) tror författarna att Gyllsjö genom en flerdimensionell mätning
av tillverkningseffektivitet kan ha nytta av att mäta följande:
•
•
•
•
•

Genomloppstid
Kostnad/kapitalbindning för PIA
Andel kassationer (procent av brädor som måste kastas)
Volymflexibilitet (omställningstid för kapacitet vid förändring i efterfrågan)
Lageromsättningshastighet

Dessa mått tar tillsammans hänsyn till samtliga fem dimensioner Hon (2005)
rekommenderar, dvs Tid, Kostnad, Kvalitet, Flexibilitet och Produktivitet.
Genomloppstidens relevans kan även styrkas i enlighet med Oskarsson et al. (2013), då
detta mått enligt dem bör vara så lågt som möjligt enligt deras modell Logistikröret. Även
volymflexibilitet menar författarna kan motiveras med Logistikröret då
volymflexibiliteten kan relateras till tillverkningskapaciteten.
Genomloppstiden och volymflexibiliteten ser författarna även kunna kopplas till JIT,
vilket enligt Olhager (2013) handlar om att aktiviteter sker i precis rätt tid. Att aktiviteter
sker i rätt tid är i sin tur beroende av en väl utförd produktionsplanering (Olhager, 2013).
Författarna anser att Gyllsjö produktionsmässigt har fördelen att en stor del av deras
värdeskapande produktionsaktiviteter är automatiserad. Detta gör att tiden för de
värdeskapande aktiviteterna är tillförlitlig och kapaciteten relativt enkelt justerbar vid
behov. Således blir det relativt enkelt för Gyllsjö att mäta genomloppstiden i de
värdeskapande aktiviteterna. Genom att tiden mäts underlättas även mätning och
beräkning av kostnader för hantering av material. Kortare genomloppstid borde generellt
leda till lägre kostnader för materialhantering, detta bör dock ställas i relation till behovet
av material (Oskarsson et al. 2013). Material bör inte produceras i syfte att hålla maskiner
och truckar sysselsatta då detta leder till att kapital binds i varor som produceras men
kanske inte säljs (Lumsden, 2012). Säkerhetslager kan vara att rekommendera enligt
(Lumsden, 2012) för att säkerställa tillgång av produkter till kund vid efterfrågan som
överstiger tillgången. För att använda sig av säkerhetslager så kostnadseffektivt som
möjligt så bör lagernivåerna vara matematiskt beräknade (Lumsden, 2012).
Till skillnad från de värdeskapande aktiviteterna som handlar om transformation av
materialet mot färdig produkt är de nödvändiga icke-värdeskapande och de icke56

värdeskapande aktiviteterna ofta en dominerande del av den totala genomloppstiden
(Olhager, 2013). De stora lager av PIA och lång tid i lager som kan förekomma hos
Gyllsjö idag är både icke-värdeskapande aktiviteter och kan vara tecken på att det
antingen produceras mer material än vad som efterfrågas, eller att kapaciteten för det
totala flödet inte är utjämnat.
Implementeringen av ett digitalt lagerhanteringssystem med spårningsfunktion borde i
författarnas mening inte ha någon direkt påverkan på vare sig hur många enheter som
produceras eller mängden råvara som går åt. Författarna tror dock att att den totala
mängden förbrukad råvara kan tänkas indirekt påverkas av den digitala spårningen genom
att onödig överproduktion kan undvikas.
Efter systemet officiellt sätts i drift och implementeringsprojektet avslutas kommer stora
mängder data genereras. Som (Jazid, 2014 ; Qi & Tao, 2018) skriver gällande big data
och stora datamängder är det av stor vikt att sålla fram den data som är av värde för
företagets ändamål. Författarna tror att både Gyllsjö och tillverkande företag generellt
kan ha nytta av big data analys i förbättringsarbete. I enlighet med hur förbättringsarbete
går till enligt Oskarsson et al. (2013) måste först en bild av nuläget finnas. Denna
nulägesbild genereras mer eller mindre per automatik hos Gyllsjö genom att systemet
spårar materialet medan Gyllsjö i princip arbetar enligt samma rutiner som tidigare.
Utifrån den nulägesbild som erhålls blir det sedan relevant för Gyllsjö att analysera de
individuella delarna för att bedöma vad de vill och behöver förbättra. Strävandet mot
förbättring torde kräva uppsättning av mål, dessa mål blir i sin tur eventuellt beroende av
nya KPI:er.
Ur ett förbättringsperspektiv anser författarna att det även kan vara lämpligt att i samband
med den volymmätning som görs även mäta antal kasserade brädor per produktionslinje.
Detta menar författarna kan uppdaga brister i kvaliteten som enligt Sörqvist (2001) är att
betrakta som en kostnad, vilket därmed även påverkar lönsamheten. Detta faller till synes
utanför ramarna vid Gyllsjös nuvarande mätning, där färdiga brädor ställs i relation till
råvaruförbrukning. Att även mäta antal kasserade brädor torde således bidra till ett mer
exakt mått av effektivitet ges för materialutbyte, men även bidra till att påvisa kostnader
som kan uppstå som ett resultat av bristande kvalitet i något produktionssteg.

5.4 Hur kan truckförares effektivitet mätas med ett digitalt system?
Med tanke på att det lagerhanteringssystem som undersöks i detta arbete använder GPS
för att spåra material och truckar är både transporttider och körsträckor lättillgängliga
data. Eftersom en trucks last i systemet representeras av en digital tvilling möjliggörs
även mätning av truckens nyttjandegrad, vilket enligt författarna borde vara ett primärt
mått för mätning av truckförarnas effektivitet.
Som nämndes i avsnitt 5.3 finns i Gyllsjös nya lagerhanteringssystem flera färdigladdade
KPI:er. Några av dessa är:
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•
•
•
•

Leveransprecision (andel interna transporter som klarat satt mål i tid för leverans
till beställare)
Fordons nyttjandegrad (procent, tid och distans uppdelat på stillestånd, körning
med last, körning utan last och tomgång)
Färdvägar (heatmaps för att se vart fordon rör sig mest på industriområdet, även
vid vilka tidpunkter på dygnet)
Beställningsmönster (fördelning när beställningar skapas på dygnet)

Som synes är dessa KPI:er relaterade till spårning av material, interna transporter och
körorder. Möjligheten finns att utifrån dessa data, som skulle kunna kopplas till
individuella truckförare, mäta individuella prestationen för utvärdering och förbättring.
Förbättring kräver dock ett nuläge (Oskarsson et al., 2013), vilket i sin tur kräver relevanta
mått och mål (Hon, 2005). Gyllsjö uttryckte under intervjuerna möjlighet till att minska
truckkörandet, vilket skulle kunna sättas som ett mål. Detta tror författarna kan delvis
uppfyllas delvis genom digitala tvillingar av PIA för att lägga mindre tid på att leta och
därmed kortare sträcka för trucken att köra. Men de digitala tvillingarna gör endast att
truckföraren vet vart den ska, vilket inte nödvändigtvis ger det mest effektiva sättet att
köra dit. Den mest effektiva rutten för att köra till kollit, respektive till maskinen, måste
bestämmas genom ruttoptimering (Lumsden, 2012), en funktion som idag inte är en del
av Gyllsjös lagerhanteringssystem. Genom ruttplanering skulle även utsläpp kopplade till
truckkörandet kunna minskas, vilket kan ses som ett mål.
Spårning av PIA genom spårning av truckarnas aktivitet ger både data för tid och sträcka
körd genom hela flödet, men även truckens stillastående tid. Detta kan användas för att
mäta effektiv transport i relation till ineffektiv transport. Med effektiv transport menar
författarna här den tid/sträcka som spenderas på att faktiskt flytta gods, medan ineffektiv
transport är tiden under vilken förflyttning av trucken pågår men utan last. Ineffektiv
transport är enligt Olhager (2013) att betrakta som icke-värdeskapande, och bör således
vara så låg som möjligt. Detta relaterar till den KPI benämnd ‘fordons nyttjandegrad’ som
Invotech förprogrammerat i systemet.
Genomloppstidens relevans kan även argumenteras för i enlighet med Oskarsson et al.
(2013), då detta mått enligt dem bör vara så lågt som möjligt enligt deras modell
Logistikröret. En kortare transporttid bidrar således till en kortare total genomloppstid
vilket Oskarsson et al. (2013) menar kommer gynna hela verksamheten. Då Gyllsjö såg
en möjlighet i att minska truckkörandet hävdar författarna därmed att mätning av
truckarnas transporttid är mycket relevant.
Ytterligare en mätning som skulle kunna göras är att ställa bränsleförbrukning i relation
till truckarnas utnyttjandegrad. På detta vis kan Gyllsjö med hjälp av data från systemet
se hur effektiva truckförarna är, det torde kunna göras genom att analysera körd sträcka,
med eller utan last, i förhållande till bränsleförbrukningen. Detta menar författarna kan
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ses som både ett mått på miljöpåverkan såväl som ett ekonomiskt mått på
resursanvändning.
Gyllsjö nämnde även att de har för avsikt att mäta responstid som ett mått på truckförarnas
effektivitet. Avsikten är alltså att mäta responstiden från aktiverad körorder till att
hanteringen påbörjas. I och med den varierade responstiden hos Gyllsjö innan
implementeringen har problem vid in- och uttag av material i de olika funktionerna
uppstått. Dessa bekymmer kan liknas vi det som Lee et al. (1997) och Donohue och
Corson (2005) beskriver som The Bullwhip Effect. Då bekymren Gyllsjö upplevde kan
liknas vid en intern bullwhip effekt så torde även de vanligaste lösningarna för att
minimera uppkomsten av bullwhip effekten vara applicerbara hos Gyllsjö. För att
minimera uppkomsten av just bullwhip effekten så bör Gyllsjö enligt det Lee et al. (1997)
nämner öka transparensen och kommunikationen av lagersaldon och interna ordrar
mellan funktionerna. Även en utjämning av interna ledtider (responstid + transporttid)
hjälper enligt Lee et al. (1997) och Donohue och Corson (2005) till att motverka
uppkomsten av Bullwhip effekten. Går det att använda data till att utjämna responstiderna
så torde alltså uppkomsten av Bullwhip effekten minskas och dessutom kan företaget då
komma närmare ett dragande flöde och principerna i Just in Time.
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6. Slutsats
I det här avsnittet återges kortfattat författarnas svar på forskningsfrågorna samt
sammanfattning av studiens bidrag till forskningen.

6.1 Bidrag
•
•
•
•

Ett nytt motiv för digitalisering i tillverkande företag.
Fyra faktorer att ta hänsyn till för att motverka motstånd till förändringar vid
digitalisering.
Rekommendation av Balanced Scorecard tillsammans med fem KPI:er för
mätning av tillverkningseffektivitet.
Rekommendation av tre KPI:er för generell mätning av truckförares effektivitet.

I litteraturstudien identifierade författarna 61 motiv för digitalisering. Dessa
sammanfattades till 14 motiv (se tabell 5) som sedan jämfördes med de motiv som
identifierades hos Gyllsjö (se tabell 11). Hos Gyllsjö fanns sex motiv till
implementeringen vara fem även återfanns i teorin (se tabell 10). Det nya motivet var
Saldo- och positionskontroll, vilket innefattar innebär en översikt över vad som finns i
lager och var det finns.
Författarna föreslår nya faktorer som är viktiga att beakta vid implementering av ett
digitalt system och som ej kunde relateras till Kotters (1995) modell:
•
•
•
•

Att det som implementeras kan anpassas till företagets behov.
Ömsesidig förståelse mellan utvecklare och användare.
Att utvecklaren förstår verksamheten systemet ska användas i.
Att noggrant kartlägga och se över verksamhetens processer och inte underskatta
komplexiteten i detta arbete.

Författarna rekommenderar flerdimensionell mätning genom BSC med olika mått på
effektivitet i tillverkningen görs så att mätningarna kan relateras till de uppsatta målen.
Användandet av dessa KPI:er i ett BSC ger också en tydligare helhetsbild av
verksamheten, detta för således verksamhetens samtliga delar i samma riktning. Baserat
på de motiv som fanns och nyttan som söktes så föreslår författarna att följande KPI:er
för tillverkningseffektivitet används i ett BSC:
•
•
•
•
•

Genomloppstid
Kostnad/kapitalbindning för PIA
Andel kassationer (PIA)
Volymflexibilitet (omställningstid för kapacitet vid förändring i efterfrågan)
Lageromsättningshastighet

Författarna ser stora möjligheter till mätning av effektivitet genom spårning av truckar
genom användning av digitala tvillingar. Mått på truckförares effektivitet rekommenderar
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författarna att en verksamhet kopplar till mål gällande effektiv intern transport.
Författarna föreslår följande mått för att mäta truckförares effektivitet:
•
•
•

Fordons nyttjandegrad (procent, tid och distans uppdelat på stillestånd, körning
med last, körning utan last och tomgång)
Bränsleförbrukning (vid körning med last, utan last samt vid tomgång)
Leveransprecision (andel interna transporter som klarat satt mål i tid för leverans
till intern beställare gällande körorder)

Gyllsjös implementering av ett digitalt lagerhanteringssystem kan betraktas som ett steg
på vägen mot en ‘smart fabrik’, med nya möjligheter till insamling och analys av data att
basera beslut på. Författarna anser att introduktion av en låg första nivå av digitalisering
som i fallföretaget är en viktig del på vägen mot en verksamhet som på ett effektivt och
värdeskapande sätt kan dra nytta de möjligheter som kommer med digitalisering och
Industri 4.0. Författarna vill kalla detta ‘baby-step digitalisation’, vilket betyder att
verksamheten genom stegvis digitalisering av funktioner kan få möjlighet att på längre
sikt anpassa sin organisation efter en allt mer digital omvärld.

6.2 Förslag till vidare forskning
Författarna tror att vidare studier inom kopplingen mellan digitalisering och digitala
tvillingar och logistiska funktioner kan ge mycket viktiga praktiska och teoretiska resultat
för både forskningsväsendet och tillverkande industrier. Nedan ges exempel på rubriker
och områden som författarna tycker är intressanta för framtida forskning:
•
•
•
•

Koppling mellan affärssystem och digitala tvillingar.
Digitala tvillingar i förbättrings- och kvalitetsarbete för transporter.
Automatiska kartläggningar av produktionsmiljöer.
Intern ruttoptimering med digitala tvillingar.
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Bilagor
Bilaga 1
Nuläget Gyllsjö
• Har ni någon uttalad vision? Några mål? Affärsplan?
• Arbetar ni efter någon produktionsfilosofi?
• Hur ser ert interna logistikflöde ut idag?
• Vilka funktioner ingår i erat produktionsflöde? Outsourcing?
• Vilka medarbetare blev de mest berörda av implementeringen? (dvs vilka
upplever störst förändring i sitt arbete, positiv eller negativ).
• Hur ser ni på hållbarhet?
Fråga 1
1. Vad driver tillverkande företag till att implementera digitala plattformar?
•
•
•

Vilken nytta sökte Gyllsjö i samband med implementeringen av den digitala
plattformen? Varför?
Vilka tidigare interna problem vill ni lösa med digitaliseringen?
Vilka “tidlösa” utmaningar har ni på Gyllsjö? Dvs vad strävar ni alltid att bli
bättre på gällande produktionen?

Fråga 2
2. Vilka faktorer är viktiga att överväga när man implementerar en digital plattform?
•

•
•
•

•

Vilka hinder fanns hos Gyllsjö vid implementeringen?
• Vad var svårast?
• Motstånd till förändring?
• Hur hanterades hinder?
Vad har förändrats efter implementeringen? Har något blivit bättre? Har något
blivit sämre?
Behövde ni göra någon omorganisering eller andra förändringar i samband
med implementeringen?
Om ni skulle göra om implementeringen, vad skulle ni göra annorlunda?
• Faktorer att tänka på?
• Andra lärdomar ni vill dela med er av?
Hur lång tid tog implementeringen, från initativ till “färdig”?
• Hur lång tid har ni varit “up and running”?

Fråga 3
3. Vilka KPI:er är relevanta för att mäta produktionseffektivitet efter implementeringen
av en digital plattform?
•

Vad i produktionen mätte ni innan implementeringen? Hur mätte ni det?
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•

•

Nu efter implementeringen, vilka nyckeltal använder ni för att mäta
produktionseffektiviteten? Varför dessa?
• Har det tillkommit några nyckeltal efter implementeringen? Har några
tidigare blivit irrelevanta?
• Hur vet ni att ni mäter rätt saker?
Hur kopplar ni mätningar till era övergripande organisationsmål och visioner?

Fråga 4
4. Hur kan truckförarnas effektivitet mätas i ett digitaliserat produktionssystem?
•
•
•

Hur mäter ni truckförarnas effektivitet?
Vilken nytta har ni av att mäta truckförarnas effektivitet?
• Vad önskar ni få ut av detta?
Vilka parametrar vill ni mäta angående truckarna?
• Vad skall denna data användas till?
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