
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En fallstudie vid Aven Sandby AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Utveckling av en modell för att minimera icke 

värdeskapande tid 

 

 

 

 

 

 

Emil Mårtensson  

 

 

 

 

 

 

2014-06-22 

 

 

 

 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

Industriell ekonomi 

Kursnamn 

Programnamn 

 

1  

 
 

Handledare: Claes Åkerman 

Examinator: Göte Olsson  

2  

 
 



 
 

  



 
 

Förord 
Genom det här arbetet avslutar jag min utbildning till ekonomiingenjör på Högskolan i Gävle. Hela 

utbildningen har varit rolig och utmanande, men trots en del svackor har det här arbetet varit det 

bästa.  

Att arbete blivit så lärorikt är till stor del för alla historier som personalen på Aven Sanby AB har delat 

med sig av. I samband med att examensarbetet påbörjades meddelades att produktionen i Sandy 

skulle flyttas upp till Forsa. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla anställda på Aven som trots att de 

just förlorat jobben varit mycket tillmötesgående och ställt upp på flera intervjuer och pratstunder. 

Det har varit lärorika veckor och att jag hoppas att ni som blivit uppsagda finner nya jobb.  

På högskolan vill jag tacka min handledare Claes Åkerman och examinator Göte Olsson för den hjälp 

ni bidragit med. Vill även rikta ett tack till programansvarige Stefan Eriksson för all hjälp du gett mig 

genom åren. 

Även ett tack till alla andra som på något sätt stöttat mig under detta arbete, främst ni som lånat ut 

era bilar så att jag kunnat åkt kors och tvärs över området under examensarbetet. 

 

Och kom ihåg att ljuset i tunneln är inte alltid ett tåg. 

 

 

.  

 

Gävle 22 juni 2014 

  



 
 

Sammanfattning 

Värdeskapande tid är något som skapar ett mervärde för kunden, något som förädlar produkten. 

Tyvärr är stora delar av ledtiden för en produkt icke värdeskapande. Det finns undersökningar som 

visar att den siffran kan vara så hög som 90 % av den totala tiden. Aktiviteter som inte bör ses som 

värdeskapande är interntransporter, lager och alla kostnader förknippade med det. De kostnaderna 

kan vara administration, godsmottagning, inkurans och själva kostnaden för lagerlokalen. Kostnaden 

för att lagra en produkt i ett år kan i vissa fall uppgå till en fjärdedel av produktens totala värde. En 

annan stor kostnad är internlogistiken med alla materialförflyttningar mellan olika produktionslokaler 

och maskiner. För att bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden i dagsläget bör företag arbeta 

med att minimera icke värdeskapande tid. Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och införa 

olika typer av standarder har visat sig vara effektivt i just det avseendet. Lean är ett uttrycke som 

härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och dess produktionssystem TPS. Grundtanken 

inom lean är att undvika allt slöseri och för att göra det finns ett antal olika verktyg. Genom att 

implementera vissa av dessa verktyg i produktion och i lagerlokaler har stora förbättringar upplevets, 

främst genom minskat transportarbete men också genom annat minskat icke värdeskapande tid. 

Företaget Aven Sandby AB tillverkar olika typer av emballage i trä, allt från lastpallar till avancerade 

lådkonstruktionerna. Företaget har under senare år implementerat att antal olika lean verktyg som 

har förbättrat arbetsmiljön och vissa delar inom produktionen. Ett problem som de dock inte arbetat 

aktivt med under åren är att effektivisera internlogistiken. Vissa lager har nu nått den höga nivån att 

det tar betydande tid att söka igenom lagret för att finna rätt råvara. Andra problem är att mycket 

truckkörning sker i onödan vilket är en följd av att det saknas en tydlig struktur på lagerhållningen.  

Syftet med den här studien är att utveckla en modell för hur tillverkande företag kan minimera den 

icke värdeskapande tiden för artiklar. Intervjuer och observationer på företget tillsammans med en 

omfattande litteraturstudie utgör grunden till modellen. Efter besöket på företaget har modellen 

justerats en aning med flera underkategorier. 

Under studien framkom bland annat att företaget blivit mycket bättre inom många delar och den 

struktur som skapats kan kopplas till affärssystemet Monitor. Monitor implementerades på företget 

för ett antal år sedan och har i underlättat att kontrollera lagernivåer samt att övervaka 

produktionen. Just implementationen av ett affärssystem är en viktig del för att underlätta arbetet 

med att minska icke värdeskapande tid. Andra faktorer som anses viktiga vid arbete med att minska 

icke värdeskapande tid är att följa ett förutbestämt arbetsmönster likt en standard. Dels genom 

standardiserade mått på artiklar och råvaror, där den som utvecklar en ritning bör veta vilka som är 

de tidigare mest använda dimensionerna. Även arbeta med metodstandarder vilket är en enkel 

beskrivning på hur ett visst arbete ska utföras. Företaget har även arbetat med lean och några av 

verktygen inom filosofin, bland annat att tillverka några typer av lådor på linje. Linjetillverkningen 

och verktygen har höjt produktionstakten på företaget och bör därför anses bidra till att minska den 

icke värdeskapande tiden. Genom att följa någon av ovanstående förslag bör företag ha en god 

möjlighet att med hjälp av teori samt praktik minska sin icke värdeskapande tid.  

Förslag till fortsatta studier är att undersöka hur arbetet med metodstandarder fungerar och hur 

ledningen kan engagera de anställda att ständigt förbättra dem. 

  



 
 

Abstract 

Value adding time is something that creates value for the final customer and improves the product. A 

big part of the lead time is not value adding time and research shows that approximately 90 % of the 

total lead time isn’t value adding. Other activity that isn’t value adding is stock and all the costs 

connected to it, like administration order handling and the cost for the warehouse. In some cases the 

cost for keep a product in stock can be up to 25 % of the total value. Other big costs are internal 

logistics and all the processes like moving parts between production sites. In the high competitive 

global market it’s important for companies to work with minimizing the non-value adding activities. 

Companies that work with continuous improvements have shown improvements in this area. Lean 

and the tools connected to it have become very popular in the Swedish manufacture industry in the 

last decade.  By implementing lean tools in warehouses big improvements has revealed in the area of 

minimizing internal transportation.   

Aven produces all types of wood packaging, some of the products are simple constructions and some 

of them are advanced boxes. In the last years the company has implemented some lean tools and the 

prime goal has been the working environment and improves some parts of the production. But they 

haven’t worked anything with the stock and that’s now at the maximum limit and it takes a lot of 

time to find raw material.   

The purpose of this study is to develop a model that manufacturing companies can use to minimize 

the non-value adding time by implementing standards. To find out more about the company 

interviews and observations has been made. About relevant theory in the area a literature review 

has been made 

In this case study it appeared that the company has improved a lot in many different areas and much 

of that is because of the enterprise resource system (ERP) called Monitor. Monitor was implemented 

at the company a couple of years ago and has contributed to get a greater picture of the stock levels. 

To minimize the non-value adding time it’s important to implement one of these systems. If 

companies implement some sort of standards, like how to work or how to work or with standardized 

dimensions. The case company has worked with some lean tools and biggest change has been the 

standardized line production, it has reduced the lead time a lot for a couple of boxes. And therefore 

it should be considered as a good way of minimizing the non-value adding time.  

Proposition for further studies may be to investigate the work with standards and how the company 

management can engage the workers with the work with continuous improvements. 
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1 Inledning  
I detta avsnitt presenteras bakgrund och en beskrivning av problemet i studien. 

1.1 Bakgrund  
Globaliseringen har gjort att företag från hela världen konkurrerar med varandra samtidigt som 

produkter har allt kortare livscykler (Pagh & Cooper, 1998). Dessa två faktorer gör att tillverkande 

företag måste se till att hålla alla kunder nöjda för att inte förlora dem. Viktigt för att behålla 

kunderna är att svara upp mot kundens förväntningar och alltid arbeta för att skapa ett mervärde för 

kunden, vilket alltid bör vara målet inom en supply chain (SC). En SC kan ses som alla relationer upp 

och nedströms genom en hel försörjningskedja (Christopher, 2011). 

Sker en smidig integration av alla inblandade parter kan fördelar skapas genom hela kedjan i form av 

sänkta lagernivåer och effektivare transporter, vilket då skapar ett mervärde för kunden (Qrunfleh & 

Tarafdar, 2013). För att integrationen ska underlättas kan ett gemensamt datasystem användas. 

Genom det underlättas komunikationen och det medför i sin tur att företaget enklare kan dra nytta 

av ovan nämda fördelar(Lee etal., 1997).  

Viktigt inom tillverkningsindustrin är att se till att bara utföra arbete som är värdeskapande för 

kunden. Problemet är att så mycket som 90 % av tiden det tar för en produkt att färdigställas är 

tvärtom, icke värdeskapande tid. Förenklat kan det förklaras som att värdeskapande tid är något som 

förädlar produkten och därmed ökar värdet för slutkund (Christopher, 2011). Det som bidrar mest till 

den icke värdeskapande tiden och arbetet är interna transporter mellan olika tillverkningsprocesser 

och lager, samt kostnader för själva lagringen (Van der Meer 2000). Kostander för transporter är ofta 

en stor post och det finns vid många tillfällen mycket att förbättra där (Christopher, 2011). Kostnader 

för lager är alla de kostnader som uppstår när en produkt ska lagras, ligger på lager, tas ut från lagret 

och alla andra hanteringskostnader. Kostnaden för att lagra en artikel under ett år kan kosta så 

mycket som 25 % av produktens värde (Christopher, 2011). 

Vad som kan göras för att minska det icke värdeskapande tiden inom ett företag är således i stor del 

kopplat till lagret och processerna kring det. För att minska kostnaderna finns det ett antal olika 

metoder att applicera. Några av dem är att effektivisera SC, införa standarder att arbeta efter, arbeta 

med ett dragande produktionssystem vilket innebär att tillverka efter kundorder, senarelägga 

färdigställande av produkter samt att införa olika lean verktyg(Lumsden, 2012; Ernst & Kamrad, 2000; 

Bhasin & Burcher, 2006). Lean är ett uttrycke som härstammar från den japanska biltillverkaren 

Toyota och dess produktionssystem TPS. Grundtanken inom lean är att undvika allt slöseri och för att 

göra det finns ett antal olika verktyg (Emiliani, 2006). En undersökning genomförd av Kultunga & 

Dharmapriya, (2011) visar att icke värdeskapande arbete i form av interna transporter kan minskas 

med upp till 30 % om ett lager utformas efter optimala principer.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är ta fram en modell för att undersöka hur tillverkande företag kan 

minimera icke värdeskapande i tid i sin lagerhållningsamt anpassa lagringsmetoder genom att skapa 

riktlinjer. För att uppfylla målet med studien har följande frågeställningar formulerats. 
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1.3 Frågeställningar  
 Hur kan tillverkande företag med hjälp av Lean skapa standarder för en effektiv 

lagerhållning? 

 Hur kan internlogistiken på tillverkande företag utvecklas för att minimera icke 

värdeskapande tid? 
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2 Metod  
I de kommande kapitlen kommer arbetsgången och metoder som använts att redovisas. Hur arbetet 

utförts och vad som har gjorts för att arbetet ska bli så korrekt genomfört som möjligt ur ett 

akademiskt perspektiv.  

2.1 Genomförande 
Examensarbetet började med ett besök på Aven Sandy AB cirka en månad innan själva arbetet 

började. Under detta besök lades en problemformulering upp från företagets sida samt att en kort 

introduktion av företaget gavs. Aktuella läget beskrevs samt att de gav en rundvandring genom 

produktionen och fabriksområdet. Efter besöket fanns en ganska tydlig bild av vad företaget behövde 

hjälp med och arbete med att upprätta en projektplan påbörjades. Projektplanen skrevs ihop relativt 

snabbt och den granskades tillsammans med handledare från högskolan, där bland annat syfte och 

frågeställningar skrevs om till nuvarande utformning. Projektplanen mailades sedan till företaget där 

de fick komma med förslag men även om de ansåg frågeställningarna som relevanta för deras del.  

Med projektplanen godkänd från både högskola och företag påbörjades arbetet med att disponera 

rapporten. Det gjordes utifrån frågeställningarna där även ett flertal alternativa underrubriker 

ställdes upp för att underlätta litteratursökningen.  

Kursböckerna från tidigare lean och logistikkurserna ansågs relevanta och granskades för att se vad 

de hade att erbjuda. Böckerna ansågs mycket relevanta för att ge den grundläggande kunskapen 

inom flertalet områden av undersökningen. De vetenskapliga artiklar som finns med kommer delvis 

från tidigare kurser men ett flertal har tillkommit efter löpande sökningar i olika databaser. Ett stort 

antal artiklar har granskats och det finns massor med litteratur inom området men en ursållning har 

skett med det som ansetts mest relevant.  

Den grundläggande litteraturstudien utfördes veckan innan som examensarbetet skulle genomföras 

på företaget. Under den vecka meddelade ledningen för Aven AB att produktionen på det aktuella 

företaget skulle läggas ner och flyttas upp till en produktionslokal i Forsa. Med det beskedet uppstod 

en hel del frågetecken om varför undersökningen skulle genomföras överhuvudtaget. Efter 

diskussioner med företaget beslutades att arbetet skulle utföras trots allt då informationen från 

arbetet ansågs intressant och skulle med fördel kunna användas på andra produktionsanläggningar 

inom koncernen. I samband med det mötet påbörjades arbetet med att skapa en bild över hur 

företaget såg ut och fungerade i dagsläget. Att skapa den bilden har inneburit ett stort antal 

intervjuer som varit mycket intressanta. Främst med tanke på det som hänt var alla väldigt 

tillmötesgående och svarade på alla frågor och funderingar. Många av de anställda berättade även 

hur de kände angående nedläggnigne och hur de tyckte att den gått till, vilket gett värdefull 

erfarenhet för egen del men som kanske inte bidragit till själva arbetet. Löpande under tiden som 

intervjuer och observationer skett så har resultaten förts in i rapporten.  

Arbete med att skriva rapporten ar varit igång från dag ett och teoridelen och resultatdelen har fyllts 

på lite hela tiden. Vilket har gett att rapporten hela tiden har varit uppdaterad och haft en bra 

struktur där jag undvikt tungt jobb mot slutet med att sammanställa allting. Ett lärorikt tillfälle var i 

slutet på maj när jag fick presentera vad jag kommit fram till för ett par personer på Scania samt 

ledningen på Aven. Vilket gav en del rutin tills att det var dags att presentera på skolan.  
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2.2 Metoder för insamling av data 
Det finns enligt Biggam (2013) ett antal olika metoder att samla in data på till exempel en studie av 

sekundärdata som innefattar böcker, vetenskapliga artiklar och liknade. Eller en primärstudie där 

intervjuer, observationer och utfrågningar är några exempel. Genom att använda flera av metoderna 

kan ökad triangulering uppvisas, vilket medför att det ger en bredare och mer fullständig bild av 

problemet.  

2.2.1 Fallstudie  
En fallstudie genomförs till exempel genom att ett samhälle, skolklass, avdelning eller en mindre 

grupp av mäniskor granskas. Där ett antal intervjuer oftast lägger grunden till datainsamlingen. 

Genom att sedan använda sig av flera datainsamlingsmetoder är det lättare att skaffa sig en bredare 

bild (Biggam, 2013). En fallstudie ger forskaren en inblick i det händelseförlopp som granskas under 

en viss tid och kan genom det förklara varför vissa saker sker. Målet med en fallstudie är att ge en 

förklaring till varför vissa saker sker eller utförs som de görs idag (Ejvegård, 2003; Biggam, 2013). 

När problemställningen upprättades föll valet ganska naturligt på att genomföra en fallstudie. 

Genom intervjuer och observationer på företaget ansågs en fallstudie som det rätta sättet att finna 

relevant material, till varför den icke värdeskapande tiden var så stor del av den totala ledtiden. 

2.2.2 Intervjuer 
För att genomföra en lyckad intervju bör frågor förberedas innan och med fördel testas på någon 

oberoende (Biggam 2013). Genom att testa frågorna kan missförstånd och liknade situationer som 

uppstår på grund av otydlighet undvikas. Vidare föreslår Hedin (1996) att det är viktigt att tänka på 

uppförandet, vilket budskap som vill förmedlas och så vidare. Sedan beroende på vilken riktning 

intervjuaren vill att intervjuen ska ta, kan intervjuaren antingen hålla sig strikt till de planerade 

frågorna. Eller en annan väg som enligt Biggam (2013) är öppnare där intervjuaren börjar själva 

intervjun, för att sedan låta den intervjuade personen berätta vidare och skapa ett öppet samtal. När 

en kvalitativ undersökning genomförs ska frågor med öppet slut med fördel användas för att skapa 

meningsfulla svar, exempel på frågor med öppet slut: 

 Varför började du studera? 

 Varför bor du i Gävle? 

Efter sammanskrivning av intervjuen bör en kopia skickas till den intervjuade för genomläsning för att 

gardera sig mot missförstånd. 

Den primär data som använts i denna undersökning är främst i form av intervjuer och observationer 

Intervjuer och observationer har sedan sammanställts till det material som finns i 

nulägesbeskrivningen av företaget i kapital 4 i rapporten.  

I de intervjuer som genomfördes till arbetet förbereddes ett antal frågor (se bilaga 4) till de olika 

intervjuerna, alla frågor var anpassade efter den som intervjuades, vilken befattning de har eller 

avdelning de arbetar på. Men det uppstod mer av något som kan liknas vid en diskussion mellan 

intervjuaren och den intervjuade där ytterligare följdfrågor kunde ställas. För att alla skulle få en 

trygg intervjumiljö genomfördes intervjuer på arbetsplatserna till exempel ledningen på kontoren, 

med produktionspersonalen i deras respektive lokaler och med truckföraren i den stora trucken. 

Fördelen med att intervjuerna skedde på respektive arbetsplatser är att den intervjuade haft 
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möjlighet att visa visuellet vad de menar, vilket medför att det går att skapa en helhetsbild. Den 

intervjuade personalen har varit mycket tillmötesgående och gett en klar bild över hur företaget 

fungerar i dagsläget, samt hur det har fungerat tillbaka i tiden. För att få ytterligare information har 

det med vissa anställda genomförts intervjuer vid olika stadier i undersökningen. ( Se referenslista för 

namn på intervjuade personer samt bilaga 4 för intervjufrågor). 

2.2.3 Observationer  
Observationer är något som vi hela tiden använder oss av för att förstå vad som händer runt omkring 

oss, läsa av omgivningen helt enkelt. När det sker i ett mer professionellt sammanhang som i en 

forskningsrapport används observationer för att studera eller utvärdera funktionen av ett system 

(Hedin, 1996). Vid observationer studeras ett visst agerande i dess naturliga miljö, vilket kan ske på 

två olika sätt antingen att den som observerar är passiv eller att denne är aktiv och blir en av 

arbetarna (Ejvegård, 2003). Vidare kan de antingen vara strukturerade, semi strukturerade eller 

ostrukturerade, genom att kombinera det med att antingen vara passiv eller aktiv. Det gör att de svar 

som fås i undersökningen ofta beror på hur den som utför den agerar, om observatören påverkar de 

anställda och så vidare.   

Observationer kan i många fall vara mycket tidskrävande och att det i många fall kostar mycket 

pengar. Även att det finns en risk att den som genomför observationen kan bli vän med de som 

arbetar, vilket kan leda till att observationerna i vissa fall kan bli färgade(Ejvegård, 2003). 

De aktiva observationerna som genomfördes i denna undersökning skedde främst ute i den 

produktionslokal där linje tillverkningen är belägen. Observationerna där var i första hand passiva 

och filmades och fotograferades flödet för att sedan rita upp det, samt se och förstå hur de arbetade. 

I samband med alla intervjuer som genomfördes skedde en del observationer. Observationerna och 

deltagandet nere i produktionen födde nya frågor som sedan ställdes till de ansvariga för 

produktionen. Även en kartläggning av alla mellanlager utomhus genomfördes och de redovisas i 

bilaga 2. Den intervju som genomfördes med truckföraren bör också ses som en observation då den 

skedde under en timmes körning, vilket visade truckförarens arbete.  

2.2.4 Relevans i Data  
Viktigt att tänka på enligt Biggam (2013) är om data är relevant att ta med i rapporten, det gäller att 

hitta kopplingen mellan empirin (den insamlade data från företaget) med den teori som samlats in. 

Även Neville (2010) är inne på samma väg och menar att för att öka trovärdigheten i rapporten bör 

det finnas en tydlig koppling mellan primära och sekundära källor.  

2.2.5 Primär data 
Primär data är den data som själv samlats in genom intervjuer, enkäter, observationer och liknade. 

Det är data som inte skrivits om på något sätt utan kommer direkt från grundkällan. För att höja 

trovärdigheten i en primär data källa bör svaren antecknas eller om det sker i form av en intervju bör 

den med fördel spelas in (Neville, 2010). 

2.2.6 Sekundär data 
Sekundär data är material som någon annan sammanställt och sedan tolkats av den som genomför 

den nuvarande undersökningen. Det är främst vetenskapliga artiklar, böcker, tidningar och bör 

användas för att skapa bakgrund och tyngd till det som ska framföras(Neville, 2010). 
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De sekundära källor som använts i denna undersökning är främst vetenskapliga artiklar och böcker 

som i många fall varit rekommenderade av olika lärare genom åren. Som kompletterande sekundära 

källor har en del föreläsningsmaterial, företagsinformation och studentarbeten använts.  

2.2.7 Valda källor 
Både de primära och sekundära källor som använts i den här undersökningen är valda utifrån den 

uppställda frågeställningen. De primära källorna är främst för att belysa de problem som kan finnas 

internt på ett tillverkande företag. De primära källorna har bidragit till att skapa en helhetsbild och en 

ganska rättvis bild över hur jag tror det ser ut inom ett medelstort tillverkande företag i Sverige i 

dagsläget.  

En litteraturstudie utfördes på de sekundära källor som sedan lade grunden till det teorikapitel som 

tillsammans med de primära källorna utgör grunden till diskussion och resultatdelen i rapporten. Den 

litteratur som valts ut anses relevant för att för den som läser rapporten ska få en grundläggande 

inblick inom området. Även för att den som utför undersökningen ska skapa en grund till att bygga 

slutsatserna på. De böcker som valts ut är främst kurslitteratur men de anses också ge den bästa 

grundläggande kunskapen inom områden. Sedan har de vetenskapliga artiklarna bidragit med 

fördjupningar inom vissa områden. Artiklarna som använts kommer främst efter sökningar i HIGs 

databas Discovery, emerald, ISI web of science och google scholar. Med de främsta sökorden value 

adding, SC,SCM, logistics, lean och flow. 

2.2.8 Källkritik  
Det är mycket viktigt att vara kritisk till alla de källor som granskas och tillförlitligheten bör alltid 

ifrågasättas. Vad gäller sekundära källor så bör försiktigheten vara stor i de fall som inte artiklar och 

liknade är förhandsgranskade, då verkligheten enkelt kan vridas. Därför bör primärkällor användas i 

den utsträckning det går, men dock med en tanke på hur människor kan påverkas vid till exempel 

intervjuer eller observationer (Ejvegård, 2003) 

I arbete har primära källor använts till resultatdelen samt i beskrivningen av företaget. Med tanke på 

hur situationen med nedläggnigen av företaget tänkte jag att de anställda inte skulle berätta så 

mycket av värde. Men det har varit precis tvärtom och genom att många av de intervjuade sagt i 

stort sett samma saker under enskilda intervjuer så anser jag ändå de primärkällorna som mycket 

tillförlitliga. Vad det gäller sekundära källor har jag i största utsträckning försökt använda äldre 

granskade artiklar. De känns som att de tillsammans med böckerna från skolan utgett en bra grund. 

Sedan har det i vissa fall varit så att jag fått förlita mig på att vissa sekundära källor har refererats 

korrekt då tid inte funnits till att söka upp allt. För att bedöma källornas äkthet har jag försökt att 

kontrollera så att minst en till källa stödjer utlåtanden. Men ur en tidssynpunkt har det inte alltid 

fungerat.  

2.3 Val av undersökningsstrategi 
Biggam (2013) menar att många studenter väljer en av undersökningsstrategi och sedan utgår 

därifrån. Men det går med fördel att kombinera en kvalitativ och kvantitativ strategi och det gäller 

att från början vara öppensinnad för att inte missa något. Två frågor som kan vara relevanta att ställa 

när en metod ska väljas?  

 Vilken av metoderna kommer hjälpa till att lösa problemet på bästa sätt?  



7 
 

 Vilken av metoderna är ett effektivt verktyg för att finna rätt och gångbar data för att få 

möjlighet att testa teorierna 

(Murray & Hughes, 2008.) 

När data skulle samlas in för att svara på frågeställningarna som ställdes ansågs det bäst att 

kombinera de båda metoderna. Men efter diskussioner med ledningen på företaget om att 

genomföra en enkätundersökning så lades den ner. På grund av situationen som rådde med 

nedläggningen av fabriken ansågs det inte värt att försöka få svar i enkätform. Det kändes i det läget 

mer medmänsklig att gå och prata/ lyssna på folk i produktionen för att på så vis skaffa sig en egen 

uppfattning.  

Vilket nu i efterhand måste ses som ett klokt val då jag anser att de svar och erfarenheter jag fick 

aldrig hade getts genom en enkätundersökning.  

2.3.1 Kvalitativ 
Biggam (2013) beskriver att en kvalitativstrategi är en undersökning som studerar saker i sina 

naturliga miljöer, där den som undersöker vill finna meningen till varför vissa handlingar utförs eller 

hur vissa processer fungerar. Viktigt att utgå från när en kvalitativ undersökning genomförs är att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns någon riktigt objektiv sanning. 

Därför bör frågor utformas så att de inte påverkar till exempel den som intervjuas. Det ska inte finnas 

någon riktning på frågorna och de ska vara öppen för diskussion(Hedin, 1996). Vidare beskriver Hedin 

(1996) att den som utför undersökningen är ett viktigt redskap under intervjuerna, då det är viktigt 

att låta bli att påverka den undersökte allt för mycket. Undersökningsstrategin används med fördel 

när den som utför undersökningen saknar eller har begränsad kunskap om frågeställningen (Biggam, 

2013). 

Data som fås av en kvalitativ undersökning är ord och beskriver någonting, inga siffror. Men vid 

sammanställning kan resultaten med fördel ställas upp i tabeller eller likande för att göra resultatet 

visuellt överskådligt (Hedin, 1996; Biggam, 2013). När en kvalitativ undersökning utför kan den 

undersökande ha frasen ”less is more” i bakhuvudet. Vilket betyder att undersökningen inte behöver 

omfatta många personer eller precisa mätningar utan gå in djupt i problemet(Murray & Hughes, 

2008). 

Denna undersökning bör ses som kvalitativ då det skett ett stort antal intervjuer som gett en bred 

grund till det empiriska materialet.  

Biggam (2013) anser att en kvalitativ metod bör svara på frågan, varför? 
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2.3.2 Kvantitativ 
En kvantitet undersökning innebär att data som samlas in och analyseras innehåller exakta värden på 

det som ska mätas. Det är oftast kopplat till siffror och det är vanligt att göra olika modeller och 

statistik på svaren (Murray & Hughes, 2008) Ett typiskt exempel på en kvantitativ undersökning kan 

enligt Biggam (2013) vara att genomföra en enkät på en skolklass om deras betyg. Frågor som har ett 

begränsat antal svar som en enkät eller ett frågeformulär. En nackdel är att det inte går att ställa 

följdfrågor och likanade, utan det är undersökarens frågor som gäller. 

Biggam (2013) anser att en kvantitativ metod bör ska svara på frågan, hur? 

Målet i den här studien var att genomföra en kvalitativ undersökning med inslag en kvantitativ 

intervju undersökning. På grund av den rådande situationen på företaget med nedläggningen 

genomfördes dock endast en kvalitativ studie. Med ett fokus på att intervjua de anställda. 

2.3.3 Reabilitet  
Om undersökningen som utförs kan bedömas som trovärdig och att det går att lita på den anses den 

inneha hög reabilitet (Biggam, 2013). Ejvegård (2003) menar att det handlar om att göra korrekta 

mätningar och om samma mätning/undersökning skulle ske igen ska den visa samma resultat. Det 

bästa sättet att hålla en hög reabilitet är att hela tiden tänka att någon står och tittar över din axel 

och granskar allt du genomför. En viktig punkt i själva rapporten är att ta med bilagor med exempel 

på intervjufrågor, namn och platser där intervjuer utförts. Viktigt att tänka på är att en undersökning 

kan ha utförts på rätt sätt, men då det inte finns dokumenterat sjunker trovärdigheten (Biggam, 

2013). 

Reabiliteten i den genomförda undersökning bör anses som god, möjligtvis hade ett sätt att höja den 

varit att antingen spela in alla intervjuer eller att genomföra en enkätundersökning där tydliga svar 

funnits sammanställda. Alla intervjuer och observationer som genomförts har dokumenterats i en 

bok som finns att tillgå. Vidare information om intervjuerna finns i bilaga 4. Alla de sekundära källor 

som använts har granskats och anses därför innehålla relevant och trovärdigt material. 

2.3.4 Validitet 
Är att rätt metod används när en mätning ska ske för att ge ett rättvist resultat. Metoderna och de 

tekniker som används ska vara anpassad till det som ska mätas. Anpassas mätmetoderna efter det 

som ska mätas kan en hög validitet uppnås (Biggam, 2013; Ejvegård, 2003). För att uppnå en hög 

validitet bör det även finnas ett tydligt syfte och frågeställning att följa samt en koppling mellan teori 

och empiri. Vidare menar Hughes & Murray (2008) att hög validetet uppnås när det finns starka bevis 

och väl genomtänkta funderingar. Ett exempel ur Biggam (2013) som visar på hur en undersökning 

får låg validitet:  

En undersökning ska göras för att finna vad vanligt folk tycker om kriget i Iraq, den som gör 

undersökningen går till ett kontor där soldater rekryteras och ställer där ett antal frågor. Problemet 

med denna undersökning blir att de som intervjuas inte kan ge en rättvis bild av vad vanliga 

människor tyckte.  

För att hålla valditeten uppe i rapportskrivandet gjordes en disposition till rapporten i ett tidigt 

stadie. Dispositionen var uppställd efter frågeställningarna, tanken var att underlätta vilken väg jag 

skulle gå när jag skulle famla i blindo efter några veckor. En lapp har också funnits i fickan för att 
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påminna om syfte och frågeställningarna, för att på stanna på rätt spår när undersökningen 

genomfördes. 

2.3.5 Generaliserbarhet 
Om att se till att studien kan användas av flera liknande företagstyper med lagerhållning och att den 

inte blir specifik för fallföretaget (Neville, 2010). Målet med den här undersökningen har varit att 

skapa en generell modell som tillverkande företag kan använda sig av när de upplever problem inom 

företags lagerhållning eller med icke värdeskapande tid där. Det känns även som att det har lyckats 

till en stor utsträckning, då inte ens empiriska data är företagsspecifikt utan ger en generell bild av 

hur det fungerar på många företag. Ytterligare en anledning till att studien bör vara generell är för att 

produktionen ska flyttas och då finns problem samt lösningar till dess dokumenterade i 

undersökningen. Att göra en generell undersökning medför att de kan starta upp produktionen med 

tips från undersökningen. Under skrivandet av rapporten har därför tanken alltid funnits med om att 

försöka att underlätta flytten för företaget men att även göra en så generell modell som möjligt.  

2.3.6 Kritisk granskning av metodval  
För att finna relevant information om problemet med icke värdeskapande tid på företaget valdes en 

fallstudie med betoning på intervjuer. Metoden var den som ansågs bäst för att skapa en uppfattning 

om hur arbete utfördes på företaget i dagsläget. Både ur produktions och kontorspersonalens 

perspektiv. För att skapa en bredare bild av problemet samt att få reda på mer om hur företaget 

utför arbete så genomfördes ett flertal observationer nere i produktionen. Att använda fler 

insamlingsmetoder för data ger en större möjlighet till att få den verkliga bilden (Biggam, 2013). Ett 

mål var att genomföra en enkätundersökning men det gick som sagt inte. Även om den hade 

genomförts under rådande förhållanden tror jag inte att enkäten hade gett en rättvis bild. Området 

som hade varit speciellt intressant att undersöka var att se hur de anställda uppfattat förändringar. 

Ett annat problem som hade varit intressant att se är om det hade skiljt sig någonting mellan 

åldersgrupper i sådana frågor.  

Vid intervjuer finns det alltid en risk att den som intervjuas påverkas på olika sätt eller ger de svar de 

känner att de borde ge (Ejvegård, 2003). Men i det fallet känns som att den här undersökningen gått 

mycket bra då de flesta anställda pratat fritt under de intervjuerna. Vilket lett till att de hela tiden 

delgett information som de kanske inte har tänkt på men som har varit nyttig ur undersökningens 

synpunkt. Sen har det funnits de som inte haft lust prata, vissa har bara velat diskutera vad de tycker 

om nedläggningen sen har de inte velat säga så mycket mer. Skillnaden mellan att genomföra en 

enkät och en intervjuundersökning i det här fallet känns som mycket stor. Känslan är att de anställda 

har uppskattat att få ett ansikte på den som utför arbetet och att jag hela tiden varit välkommen. Att 

de anställda fick prata av sig med någon som inte var inblandad i företaget verkade också uppskattat. 

Efter att ha lyssnat på vad de hade och säga kändes det som att de hade mycket att berätta om 

företaget på ett ärligt sätt.  

Ytterligare problem som upplevts är att studien genomförts själv vilket medförde att jag svävade iväg 

en del. Det har inte funnits någon att diskutera med, främst vad det gäller att finna relevant teori. 

Där hade det varit skönt att haft någon att bolla en del idéer med eller någon som hade bromsat en 

och sagt att det inte innehöll något relevant eller att komma med nya idéer. 
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3 Teori 
Nedan redovisas den teori som anses relevant för att tillsammans med materialet från företaget i 

kapitel 3 finna förslag på lösningar till frågeställningen. I slutet av kapitlet återfinns en modell som 

visualiserar de delar som anses relevanta för att minimera den icke värdeskapande tiden.  

3.1  Icke värdeskapande tid 
Christopher (2011) visar att den totala tiden från att en order inkommer till att varan levereras till 

stora dela består av tid som inte är värdeskapande likt de horisontella linjerna i figur 1. Icke 

värdeskapande tid är således något som skapar kostander men som inte bidrar med något 

värdeskapande ur ett kundperspektiv. Förenklat är värdeskapande tid är något som skapar fördel och 

förädlar produkten på sådant sätt som kunden är beredd att betala för. Så mycket som 90 % av den 

totala ledtiden kan i många fall vara icke värdeskapande och bör därför minskas Det ultimata stadiet 

är om allt fanns på rätt plats vid rätt tidpunkt, då skulle dessa kostnader undvikas (Christopher, 

2011). 

Det stadiet går inte att uppnå och de icke värdeskapade kostnader för lager, transporter och onödigt 

arbete kommer alltid att finnas. Van der Meer (2000) beskriver att stora delar av de icke 

värdeskapande arbetet är interna transporter mellan olika byggnader och tillverkningsprocesser. 

Samtidigt menar Christopher (2011) att det är just dessa processer företag bör arbeta med och det 

kan i många fall finnas mycket tid och pengar att spara. För att underlätta arbetet bör företagen 

använda sig av ett och samma affärssystem, det kommer ge en bättre överblick och undvika att 

information går förlorad (Van der Meer 2000).  

En metod för att se vilka processer som inte är värdeskapande är att kartlägga hela flödet från order 

till leverans. Flödeskartläggning går ut på att kartlägga allt som händer i flödet under tiden en artikel 

är inom företaget. Det är då lättare att visuellt se var den mesta av tiden spenderas, viktigt att tänka 

på är att när en artikel förädlats har den högre värde än tidigare (Christopher, 2011). 

 

Figur 1, Den heldragna kurvan visar ett klassiskt bas fall och visar att värdet ökar på en artikel när 

den förädlas. Den streckade linjen visar hur arbetet med att minska icke värdeskapande tid kan 

förkorta ledtiden (Christopher, 2011).  
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3.1.1 Logistik  
Arbetet med logistik omfattar enligt Oskarsson et al. (2006) att planera, styra och genomföra 

förflyttningar samt lagring av material och produkter. Hela vägen från råvara till slutkund med målet 

att tillfredsställa kundens behov. Även det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera är inkluderat i logistik. Internlogistik definieras likt logistik men att är det som sker internt på 

ett företag. Internlogistik kan ses som första steg inom SCM som är att skapa ett internt sammarbete 

från inköp till distribution och få allt på vägen att fungera så effektivt som möjligt. Harland (1996) 

Vidare beskriver Oskarsson et al. (2006) att logistikens mål bör vara att uppnå en kostnadseffektiv 

leveransservice, vilket innebär att ge kunden den service som förväntas till en så låg kostnad som 

möjligt. Logistiken kommer således att vara under ständig förändring och en del av logistik blir att 

göra strukturförändringar för att se till kundens bästa (Christopher, 2011). Möts kundens önskemål 

så upprätthåller företaget en god leveransservice. Leversservicen kan delas in i sex olika delar, ledtid 

(som är tiden från order till leverans), leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, flexibilitet 

och lagertillgänglighet(Oskarsson et al. 2006). Att upprätthålla en hög service inom alla delar kostar 

pengar. Företag kan därför med fördel använda sig av någon metod för klassificering av artiklarna. En 

hög service kan upprätthållas till de populära artiklarna samtidig som servicen till de mindre populära 

artiklarna kan sänkas. Följden blir en hög service på de populära och viktiga artiklarna men till en 

minskad kostnad (Christopher, 2011).  

Supply chain management (SCM) uppkom i litteraturen för första gången under 1980-talet och bör 

ses som en förlängning av termen logistik. SCM handlar om att skapa ett internt nätverk mellan 

inköp, tillverkning, försäljning och distribution på företag (Harland, 1996). Genom sammanslagning 

av olika avdelningarna på företag, upptäcktes att fördelar kunde skapas gentemot konkurrenter. 

Christopher (2011) ser SCM som styrningen av både upp och nedströms relationer, med det 

slutgiltiga målet att generera mervärde för kunden, men med en minskad kostnad genom hela 

försörjningskedjan.  

Harland (1996) anser att SCM bör delas in i fyra olika undergrupper 

 
1. Interna, som består av alla delar inom ett företag, från inköp till distribution. 
2. Två leverantörer och styrningen av relationen mellan dem. 
3. En hel kedja, leverantörers leverantörer till kundernas kunder och styrning av den. 
4. Ett helt nätverk och styrningen av det med slutmålet att skapa ett mervärde för 

kunden.  
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3.2 Standardisering 
För att underlätta det dagliga arbetet men även mellan olika parter/företag kan standarder införas. 

En standard bör ses som en överenskommelse om det just nu bäst kända sättet att utföra en viss typ 

av arbete på, andra standarder kan vara hur exempelvis lagring ska ske(Peterson et al., 2013). Det 

kan gälla hur en viss typ av arbete ska utföras vilket omnämns som metodstandard men arbetet med 

standarder bör även innefatta arbeta med att minska antalet variationer på råvaror. Beroende på 

standardens syfte kan de tas fram och användas på olika nivåer; inom ett företaget, nationellt eller 

internationellt (Lumsden, 2012). Den mest kända och accepterade internationella standarden som 

finns i dag är ISO standarden. Peterson et al. (2013) menar att standarder bör finas finns överallt och 

för att: 

 Upptäcka avvikelser  

 Bidra med förutsägbarhet 

 Skapa lärande 

Taylorismen är en processinriktad management teori som inriktar sig på att öka produktiviteten och 

vinsten, ibland även omnämnt som scientific management. Målet som Taylor hade var att bryta ner 

arbetsuppgifter i mindre delar, för att sedan finna ett standardiserat och enklare utförande för 

arbetsuppgiften. Arbetarna övervakades hela tiden av produktionsledare som avgjorde hur 

arbetsuppgifterna skulle utföras på bästa möjliga vis(Liker, 2009). 

Många företag kämpar idag med för många produktvariationer, vilket är bra ur kundservicesynpunkt 

då det ger stora valmöjligheter. Ur är en ekonomisk synvinkel är det inte berättigat då det ofta binder 

mycket kapital genom hela produktionen i form av buffertar och liknande. Det medför även en mer 

tidskrävande produktion med längre ställtider och liknande. Ett antal standardutföranden bör finnas 

på artiklar och de som arbetar med produktutveckling bör införa standardmått. Vilket då kan bidra 

till att minska lagernivåerna (Christopher, 2011). En metodstandard beskriver hur ett arbete ska 

utföras, det kan ses som en beskrivning på hur ett visst arbete ska utföras. De som utvecklar en 

metodstandard bör vara de som jobbar på den aktuella arbetsplatsen/stationen. Då medarbetarna 

på stationen normalt har den bästa kunskapen på det berörda området. Genom att använda sig av 

standarder läggs också grunden för att mäta olika processer och då se vad som kan utvecklas 

(Petersson et al., 2013). 

3.2.1 Metodstandard 
Standarder som används inom flöden kan handla om storlekar på buffertar eller hur ett visst arbete 

ska utföras. En arbetsstandard kan kallas för metodstandard och den innehåller hur en arbetsuppgift 

ska genomföras, i vilken ordning olika moment ska ske, vad som är viktigt att tänka på och så vidare 

(Petersson et al., 2013). Metodstandard kan beskrivas som den i nuläget mest effektiva 

utförandeformen för en arbetsuppgift. Genom att följa standarder vet alla medarbetare hur olika 

moment ska utföras, vilket ger arbetarna en möjlighet att utveckla standarden själv och sedan 

uppdatera den. Den utvecklade standarden blir den nya standarden som alla på den aktuella 

arbetsplatsen ska arbeta efter. En typ av metodstandard är elementblad som visar hur en del av en 

produkt ska tillverkas, likt en arbetsbeskrivning. Ett elementblad görs sedan för alla delar som en 

produkt består av. Dessa sammanställs sedan i en sekvensbeskrivning som visar vilket arbete som ska 

utföras på den aktuella arbetsplatsen. Det finns tre enkla grundregler som kan följas vid utvecklandet 

av en metodstandard:  
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 Vad ska göras? 

 Hur ska det göras?  

 Hur lång tid ska det ta? 

3.3 Produktionsflöde  
Ett produktionsflöde består av tre olika delar och för att produktionen ska fungera utan stopp är det 

en förutsättning att delarna fungerar: 

Produkt/artikelflöde: beskriver produktens färd genom flödet 

Materialflöde: beskriver hur produktflödet försörjs med material 

Informationsflöde: beskriver flödet av information som får de två övre att fungera. 

(Petersson et al., 2013) 

Christopher (2011) menar att det är viktigt att sträva efter ett rakt flöde, även kallat 

flödesorganiserad produktion eller linje. Ett rakt flöde medför i de flesta fall minskad icke 

värdeskapande tid. Samtidigt som ett rakt flöde kräver mindre planering än ett funktionsorganiserat 

flöde. Detta liknar enligt en löpnade bandet princip där produkterna glider fram genom fabriken. 

Andra fördelar med ett rakt flöde är att det minskar genomloppstiden och således minskar 

kapitalbindningen. Det optimala flödet som skulle uppnås är att råvarorna kommer in till företaget på 

ena sidan och sedan går i ett rakt flöde och ut på motsatt sida (Oskarsson et al., 2006). Läggs fokus på 

att effektivisera flödet kan det upptäckas att mycket av det tidigare värdeskapande arbetet såsom 

förädling av produkten. I själva verket varit något som adderat den icke värdeskapande tiden genom 

att buffertar och likande ökar. Om arbete lagts på att vara väldigt resurseffektiva och utnyttjat 

maskiner maximalt, men inte tänkt på flödet uppstår ofta sekundära problem i form av merarbete 

inom lager och administration. Detta arbete kan tidigare inom företaget setts som värdeskapande 

men det är bara ett merarbete som skapats som en följd av låg flödesaktivitet (Modig & Åhlström 

2013).  

3.3.1 Ledtid  
Ledtid kan likt figur 2 nedan delas upp i ett antal olika delar. Kundens förväntade ledtid är från att en 

beställning lagts tills att produkten levereras. Samtidigt som den totala ledtiden för en artikel kan 

vara likt den totala genomloppstiden nedan i figur 2. Här är det många företag som upplever problem 

när det helt enkelt inte kan leva upp till kundens förväntade ledtid. Vilket i sin tur leder till att företag 

måste skapa lager för att gardera sig mot osäkerheter, leverera i tid samt upprätthålla en god 

leverasservice(Oskarsson et al., 2006; Christopher, 2011). För att minska gapet mellan vad kunden 

förväntar sig och vad som är den verkliga ledtiden bör företagen sammarbeta med varandra för att 

skapa en situation där ingen behöver hålla stora lager. Det som behövs är information och att den 

delas mellan avdelningar i SC och att de ges ledtrådar om förväntat behov i framtiden(Christopher, 

2011). För att kartlägga hur lång tid olika processer inom företaget kan ledtiden brytas ner i mindre 

bitar vilket också underlättar när ledtiden ska användas som ett KPI. Genom att skapa en produktion 

med jämn kapacitet kan företaget få ett jämt flöde utan flaskhalsar vilket leder till en minskad ledtid. 

Den totala tiden som det tar för en artikel från tillverkningsstart till att den är levererade kallas för 
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genomloppstid och där ledtiden är en del av det hela (Oskarsson et al., 2006). 

 

Figur 2, logistikröret är hela den totala genomloppstiden för en artikel. KOP som här ligger mitt i röret 
visar vilken den upplevda ledtid kunden har innan den får varan levererad (Aronsson et al., 2006). 

 

3.3.2 Dragande produktionssystem  
Det traditionella uppläget inom produktionsstyrning har varit att produktionen har skett mot 

prognos, vilket kallas för ett tryckande system med stora produktionsserier. Detta medför en lång 

genomloppstid på produkter, leder till överproduktion, stora färdigvarulager och en 

högkapitalbindning. Fördelen med att tillverka på det sättet är att beläggningen på maskiner blir hög 

och genom bra planering med kan genomloppstiderna kortas (Lumsden 2012). 

Enligt Christopher (2011) är utveckling mot Just in time (JIT)-system bland det mest effektiva som 

skett inom produktionsindustrin under de senaste 30 åren. JIT är motsatsen till ett tryckande system 

och innebär att ingenting ska tillverkas innan det finns en efterfrågan för artikeln. Då skapas ett drag 

genom produktionen(figur 3).  

En dragande produktion är första uppfyllandet av det ideala stadiet, som är enstyckes produktion. 

Det innebär att en artikel tillverkas när efterfrågan uppstår, vilket skulle medföra att ingenting lagras. 

Figur 3, materialet följer de lodräta pilarna åt höger mot färdigställande. Den övre pilen är 
information som signalerar när produktion ska börja. Varje rund ring står för någon typ av 
förädling av materialet. 
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Metoder som kan användas på väg mot idealstadiet kan vara ett kanban system eller arbete efter 

FIFO-metoden (Bjurfors & Westerlund, 2013; Rother, 2010). Ett kanban system fungerar så att 

tillverkning sker mot kundorder och inga prognoser används. När en artikel förbrukas i 

slutmonteringen skickas ett kanbankort bakåt i produktion och då startar produktionen att tillverka 

efter den kvalitet och kvantitet på kortet (Lumsden, 2012). Men det svårt att uppnå detta tillstånd 

med ett kanban system och det skapas oftast något som kan kallas för supermarket syndromet. 

Vilket fungerar likt en affär, när det är tomt på hyllan fylls den på och då skapas bufferter på olika 

platser i produktionen(Rother, 2010). För att minska syndromet bör företag arbeta med att minska 

lagerplatserna i produktionen samt att ta bort kanban kort så att inte för många är i omlopp (Bjurfors 

& Westerlund 2013). 

3.3.3 Senarelägga färdigställande av produkter  
Redan för över 50 år sedan började företag inom tillverkningsindustrin se att det gick att spara 

pengar genom att senarelägga färdigställande av artiklar (Pagh & Cooper, 1998; Ernst & Kamrad, 

2000). Grundidén bakom att senarelägga färdigställande av artiklar är enligt Ernst och Kamrad (2000) 

att alla förädlingar som görs ökar artikelns värde. Vilket då medför att det blir dyrare att lagra en 

artikel som förädlats än att bara lagra själva råvaran. 

En anledning är att flexibiliteten minskar, i dagens läge med snabba skiftningar och global konkurrens 

ökar risken för att produkter blir inaktuella och att efterfrågan försvinner (Pagh & Cooper, 1998). 

Ernst och Kamrad (2000) beskriver i sin undersökning att om företagen flyttar vad de kallar ”point of 

departure” vilken är punkten där artiklarna blir kundanpassade. Längre ner i produktionskedjan så 

ökar flexibiliteten gentemot kund. De blir enklare att jobba mot kundens beställningar och företagen 

slipper stora färdigvarulager med risk att lagra artiklar som kund inte vill köpa. Christopher (2011) 

förklarar denna punkt som de coupling point vilket är ett strategiskt placerat lager i produktionen. Ett 

bra exempel på den punkten är färgindustrin. De som tillverkar färg skickar ett antal standardfärger 

till färghandlaren. När kunden sedan kommer in till färghandlaren så blandas färgen efter kundens 

önskemål. Vilket innebär att färghandlaren blir de coupling point. Innan kunden kom in och 

bestämde färg fanns den i ett standardiserat utförande men som sedan blandas efter kundönskemål 

och blir då kundanpassad. Punkten kan i vissa fall ligga i mitten av produktionen eller senare som i 

figur 4. Innan denna punkt har artiklar ett standardiserat utförande, efter punkten blir artiklarna 

kundanpassade och då också svåra att ändra på (Christopher, 2011).  

 

 

 

 

 

Figur 4, det strategiska lagret kan placeras på valfritt ställe. huvudsaken med det är att produkten 

innan lagret ska vara standardiserad, efter lagret tillverkas den efter kundönskemål (Christopher, 

2011). 

Strategiskt placerat lager  

Tillverkning anpassad efter 

kundbehov  

Standardiserat utförande, 

tillverkning efter prognos 
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Med detta arbetssätt kan enligt Christopher (2000) produktionen enklare ställas om när nya 

produkter ska introduceras, de producerandeföretagenkan lättare svara upp mot 

kundefterfrågningar. Företaget har skapat en mer flexibel produktion vilket medför att ställtider och 

kostander minskar.  

3.4 Affärssystem 
Utvecklingen av affärssystem har under de senaste årtiondena gått framåt och det finns i dagsläget 

flertalet olika system. Internationella namnetför affärssystem är Enterprise Resource Planning (ERP) 

(Hvolby & Treienekens 2010). Grunderna till dagens affärssystem, ERP, lades för cirka 50 år med 

begreppet lagerstyrning och är en utveckling av Material Reasource Planning (MRP). Rollen som 

systemen erhållit i dagens företag beskriver Gupta och Kohli (2006) som mycket betydande då 

efterfrågan på artiklar ändras snabbt och systemen kan behandla mycket information snabbt och 

utan att något gått förlorat. Genom integrationen av underleverantörer och att systemen ger en bra 

överblick över produktionen underlättas beslut kan och ingen tid spills. Exempel på system är SAP 

och monitor.  

MRP är ett centraliserat system för att styra olika typen av flöden och systemen är speciellt lämpliga 

för företag som sköter slutmontering av produkter. (Lumsden, 2012) De viktigaste anledningarna 

som Gupta och Kohli (2006) nämner för att implementation av ett ERP system är för att integrera alla 

delar inom en kedja. Samt att skapa ett standardiserat arbetssätt där det blir enklare att utvecklas 

tillsammans. Nästan alla stora företag använder idag någon form av system och användandet ökar 

även bland mindre företag. De allra flesta företag har tjänat stora pengar och många processer har 

underlättats tack vara programmen (Gupta & Kohli 2006). Enkel hantering av mycket information gör 

systemen effektiva, exempelvis kan behovs- och beställningspunkter läggas in. När alla inblandade 

parter är synkroniserade i nätverket så kan beställningarna ske automatiskt. Vilket underlättar att 

hålla lagernivåerna nere och undvika onödig kapitalbindning i form av säkerhetslager(Lumsden, 

2012). En lyckad implementation av ERP-system kan Coca Cola stå för, de har integrerat både sina 

underleverantörer och försäljare av produkterna i sitt system. Det har medfört att Coca Cola 

automatiskt får information om hur deras kunder agerar och hur kundernas inköpsmönster ser ut. 

Soh et al. (2000) visar i sin undersökning att det funnit många fördelar i hur personal utvecklats vid 

implementation av ERP. Undersökningen genomfördes på sjukhus där de såg att hela organisationen 

utvecklades och att kunskaperna inom IT ökade avsevärt. Dock menar Gupta och Kohli (2006) att det 

finns risker med denna typ av implementationer då de medför stora kostnader för företagen. 

Undersökningen visar också att det kräver stort engagemang av ledningen och de anställda som ska 

arbete med systemet för att det ska bli en lyckad implementation (Soh et al., 2000).  

3.4.1 Inforamtionsflödet i supply chain  
För att skapa en effektiv och lönsam SC är det viktigt med ett smidigt informationsflöde mellan de 

olika delarna i nätverket. Lee et al. (1997) menar att ett effektivt informationsflöde kan förenkla olika 

uppgifter inom företget såsom lagerkontroll, planeringa av produktion samt leveranser. Arbete med 

att utveckla en bra kommunikation inom SC kan vara till en stor fördel då det kan skapa 

konkurrensfördelar. Det är även viktigt att skapa ett transparant nätverk där alla inblandade delar 

med sig av sin information. Det i sin tur skapar ett nätverk som blir mer flexibelt mot marknaden och 

får det hela nätverket att gå i samma takt (Christopher, 2011).  
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IT-utvecklingen under senaste årtiondena har gjort att det blivit enklare och billigare för företagen att 

kommunicera inom nätverket (Christopher, 2011). Ett sätt att bli mer kundorienterad och utveckla 

enklare och billigare processer tillsammans inom nätverket är att anskaffa ett gemensamt 

affärssystem Utvecklingen av affärssystem har under de senaste årtiondena gått framåt och det finns 

flertalet olika program, internationella namnetför affärssystem är Enterprise Resource Planning (ERP) 

(Hvolby & Treienekens 2010). 

3.4.2 Nyckeltal 
Företag har sina egna metoder för att mäta prestationer, vilket i många fall kan medföra en hel del 

arbete med siffror som i slutändan inte säger så mycket. Enligt Christopher (2011) kan det därför vara 

lämpligt att använda sig av key point indicators (KPI), även benämnt nyckeltal. KPI är ett tal för att se 

hur bra föreaget presterar inom ett valt område. KPI skiljer mycket mellan olika branscher och det är 

därför viktigt företag tar fram sina egna tal. KPI ska med fördel vara enkla att räkna och att mäta, det 

kan vara till exempel lagertillgänglighet eller antalet dagar i färdigvarulager. För att behålla en lagom 

nivå är det viktigt att inte välja för många delar att mäta. Det är viktigt att inte tappa tålamodet om 

det är svårt att finna de rätta verktygen och vilka prestationer som ska mätas till en början. Många 

företag upplever att det inte finns några riktlinjer om hur arbetet med mätningarna ska startas 

(Bonsug 2009).  

Används KPI på rätt sätt kan det enligt Christopher (2011) vara skillnaden mellan ekonomisk vinst 

eller förslust samt att de bidrar med att finna svaren på vad som behöver förbättras inom företaget. 

KPI kan sedan användas som grund i antingen i ett balced scorecard eller föras in i Krajlic matris.  

3.4.3 Rätt servicenivå 
Företag bör sätta upp standarder för vilken servicenivå de ska använda och på så sätt nå framgång 

och upprätthålla goda kundrelationer. För att standarderna ska vara effektiva bör de med fördel 

utvecklas tillsammans med kunderna och med rätt utförande kommer det medföra ekonomisk 

vinning för både kund och leverantör. Några exempel på områden där det kan vara lämpligt att införa 

standarder tillsammans med kund för att båda ska få ekonomisk vinning är 

 Cykeltider för produkter 

 Lagertillgänglighet 

 Orderstorlekar 

 Leveranssäkerhet 

 Frekvens på leveranser 

 Utformningen av ordar 

 Nyckeltal  

(Christopher, 2011) 

3.4.4 Beställningspunkter  
För att säkerställa att lagret svarar upp mot de krav som ställs måste en del riktlinjer sättas upp. Det 

krävs bland annat att en optimal lagernivå tas fram anpassat till efterfrågan och leveranstider. 

Beställningspunkter är en framtagen punkt där en ny beställning läggs, tillexempel att det finns fem 

artiklar på lager då läggs en ny beställning. Men för att produktionen inte ska stanna eller att 

leveranser missas används oftast ett säkerhetslager eller buffertar. Hur beställningspunkterna tas 
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fram och hur de ska utföras måste anpassas till företaget. För att beräkna beställningspunkter finns 

Wilsonformeln även kallad Economic order Quantity (EOQ). Det är i grunden en totalkostnadsmodell 

där hänsyn tas till de kostnader som ändras när orderkvantitet förändras. I formeln tas hänsyn till 

årligefterfrågan, ordersärkostaden, produktvärdet och lagervärdet (ekvation 1)  

EOQ= √
                                   

                                   
 (1) 

(Lumsden, 2012). Enklare metoder likt Duchessi et al. (1988) bottom up metod kan användas då EOQ 

kan vara svår att beräkna. De anställda får då vara med och lägga upp lagerlagernivåer och 

beställningspunkter. Utifrån tidigare erfarenheter skrivs de in i systemen och kan senare enkelt 

justeras då de finns inlagt i affärssystemet. När beställningspunkter och lagernivåer bestämts måste 

en bedömning ske om hur mycket som ska beställas och hur ofta beställningarna ska ske. Det finns 

fyra typfall om hur beställningar sker och de redovisas nedan i figur 5.  

 

Figur 5, fyra typfall om hur beställningar brukar ske med hänsyn till tid och kvantitet (Oskarson et al., 

2006).  

 

1. Beställ alltid 20 stycken varje måndag. Kräver en jämn efterfrågan. 

2. Beställ alltid 20 stycken men med oregelbundna intervall, kräver att en lämplig 

orderkvantitet räknas ut. 

3. Beställ alltid varje måndag, men med varierande kvantiter. Beställningarna kan med fördel 

göras ut efter kundefterfrågan. 

4. Lägger beställningar oregelbundet, kvantitet kan ändras från gång till gång.(Oskarsson et al., 

2006).  
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3.5 Lagerstyrning 
För att företaget ska bli lönsamt är en effektiv lagerstyrning en av grunderna. Som ovan nämnt kan 

lager säkra leveranserna men samtidigt finns risker med inkurans och liknande. Ett framgångsrecept 

kan vara att hitta sambanden mellan kundtillfredställelse, resursutnyttjande och genomloppstiden. 

Genom att sätta dessa tre i fokus har företaget hitta ett enkelt sätt att styra sina lager. En önskan här 

är integrera kunden i uppbyggnaden av lagret, det medför att företaget blivit kundorderstyrt och 

slipper tillverka för att lägga på lager. (Björnland et al., 2010; Lumsden, 2012) 

Oskarsson et al.(2006) menar att alla produktionsbeslut och liknade som görs på företaget bör räknas 

in under begreppet lagerstyrning. För alla beslut som tas kommer att påverka lagernivåerna. 

Företaget bör klara av att svara på följande tre frågor för att få grunderna till hur styrningen kan 

fungera: 

 När ska olika produkter beställas från leverantör/från produktionen/från tidigare lager? 

 Hur mycket ska beställas/beordras åt gången? 

 Hur garderar man sig mot osäkerhet?  

3.5.1 Lager 
Ur en ekonomisk synvinkel finns enligt Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2012) ingen egentlig 

anledning till att hålla lager. Lumsden (2012) menar att alla lager någon gång borde ifrågasättas och 

att den främsta anledningen till att lager finns är för att skapa en intern säkerhet. Christopher (2011) 

menar att lagra en produkt under ett år kostar cirka 25 % av produktens totala värde.  

De främsta kostnader som ett lager bidrar med är lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. 

Lagerhållningskostnaden är alla de kostnader för lagerpersonal, truckar, lagerytan, lagersystem och 

alla de kostnader som uppstår när en artikel ska in eller utifrån lagret. En sänkning av lagernivåerna 

skulle troligen öka antalet varutransporter vilket också ökar kostanden för varuhantering. 

Anledningen är att när lagernivåerna sänks så finns troligtvis inte alla råvaror som behövs till 

tillverkningen hemma och måste därför beställas. Vilket medför fler beställningar än tidigare vilket då 

bidrar till fler hanteringar i samband med orderläggande och mottagande. Samtidigt kan lagerytan 

minskas vilket medför att kostanden för själva lagerytan sjunker. Alla de varor som lagras innebär 

också en låsning av kapital vilket omnämns som lagerföringskostnaden. Lagerföringskostnaden är allt 

kapital som spenderats på produkten såsom råmaterial, komponenter och liknande (Oskarsson et al., 

2006). Andra negativa motiv för lager är alla risker som uppstår när artiklarna lagras, såsom brand, 

naturkatastrofer, regeländringar eller skiftningar i efterfrågan som gör att de inte går att sälja. Några 

positiva aspekter som beskrivs med lager är att god leveransservice kan upphållas, mindre antal 

transporter, mindre känslig mot leverantörsmissar och befrielse från störningar under hela 

tillverkningsprocessen (Lumsden, 2012).  

Ur en ekonomisk synvinkel bör de lagrade varorna omsättas snabbt för att inte bli liggande och råka 

ut för ovan nämnda risker. Genom att beräkna lageromsättningshastighet (   ) fås en siffra på hur 

snabbt lagret omsätts, vilket då kan användas som ett nyckeltal (ekvation 2). 

    
                                 

                         
 (2) 
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Om LOH blir lågt tyder det på att lagret är för stort och att det då kan dölja en del av problemen som 

finns i produktionen. Uttrycket om den Japanska sjön säger att om lagernivåerna sänks kommer 

problemen upp till ytan, blir synliga och kan då lösas.(Lumsden, 2012). 

Lagerformer 
Lager kan delas in i tre olika delar:  

 Råvaror och komponterer som har köpts in till företaget från leverantör. 

 Material i arbete (MIA) omnämns även som produkter i arbete (PIA), är allt 

material/produkter som är under barbetning samt allt som står som buffertar mellan olika 

stationer runtom i produktionen.  

 Färdigvarulagret är allt som är färdigt, som finns tillgängligt för försäljning eller leverans.  

(Ballard, 1996). 

Lagersystem 
De grundtyper av förvaringsmetoder som exiterar vid lagring och förrådshållning är  

 Ställagelagring  

 Djuplagring 

 Fristapling  

 Hyllfackslagring  

 Specialkonstruktioner 

Den vanligaste lagringsmetoden av dessa inom industrin är ställagelagring av pallar. Där varje pall 

placeras i ett pallställ är individuellet lagrad och den enkelt kan nås med till exempel en truck. 

Problemet med denna typ av lagring är att stora delar av lagringsytan går åt till transportgångar för 

truckar. En effektivare lagringsmetod utifrån yta sett är fristapling och djuplagring av gods. Den här 

lagringsmetoden medför dock att om det finns fler produktvariationer än rader i lagret blir artiklarna 

blandade och medför att många omflyttningar måste ske för att hitta rätt. En annan risk med 

metoden är att det som lagras längst in riskerar att bli stående under en längre tid. Hyllfackslagring är 

den metod som är mest anpassningsbar och kan anpassas mycket efter vad det är som ska lagras. 

Grundkonstruktionen består av stolpar och stag som sedan kan kompletteras efter ändamålet. 

Grenställ är en specialkonstruktion som finns och är en lämplig typ för att lagra långa och ganska 

otympligt gods Grenställ kan anpassas efter lokalen och vara antingen enkla eller dubbla och ser ut 

ungefär som en julgran (Lumsden, 2012). 

3.5.2 Klassificering  
Det finns ett antal olika metoder för att klassificera artiklar som ett företag säljer eller lagrar. Syftet 

med att göra en klassificering är för att se vilka artiklar som är de mest frekvent förekommande och 

vilka som omsätts mindre. Klassificeringen kan sedan användas som grund för exempelvis hur lagret 

ska utformas (Oskarsson et al., 2006) 

ABC- klassificering 
En enkel metod för att klassificera och gruppera artiklar är ABC-metoden. Metoden går t på att 

artiklar eller vad som helst delas in i tre olika klasser beroende på tillexempel försäljning. På grund av 

sin enkelhet är metoden den mest använda inom alla branscher när det gäller klassificeringar av olika 
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typer(Huiskonen, 2001). Modellen utgår från volymvärdet (  ) på artiklarna som beskrivs genom 

förbrukningen under en viss tidsperiod ( ) multiplicerat med värdet på artikeln ( ) (Lumsden, 2012). 

          (3)   

Utifrån volymvärdet delas sedan artiklarna i tre olika klasser där A-klassen innehåller artiklarna med 

högsta volymvärdet B-klassen de med som har ganska högt volymvärde. C-klassen innehåller de 

artiklar med det lägsta värdet, men som oftast finns för att ge kunder ett komplett sortiment, se 

figur6 för indelning. Figur 6 kan med fördel ses som en lagerhylla där A-artiklarna är de som mest 

frekvent plockas. Genom att göra en frekvensläggning av lagret ligger de artiklar som plockas mest 

närmast till hands. ABC- klassificeringen kan användas i stort sett i alla olika situationer, från att dela 

in till att räkna på hur lager ska utformas (Oskarsson et al., 2006). Hur stor de olika klasserna kan vara 

skiljer sig en del och klassificeringen kan liknas vid Pareto även kallad 80/20 regeln. Regeln säger att 

cirka 20 % av produkterna står för cirka 80 % av intäkterna. Även att 20 % av artiklarna kommer att 

stå för ungefär 80 % av kostnaderna, men antagligen inte artiklarna som står för de stora intäkterna 

(Christopher, 2011). Sedan går det att skjuta alla gränser lite som det passar den specifika 

organisationen (Oskarsson et al., 2006). 

 

Familjeindelning 
Indelning av artiklar med liknade egenskaper, att de följer samma väg genom produktionen eller att 

de på något sätt kan klumpas samman heter familjeindelning. Denna indelning görs när företaget vill 

kontrollera vissa produkter och för att få en överskådligare bild. Indelningen förenklar arbetet då 

kontroll av varje enskild artikel skulle göra att massor av arbete krävs (Oskarsson et al., 2006). 

Bottom up 
Bottom up är en metod som kan användas för att bestämma vilka klasser som olika artiklar på 

företaget ska delas in i. Metoden går ut på att de anställda på företaget får ansvar för att utforma 

lagret, hur artiklar ska grupperas, vilka som hör ihop med varandra och så vidare. Bedömningen görs 

av rutinerade anställda som helt enkelt får använda historisk data, fingertoppskänsla och skicklighet. 

Detta kan dock medföra att det inte finns mycket data att tillgå för framtida utveckling av systemen. 

Men är ett effektivt och enkelt system i de fall då det inte finns några tidigare rutiner eller riktlinjer 

över lagerhållningen (Duchessi et al., 1988).  

Figur 6, en liten del av 
artiklarna/kunderna står för en 
stor del av förtjänsten. Denna graf 
följer Pareto fördelning, klasserna 
behöver inte vara exakt som 
fördelningen ovan. (Oskarsson et 
al., 2006). 
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3.6 Lean 
Uttrycket lean härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och deras produktionssystem 

Toyota production system (TPS). TPS omnämns i litteratur även som Lean management, Lean 

manufacturing och Toyota management system (Emiliani, 2006; Osono et al., 2008). TPS har fått 

utvecklats i lugn och ro på grund av att det inte började dokumenteras förens 1965 och då endast på 

japanska. Vidare beskrivs att den första dokumentationen på engelska kom i slutet på 1970- talet då 

det publiceras en vetenskaplig artikel angående TPS och i artikeln förklarades JIT, kanban och respekt 

for human system. Men det fanns fortfarande inget intresse av de japanska produktionssystemen i 

väst, det utvecklades först under senare 1980- talet när det blev en oljekris i väst och de insåg att de 

kunde lära av japanernas resurseffektivitet (Holweg, 2007).  

Pettersen (2009) genomförde en litteraturstudie för att finna en definition på lean. Resultatet från 

den studien blev att det inte finns någon tydlig definition utan att det skiljer en del mellan hur olika 

författare definierar lean Att lean är ständigt under förändring kan vara en förklaring till det. Vidare 

menar Holweg (2007) att det är några publikationer som varit viktiga i lean utvecklingen dels Krafcik 

(1988) artikel som grundlägger begreppet lean, vidare beskrivs lean i Womacks bok The machinet 

that changed the world som gjorde produktionssystemet världskänt, då det beskrevs på ett begripligt 

sätt för den breda publiken.  

Grunderna till Toyotas framgångsrika produktionssystem lades i slutet på 1800-talet i familjen 

Toyodas tygfabrik. Det var uppfinnaren Sakichi Toyoda som uppfann en vävstol med en automatiska 

loop som både förbättrade kvaliteten på tyget samtidigt som den ökade produktiviteten. Familjen 

Toyoda fortsatte genom åren att patentera olika 

produktionsdetaljer som ökade effektiviteten. 

Samtidigt som de ville att uppfinningarna skulle bidra 

med en bättre arbetsmiljö för de anställda. Ur en 

produktionsmässig synvinkel ska enligt de tidigare 

ledarna på Toyota varit mycket intresserade av hur 

västerländsk produktion såg ut. Speciellt hur Ford 

arbetade med sin utvecklade löpandebandet princip 

med ideér från Taylorismen men japanerna ska även 

ha inspererats av training within industry service 

(TWI). TWI utvecklades av den amerikanska staten på 

1940-talet när det saknades kompetenta arbetare i 

fabrikerna. Outbildat folk värvades till industrierna 

och fick på plats lära sig enkla arbetsuppgifter som 

skulle genomföras(Emiliani, 2006). 

Japanerna tog sedan med sig kunskaperna hem och 

utvecklade det vi idag kallar TPS. Namnet TPS ger dock 

inte en komplett bild av filosofin. Produktionssystemet är endast den hårda sidan med logistik, 

utveckling,arbetet med ständiga förbättrignar. Den andra delen mjuka sidan av lean visas nederst i 

figur 8 är en viktig del för att lean ska vara framgångsrikt. Synen på människan och vad som kallas 

den mjuka sidan av lean är vad som gör lean speciellt (Emiliani, 2006).Den mjuka sidan inom lean 

kallas inom Toyota för Toyota management system (TMS) och syftar till att ta hand om människorna, 

Figur 7. Leans delar, som båda är lika viktiga 

för ett framgångsrikt arbete.  
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med förbättrad arbetsmiljö och att se människan som en tillgång och inte bara ett par händer. 

Toyotas framgång rotar sig i dessa värderingar och kan sammanfattas som: 

 I morgon blir en bättre dag. 

 Alla ska vinna. 

 Först kunden, sen återförsäljare och sist tillverkaren. 

 Genchi genbutsu, eller go gemba, att själv ta tag i problemet (Osono et al., 2008). 

Det slutgiltiga målet med lean bör enligt Modig och Åhlström (2013) vara att skapa en flödeseffektiv 

verksamhet där variationer reduceras och elimineras. Peterson et al. (2013) beskriver det som att 

arbeta med att ta bort sådant som inte är till värde för någon, det är slöseri och bör därför inte 

finnas.  

3.6.1 Arbeta med lean  
I en studie gjord av Brännmark (2010) tillsammans med företagslyftet visar att de ofta uppstår olika 

problem när företag ska börja arbeta med lean. De största problemen som upplevdes på mer än 50 % 

av företagen var att arbetssättet inte var anpassat till mindre företag utan att det bara fanns exempel 

på stora företag. Vidare upptäcktes i studien att motståndet till förändringar försvårade arbetet samt 

att det inte fanns full förståelse hur de olika lean verktygen som användes fungerade. Dessa problem 

tas också upp av Bhasin & Burcher (2006) som i sin undersökning menar att endast tio procent av de 

brittiska företag som försöker arbeta med lean faktiskt lyckas. Ytterligare problem som tas upp är att 

många företag saknar riktig vägledning och att de inte vet vad målet med lean är eller varför de gör 

förändringen. För att lyckas med lean arbetet bör företagen: 

 Alltid arbeta med ständiga förbättringar. 

 Se lean som en resa som det inte finns något slut på.  

 Se till att förändringar är välkomna och att motståndet till förändringar försvinner.  

För de som lyckas med sitt lean arbete finns en hel del att spara. Undersökningar visar att för ett 

klassiskt massproduktionsbolag kan ledtiden, kostnad för lager och utveckling kapas med upp till 

mellan 70-90 %. Andra upplevda fördelar hos andra tillverkande företag var att lageryta kunde 

minskas, ställtider halveras och att interntransportarbetet kunde i mer än halveras (Bhasin & 

Burcher, 2006) 

3.6.2 Lean i lager 
Ett sätt att minimera icke värdeskapande tid är att utforma lagret efter lean principer med fokus på 

att på att optimera det som är värdeskapande. I studien utförd av Kulatunga och Dharmapriya (2011) 

utformades lagren baserat på artikelns popularitet, storlek och tillgång. Målet var att minska 

transportarbetet och utifrån det bedömdes följande fördelar:  

1. Lagret utformas på ett ekonomiskt vis med maximalt utnyttjande av lageryta och minimalt 

transportarbete. 

2. Skapar optimal flexibilitet för at möta svängningar i lager och andra krav. 

3. Skapar vägar till nya kunder och ekonomisk vinning. 

Slutsatsen från studien är att transport arbete minskade med cirka 30 % om lagret 

utformades efter kriterierna ovan. Ytterliggare en faktor som ansågs vara betydande för att 
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minska transportarbete var om flera artiklar samtransporterades och att personal tänkte 

aktivt på det (Kultunga & Dharmapriya, 2011).  

3.6.3 Ständiga förbättringar  
Ett av huvudmålen med lean är att ständigt förbättras, för att minimera eller ta bort allt som inte är 

värdeskapande för kunden. Viktigt att tänka på är att hela tiden utveckla sina arbetsmetoder och 

processer för att bli så resurseffektiva som möjligt (Rother, 2010). Även att de anställda är 

integrerade i processen och förstår vad det innebär samt att de blir en vana att ständigt förbättra 

(Petersson et al., 2013). För att underlätta detta arbete finns att antal olika verktyg som ska fungera 

som vägledning för att eliminera det onödiga (Rother 2010). 

5s 
Är ett lean verktyg som används för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen samtidigt som det 

bidrar till att ta bort sådant som orsakar misstag och fel. Det har visat sig vara mycket effektivt att ge 

belöning till personalen om de sköter den här typen av arbete bra (Liker, 2009). 

1. Sortera: Sortera bort det som inte behövs eller inte fungerar  

2. Strukturera: Strukturera det som blir kvar så att det blir lättillgängligt och lätt att använda.  

3. Systematisk städning: Gör en grundlig städning av ytor och maskiner så att allt fungerar som 

det ska.  

4. Standardisera: Skapa en standard som beskriver hur de tre första S:en ska säkerställas. 

5. Självdisciplin: Skapa vanor, arbeta med beteenden och attityder så att standarden följs. 

(Petersson et al., 2013)  

5 why  
Ett lean verktyg som utgår från att finna grundorsaken till ett problem. Om ett problem uppstår ska 

den som upptäcker det fråga varför 5 gånger och på det sättet finna varför ett problem uppstått från 

början. På svenska även kallad rotorsaksanalys (Petersson et al., 2013). Tillväggångssättet 5 why 

beskrevs för första gången i litteratur av Toyota medarbetaren Taiichi Ohno i hans bok Toyota 

Production System: Beyond Large-Scale Production och är en av grunderna inom TPS. 

3.6.4 Förändringsarbete 
Konkurrensen i dagsläget kommer från hela världen och produkterna har korta livscykler vilket 

medför att organisationer är under ständiga förändringar för att inte tappa marknadsandelar 

(Christopher, 2011). 1979 skrev Kotter och Schlesinger en artikel om hur förändringar på företag går 

till samt vilka orsaker som gör att förändringar misslyckas. I sin nya artikel Kotter och Schlesinger 

(2008) beskriver de att förändringar möter samma typ av motstånd nu som då. Orsakerna är: 

 Trångsynthet och egenintresse: De flesta tänker på sig själv i första hand och vad som ska 

hända med dem själv om det blir en förändring. 

 Missförstånd och avsaknad av förtroende: Brist på information medför att det inte skapas 

någon tillit och genom det skapas en känsla av meningslöshet.  

 Olika synsätt: Genom dålig kommunikation och liknade får många anställda en annan bild än 

sina chefer på förändringen som ska genomföras. Många anställda ser därför bara förändring 

som en kostnad för sig själv och företget.  
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 Låg tolerans för förändringar: Människor fungerar så att de bara kan ta till sig en viss 

förändring, hur stor är individuellt. När en organisationsförändring genomförs kan därför 

vissa människor uppfatta att de inte hinner med (Kotter & Schlesinger, 2008).  

Tidigare togs beslut om förändringar endast av chefer på företagen. Under de senaste årtiondena har 

det skett en decentralisering av beslut och allt fler arbetare blir integrerade i denna process 

(Angelöw, 1991). Det ställs enligt Beer et al. (2005) stora krav på cheferna som måste anpassa 

förändringsarbetet efter sin organisation och inte bara göra förändringar när dåliga resultat 

redovisas. Om förändringar bara görs när det är kris blir de ofta tillfällig. För att istället ständigt 

förbättras och finna rotorsaken till problem kan en PDCA 

analys göras. PDCA analysen går ut på att börja med att samla 

in fakta om problemet, planera vad som ska göras samt mål 

med förbättringen(Rother, 2010). Problem kan gärna brytas 

ner i mindre delproblem så problemen blir mer lätthanterliga, 

när det första delproblemet är löst fortsätter man med nästa 

och gör en ny PDCA- analys på det problemet. Om arbete 

fortsätter så har tillslut hela problemet lösts, likt figur 8 kan en 

PDCA-anlys utformas för att underlätta arbetet.  

 Plan (planera)  

 Do (Gör)  

 Check (Kontrollera) 

 Act (Gör det till en standard) 

(Petersson et al., 2013).  

Genom stort personalinflytande i sitt förändringsarbete finns större chans att lyckas med 

förändringen. I en plattorganisation jämfört med en toppstyrd kan arbete ta lite längre tid men det 

kommer att tas igen genom engagerade och motiverade arbetare. Andra viktiga aspekter för lyckade 

förändringar som nämns är chefer som plockar fram det bästa ur sina arbetare och samtidigt har 

förmågan att motivera dem (Angelöw, 1991).  

  

Figur 8, en PDCA- cirkel kan utformas likt denna, 
arbete börjar i att planera delen och följer den 
streckade pilen (Petersson et al., 2013). 



26 
 

3.7 Sammanfattning av viktiga faktorer vid utvecklandet av modellen 
Icke värdeskapande tid är all den tid som inte skapar ett mervärde för kunden utan bara något som 

bidrar med en kostnad (Christopher, 2011). Det finns ett antal olika faktorer som påverkar den icke 

värdeskapande tiden på ett företag. Dessa faktorer finns inom ett antal olika områden. För att lyckas 

med arbete att minimera den icke värdeskapande tiden bör flera av dessa tas i beaktning (se figur 9 

nedan). 

Standardisering underlättar det dagliga arbetet genom att skapa förutsägbarhet men även för att 

skapa lärande och upptäcka om det sker någon typ av avvikelser. En typ av standard är 

metodstandard som är en enkel beskrivning på hur en viss typ av arbete ska utföras genom att 

använda sig av dessa läggs också en grund till arbete med att ständigt förbättras (Petersson et al., 

2013). Ett produktionsflöde kan vara utformat på ett antal olika sätt men de bör enligt Christoper 

(2011) utformas som en rak linje. Det kan skapa ett antal fördelar och inte minst att den icke 

värdeskapande tiden minskar. För att skapa bättre översikt över produktionen samt lagerhållning bör 

företag med fördel implementera någon typ av affärssystem. Fördelen med denna typ av system är 

att de kan behandla mycket information snabbt och utan att något går förlorat (Gupta & Kohli, 2006). 

Alla de beslut som tas på ett företag påverkar på något sätt lagret och kan därför räknas in under 

begreppet lagerstyrning (Oskarsson et al., 2006). Ett framgångsrecept inom lagerstyrningen kan vara 

att finna ett samband mellan kundtillfredsställelse, resursutnyttjande och genomloppstiden. Slutligen 

har den japanska produktionsfilosofin lean visat sig varit effektiv inom flera områden på företag. 

Lean går ut på att undvika allt som är slöseri och för att göra det finns ett antal olika verktyg 

utvecklade (Emiliani, 2006). Främst inom massproduktion har lean visat sig vara effektivt och kan i 

vissa fall bidra med att ledtid kortas eller att lagerkostnader kapas med över 70 % ( Bhasin & Burcher, 

2006).  

 

 

Figur 9, Sammanfattning av viktiga faktorer med arbetet för att minimera icke värdeskapande tid vid 
lagerhållning. 
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4 Företaget 
Lådfabriken i Sandby grundades på 1930-talet av familjen Gustavsson och har fram tills för fyra år 

sedan varit ett familjeförtetag. 2010 köptes företaget upp av Aven Forsa AB, som är en av de större 

koncernerna i Skandinavien inom tillverkning av träemballage och lastpallar. Koncernen äger efter 

förvärvet av lådfabriken i Sandby totalt fyra stycken fabriker. Övriga fabriker ligger i Forsa strax söder 

om Hudiksvall, Rabbalshede norr om Uddevalla och i Holmestrand söder om Oslo. Totalt har 

koncernen cirka 190 anställda där ett 40 tal arbetar i Sandby. I de fyra fabrikerna tillverkas årligen 

omkring 4 miljoner lastpallar plus olika specialemballage, vilket ger en omsättning på drygt 400 

miljoner kronor varav fabriken i Sandby årligen står för cirka 75 miljoner (AVEN, 2010). 

I samband med uppköpet av fabriken i Sandby byts namnet till Aven Sandby AB. Fokus i 

produktionen flyttas från tillverkning av lastpallar till att tillverka mer specialemballage likt figur 10. 

Vilket är mer avancerade lådkonstruktioner, vilka i fortsättningen kommer att omnämnas som lådor 

(AVEN ,2010). Produkterna som fraktas i lådorna är ofta ömtåliga eller tunga delar vilket kräver 

avancerade och robusta konstruktioner och lådorna är i många fall specialdesignade tillskillnad mot 

en lastpall som kan användas till många ändamål. Fabriken i Forsa tillverkar till största delen 

lastpallar av olika modeller, den tillverkningen kan liknas som mer standardiserade produkter med 

stora volymer och jämn efterfrågan.  

 

. 

Tillvekningen av lådorna sker främst till kunder i norra Europa men det har även tidigare förekommit 

en del export till Sydamerika. För leverans av produkterna använder sig företaget av en 

tredjepartslogistik lösning där olika transportföretag kommer och hämtar samt sköter leveranserna 

från fabriken i Sandby ut till kund. Den största kunden i dagsläget är Scania som står för 

uppskattningsvis 80 % av orderna. De flesta leveranserna går till ett av Scanias lager i Holland för att 

sedan distribueras ut på deras fabriker där. 

I april 2014 meddelades att produktionen i Sandby läggs ner och hela tillverkningen ska flyttas till 

fabriken i Forsa. En sammanslagning av fabrikerna sker på grund av vikande orderingång samtidigt 

som konkurrensen på marknaden hårdnat de sista åren. Sammanslagningen är nödvändig då de båda 

fabrikerna kommit till ett stadie där de producerar för lite i förhållande till storleken på deras lokaler. 

En succesiv flytt av produktionen i Sandby kommer att ske fram till februari 2015. Redan under tiden 

som rapporten skrivs kommer tillverkningen för några av de mest efterfrågade produkterna att börja 

flyttas till fabriken i Forsa. Det finns i dagsläget en tom lokal i Forsa som kommer att användas för 

Figur 10, till vänster hur kunden 

använder lådorna som 

levererats från Aven. Bredvid 

visas hur lådorna är packade 

för att skickas till kund. 
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produktionen av en del lådor, utformningen på produktionslinjen ska efterlikna den linje modell som 

finns i Sandby i dagsläget. 

Tillverkningen  
Främst lådor av specialmodeller tillverkas, likt lådan i figur 10. Vilket lett till att det på fabriken i 

Sandby utförs mycket arbete för hand. Det sker antingen genom spikning med spikpistol eller att 

skruva med skruvdragare även en del manuell kapning av brädor förekommer. De flesta lådor som 

tillvekas är så att de skickas i väg i delar som en byggsats på ett antal delar. Kunden får sedan skruva 

ihop lådan och det är en lösning som har gjorts för att underlätta transporterna  
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5 Nulägesbeskrivning av företaget  
Samtal, diskussioner och intervjuer har ägt rum med personer inom både Aven Forsa AB och Aven 

Sandy AB. Observationer har utförts på de båda produktionsanläggningarna, vilket medför att en del 

egna uppfattningar kan finnas med. Nedan presenteras resultatet som en nulägesbeskrivning. De 

intervjuade personernas namn och titel återges i källförteckningen. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna finns i bilaga 4. 

5.1  Icke värdeskapande tid  
Enligt de anställda så rådde det tidigare oordningen på hela området, det stod virkespaket kors och 

tvärs och ingen visste var saker/ material fanns. Detta har i dagsläget blivit bättre, men det 

förekommer fortfarande en hel del omflyttningar och letande efter material. Där pallplatserna med 

blandade dimensioner av hyvlat virke är ett tydligt exempel. Efter att ha observerat samt disskuterat 

med de anställda upptäcks att de spenderar en del tid att plocka om i virkesbuntarna för att hitta de 

rätta dimensionerna. I många fall får de också leta efter de rätta längderna för att undvika spill när 

det senare kapas. Utformningen på området är också något som bidrar till att det blir en del att 

körande utan last med trucken och det kan ibland röra sig om sträckor på ett par hundra meter. Även 

när virket ska flyttas mellan hyveln och de olika lagren blir det också körande med trucken över stora 

delar av området. Det finns även ett stort antal mindre buffertar inne i produktionen som behöver 

för att produktionen ska fungera som den ser ut i dagsläget. 

Ytterligare ett utförande som kan ses som icke värdeskapande är att brädorna hyvlas innan de kapas, 

i hyveln körs brädorna i längderna som de kom från sågverket. Sedan efter kapning blir det spill som 

sedan slängs.  

5.2 Standardiserat arbete  
Tidigare fanns inte några riktlinjer eller målsättningar om hur arbetsuppgifter ska utföras eller hur 

lagring, inköp och tillverkning skulle ske. Under de senaste åren har det kommit ett par 

omstruktureringar som gjort att arbetet kan följa uppsatta riktlinjer och rutiner i större utsträckning 

inom dessa områden. Ytterligare ett problem har varit att det inte funnits ritningar på alla lådor. 

Trots förbättringar så finns bara de senare ändringar över ritningarna nere i produktionen i minnet på 

de som tillverkar lådorna. Ett problem med hur vissa saker ska tillverkas uppkom en dag på företget, 

då en i personalen hade stått och spikat delar till lådor en dag. Men då upptäckte personen att 

spikarna var för långa. Personen hade använt 150mm spik, vilket gjorde att de stack ut på 

undersidan. I stället tog personen och spikade med 100 mm spik, vilka då var för kort. Den spik som 

skulle ha använts var 110 mm vilket ledde till att den anställde fick ägna en eftermiddag och kapa 

spik med en vinkelslip.  

Tidigare fanns det inga rutiner på var saker borde förvaras och det har legat saker spridda överallt, 

tillexempel var virkespaket och smålager placerade lite här och där. Ordningen har blivit bättre, men 

det finns fortfarande en hel del att göra, både gällande struktur och vad de anställda ska göra. För att 

strukturera och få en tydligare översikt har företaget köpt in affärssystemet monitor. Monitor 

underlättar bland annat när beställningar ska läggas och tillverkningen startas. En uppfattning på 

företeget är att mycket arbete lagts på att förbättra organisationsmässigt och att kontoret och 

planering fungerar mycket bättre nu än tidigare. Men ur en produktionssynpunkt är det inte allt för 

mycket gjorts för att förbättra och effektivisera. 
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5.2.1 Dimensioner  
Det finns cirka 200 olika artiklar som distribueras från fabriken i Sandby, allt från en enkel pinne till 

avancerade lådor. Många av de mer avancerade lådorna säljs till Scania som också designar många av 

lådorna. Fabriken i Sandby har anpassat sig efter desginen 

och producerar efter Scanias ritningar För sex- sju år 

sedan flyttade Scania tillbaka delar av sin produktion från 

Sydamerika till Södertälje och Holland. Problemet var att 

ritningarna som fanns på de aktuella lådorna inte var 

anpassad till skandinaviska standarder på 

virkesdimensioner. Arbetet påbörjades med att försöka 

översätta dessa ritningar till de standarder som används i 

Skandinavien. Vilket i de allra flesta fall gått bra, förutom 

vid ett fåtal tillfällen, då måtten gjort att det blivit väldigt 

udda dimensioner på en del virke. De udda dimensionerna 

och bristen på standarder har gjort att lagren med hyvlade 

brädor ser ut som figur 11. 

Under de senaste åren har det skett en förflyttning från 

Södertälje och Sydamerika till en centralisering i Holland. 

Hård konkurens i Europa tillsammans med att Aven tappat 

äganderätten av ritningarna till lådorna gör att Aven inte 

längre överför dem till vår standard. Det har medfört att 

det nu blivit ytterligare ett par udda och annorlunda 

dimensioner.  

Ur denna synpunkt upplever personalen också att det är konstiga ritningar vad gäller vissa lådor. De 

som innehåller spontat virke kan innehålla olika dimensioner. En sida på lådan kan innehålla båda 90 

mm och 115mm bredd. Vilket både försvårar tillverkningen samtidigt som att det bidrar till att 

företget måste hålla lager av olika dimensioner.  

5.2.2 Styrandet av företaget 
Styrningen av fabriken skedde tidigare främst genom att ägaren berättade vad som skulle tillverkas 

och att det tillverkades lite då och då för att läggas på lager. De hade ett rullande kontor där ägaren 

kom med trucken och berättade vad som behövde tillverkas under dagen. Det fanns ingen tydlig 

struktur och de anställda kände att problem som uppstod fick tillfälliga och billiga lösningar. Det ska 

ofta uppstått kaos på leveransdagar och att de var sent ute med att tillverka, det fanns ingen riktig 

planering över vad som skulle tillverkas eller vilken kapacitet produktionen hade. Ett exempel från en 

intervju var att de fick jobba över en kväll för att det var så mycket pallar som skulle levereras den 

veckan. Men när de kom tillbaka morgonen efter för att fortsätta tillverkningen så fanns det inge 

virke kvar att spika pall av vilket resulterade i att produktionen blev stillastående en hel förmiddag. 

Ett annat stort problem tillbaka i tiden har varit hur företaget ska fungera när ritningar och liknade 

satt i minnet på ett fåtal personer och inte finns nedskrivet någonstans.  

Sedan fabriken köptes upp av Aven AB så har det anställts flera personer som nu arbetar med 

produktionsplanering och styr tillverkningen mer mot kundorder. Arbete har lagts på att införa 

riktlinjer för hur tillverkningen ska ske samt att införa styrning av hur stora buffertar och 

Figur 11, ett fack i lagret för det hyvlade virket 

på Aven Sandy AB. 
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säkerhetslager som ska finnas. Ledningen har också arbetat med att sälja av en del av de maskiner 

som inte används samt försökt renovera övriga maskiner för en pålitligare tillverkning utan 

driftstopp.  

Numera har de avstämningsmöten varje morgon på de olika avdelningarna samt kontoret som de 

kallar daglig styrning. På mötena går de igenom vad som gjorts föregående dag, om det fanns några 

tillbud eller störningar samt vad som ska göras under dagen. Ytterligare en förändring som gjorts 

under den nya ledningen är arbetet med förbättringsgrupper. För att alla anställda ska få diskutera 

problem samt att komma med nya idéer om hur produktionen kan effektiviseras eller arbetsmiljön 

förbättras.  

5.3 Linjeflöde  
I en tillverkningslokal har de börjat med 

linjetillverkning, en typ av löpande bandet princip. 

Denna linje har inte varit i bruk så länge och har krävt 

en del intrimning för att fungera. De hade en del 

problem med taktning i början men efter att ha filmat 

lagt om linjen och bytt lokal. Nu känns det som de 

anställda har kommit igång bra och de inser att det går 

bättre och snabbare att tillverka lådorna på det här 

arbetssättet. Förr räknades att en anställd kan 

producera cirka tio lådor per dag. Med linjen som den 

är utformad i dag så producerar sex anställda 100 

lådor vilket ger en ökning med cirka 70 %. Några av de 

anställda tycker dock att det är väldigt tråkigt att stå 

och arbeta efter linjen och att arbetet känns för 

enformigt se figur 12, de tycker att det gamla 

arbetssättet var bättre och friare. 

Anställda beskriver att flödet i lokalen inte är optimalt 

på det sättet att en del av sakerna krockar på 

mitten(se bilaga 3). Annars beskrivs flödet som lugnt 

kontrolerat och att de inte behöver stressa. De 

beskriver dock att det var en del kaos i början och att 

de var stressade i början när de försäkte takta linjen. 

Men det är något som har lagt sig nu. De anställda vet tydligt vad de ska göra vid respektive 

arbetsstation. Dock beskrivs det som att det kan bli ganska tråkigt att stå och göra liknande saker 

under längre tidsperioder. Samtidigt beskrivs att när de provat arbetsrotationer har det blivit 

hackigare flöde och att de inte fått samma flyt. Under observationer visar det sig att det förekommer 

en hel del väntande mellan vissa stationer, två anställda får stå och vänta mellan varje skifte. 

Samtidigt som utformningen på linjen gör att lager måste hållas på medar och luckor, då de spikas i 

andra sidan av lokalen. Spikningen av gavlar sker också mot andra långsidan på byggnaden, så den 

som spikar där får se till att bygga upp ett lager som sedan flyttas över tills lådan ska packas. Det 

förekommer också en del lyft mellan spikborden som enligt de anställda inte känns så bra alla 

gånger. 

Figur 12, i början på linjen. Se bilaga 3 för hela 

flödet. 
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5.4  Affärssystem 
Det system som används är monitor och används för närvarande över hela företaget. I monitor kan 

allt från inköp till redovisning läggas in och genom det skapas en tydlig och enkel överblick över hela 

företaget.  

Systemet fungerar så att när order tas emot läggs den in i monitor med all nödvändig information 

såsom leveransdatum och kvantitet. Utifrån detta kan produktionen planeras genom att det som ska 

produceras visas på en skärm nere i produktionen och tillverkningen sker därefter. I systemet finns 

även buffertar och säkerhetslager, som gör att de på kontoret ser när lagren nått kritiska nivåer och 

en arbetsorder kan då läggas in i monitor på till exempel hyvling. 

Beställningspunkter har lagts in med hjälp av de anställdas erfarenheter om materialförbrukningen, 

det finns inga uträknade beställningspunkter. Tidigare skedde råvarubeställningar av den som körde 

trucken även ansvaret för att se lagernivåerna på hyvlat virke låg på truckföraren. När föraren såg att 

lagren började sjunka lades en beställningen på råvaror. Samma sak gällde det hyvlade virket, 

ansvaret låg egentligen på truckföraren att produktionen inte skulle stanna. 

 Genom införandet av monitor är det nu ett mer kontrollerat flöde, där det är de uppsatta 

lagernivåerna som ska styra. Dock är systemet inte riktigt intrimmat, vilket gör att en del av arbetet 

måste ske visuellt för att hålla uppsikt på de aktuella nivåerna. Nedan i figur 13 visas hur det tidigare 

fungerade när virke skulle hyvlas, den nuvarande bilden stämmer inte till 100 %. Det behövs 

fortfarande en del visuellt stöd från truckföraren, då företaget inte fått lagernivåerna i monitor att 

stämma riktigt. 

 

Figur 13, skillnaden hur lagernivåerna för hyvlat virke bestämdes förr och nu. 

  

5.5 Lager på Aven  
Inom Sandby området finns ett antal olika lager(se bilaga 2 för lagerplatser)., det rör sig om ett stort 

råvarulager som går under namnet prärien. Där lagras alla de ohyvlade virkespaketen och vid en 

inventering gjord under 2013 fanns där drygt 300 virkespaket med en volym på omkring 1200 

kubikmeter, uppdelat på 24 olika virkesdimensioner. Dessa nivåer har dock sjunkit sen de slutade 

med palltillverkningen. Förutom prärien finns ytterligare ett råvarulager med plywood som är 

inomhus, Här finns alla plywoodskivor som används och de går direkt in i tillverkningen utan 

bearbetning. På detta lager finns en tydlig struktur och alla dimensioner har märkta platser. Genom 
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ett visuellt schema kan den anställde se hur varje fack ska vara utformat, med dimensioner och plats. 

Det är också från det här lagret som tillverkningskitten hämtas (se bilaga 2, lokal nr 5). 

När virket hyvlats läggs det på ett antal olika platser som får agera lager. Lagren är oftast utomhus 

och virkespakten ligger oskyddade, de hyvlade virkespaketen läggs på betongplintar och sedan 

staplas på varandra. Virkespakten lagras efter dimensionerna, så i första hand en dimension per plint. 

Det som händer är att dimensionerna ligger tillsammans men att längderna på paketen skiftar, 

omplockning av dessa måste oftast ske för att hitta de rätta längderna för att undvika spill och ibland 

får de även kontakta truckföraren för hjälp, då de mindre truckarna inte räcker till. Den allmänna 

uppfattningen är att det inte finns någon riktig ordning eller struktur vart det hyvlade virket ska 

lagras och truckföraren sköter det mesta utifrån hans eget arbetssätt beroende på vart det finns 

plats.  

Efter att virket hyvlats förekommer det totalt i cirka 60 olika dimensioner, antalet varierar en del med 

efterfrågan. Just antalet dimensioner är det många anställda som upplever som ett problem då det 

är svårt att hålla ordning på alla dimensioner. Ett stort problem med dimensionerna är när 

virkespaketen delas och inte blir helt uppsågade så läggs de tillbaka in i ett gemensamt lager under 

tak, där en stor del av de 60 dimensionerna finns blandade med varandra. Enligt de anställda skapar 

detta en känsla av att ”det som ska användas ligger alltid längst bak”. Lagret rymmer fyra virkespaket 

på bredden och beroende på storleken på paketen blir det olika antal på djup och höjd. Det är svårt 

att klocka en tid på hur lång tid omflyttningarna i lager tar och det skiljer som sagt ofta på var 

paketen ligger likt figur 12. En annan faktor är om det är truck eller hjullastaren som används för att 

flytta om. Hjullastaren är den snabbaste att flytta om med och om det finns lediga platser 

runtomkring tar det cirka 15-20 minuter att genomföra en omflyttning plus tiden det tar att få fram 

brädorna till produktion. När företaget började fokusera tillverkningen mot kundorder innebar det 

att en beställning i vissa fall kräver ett par brädor per åt gången ur detta fack. Den produktionsdel 

som använder det här lagret har ofta en beställningsstorlek på omkring 15 lådor per order. 

5.5.1 Materialflöde 
Råvaror i form av brädor lagras på prärien utomhus likt bilaga 2 och den andra råvaran som används 

är plywood. Flödet är lite varierande beroende på vad det är som ska tillverkas, men ett flöde likt 

bilaga 1 visar ganska bra hur nuläget ser ut, Från prärien lyfts brädorna med truck till hyveln där de 

hyvlas för att sedan läggas på ett mellanlager, från detta lager går det sedan in i produktionen där 

första steget är kapning och/eller klyvning, för att sedan gå vidaremot hopsättning av själva lådan. 

Det hyvlade virket som inte kapas går tillbaka till ett mellanlager. Efter sammansättningen av lådorna 

går det sedan till packning och vidare till ett färdigvarulager där de väntar på att skickas ut till kund. 

Det mesta av tillverkningen sker kundorderstyrt med en förhoppning om att skapa ett drag genom 

produktionen i stället för att trycka fram produkter. 

Flödet av material inom området medför en del körande kors och tvärs och det gäller även inne i 

vissa produktionslokaler likt bilaga 3.  

5.5.2 Märkning och klassificering  
Märkningen av material som används i dag är färgmarkeringar som visar vart material ska flyttas 

mellan lokaler. Om något ska flyttas till en annan lokal märks den med en färg och ställs ut för att 

trucken sedan kommer och kör dit den, vilket bidragit till att det blivit bättre kontroll över 
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materialförflyttningar. Virkespaketen som kommer från sågverket är uppmärkta i dimensioner och 

längder. Det hyvlade virket som staplas på varnadra märks upp med dimensioner och längder på vita 

lappar som spikas på sidorna eller så skrivs det på paketet. I det lager där de hyvlade brutna paketen 

förvaras finns det ingen speciell märkning, det finns ett par som det skrivits något på.  

Det finns i dagsläget inga klassificeringar på virket utifrån förbrukning eller liknande, en bidragande 

orsak till detta kan vara att det tidigare inte funnit några siffror på hur mycket som använts av olika 

dimensioner. Efter att studerat vad som kapats i olika produktionsgrupper syns tydliga skiftningar i 

efterfrågan på vissa produkter. Utdrag ur monitor visar att av en virkesdimension kapades nästan 

11000 löpmeter i november för att sedan i februari endast kapas i 2000 löpmeter. Det finns även ett 

antal olika sorters virke som knappt sågas någonting, det kan röra sig om knappt hundra löpmeter i 

månaden.  

5.6 Lean arbete på företaget  
Det finns i dagsläget ett antal verktyg från leanfilosofin som används inom företaget. En metod som 

företaget använder är 5 why, där det finns ett formulär som agerar mall för att göra 

problemlösningen enklare. I fikarummet finns också en tavla där de anställda kan skriva upp 

förbättringsförslag som de kommer på. De har arbetet med att minimera slöseri, de försöker tänka 

till när verktygspaketen ska kapas för att undvika spill och så vidare. Företaget har även arbetat med 

taktning av en linje för att få en bättre överblick över vad de har för kapacitet.  

Företaget har haft en leankonsult anlitad för att hjälpa till med den allmänna oordning som rådde 

och för att försöka strukturera upp organisationen. Det har nu strukturerats upp och en arbetsmetod 

som fortfarande används är tillverkningskitt. Metoden är så att kitten plockas ihop med delarna som 

ska användas till att tillverka ett par lådor. Det lastas på en vagn som gör att de slipper material inne i 

produktionen. Det råder blandade meningar vad den här konsulten bidrog med. Vissa tycker att de 

inte förstod vad lean innebar eller varför de skulle arbeta med lean, andra tyckte att det var 

spännande och något som behövdes på fabriken. En känsla som uppstod under intervjuer var att det 

fanns ett antal personer som inte förstod varför förändringar behövdes, det var bra som det var.  

Det känns också som en relativit öppen arbetsplats, dörrarna in till kontoren står oftast öppna och 

det är bara för folk att svänga in och prata. Samtidigt umgås de på kontoret mycket med 

golvpersonalen genom fikarummet, samtidigt som de relativt ofta besöker produktionen. Det händer 

till och med att kontorspersonalen får var med och utföra vissa jobb i produktionen när det var hög 

orderingång.  

5.6.1 Förbättringsgrupper  
Efter att den nya ledningen tillsattes började arbetet med att dela in de anställda i 

förbättringsgrupper där tanken var att de anställda skulle få möjlighet att göra sin röst hörd. 

Grupperna innehåller fem-sju anställda som träffas en gång i veckan för att diskutera och komma 

med idéer. Resultatet av dessa grupper upplevs på företaget som ganska blandat, vissa är enbart 

positiva över grupperna samtidigt som andra inte ser någon större anledning med dem. Tanken var 

att de skulle föras protokoll över vad som kommer fram på dessa möten men det har fungerat med 

blandat resultat. Nedan redovisas ett antal av de förbättringar som utförts på fabriken efter förslag 

från förbättringsgrupper:  
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 Färgmarkering i materialflöde -Tidigare kördes det med truckar kors och tvärs över 

gårdsplanen. Men efter att färgmarkeringen började användas så märks det som ska flyttas 

med färgen på lokalen som de ska till. Då kommer den större trucken som är effektivare och 

flyttar pallen till rätt lokal. Ett förslag som är kopplat till detta är också att de skapades in och 

ut rutor vid varje produktionslokal för att truckföraren ska veta vart pallarna ska ställas.  

 Lagerhållning av plast och gummiband-Tidigare fanns dessa produkter på ett antal olika 

platser i lokalerna och det fanns ingen riktig övervakning på lagersaldon och vem som hade 

ansvar. Nu finns de i stället på en specifik lagerplats där är en person har ansvaret. 

 Plywood i stället för virke i en produkt- En låda som tidigare hade problem med att virket 

sprack på grund av dess utformning. Lådan har efter förslag gjorts om och nu används i 

stället plywood som har visat sig vara mer hållbart. 

 Rullgardiner i produktionslokal- Solen lyste in genom fönstren och störde de anställda i 

arbete. Efter förslag köptes rullgardiner in och sattes upp.  

Som punktlistan ovan visar finns få genomförda produktionsförbättringar från förbättringsgrupperna. 

Det har enligt ett antal anställda inte valts att prioriterats, anställda ska ha kommit med ett antal 

förslag på att förbättra produktionen. Men enligt dem lades inte lika mycket arbete på att förbättra 

produktionen jämfört med att förändra organisationen. 

5.7 Tankar om nulägesbeskrivningen 
Tanken var att i den här studien utveckla en modell för att minimera icke värdeskapande tid ibland 

annat ett lager. När arbetet startad märktes att i stort sett alla beslut och arbete som utförs på ett 

företag påverkar de här områdena. Därför har i stora delar företaget kartlagts för att få en 

helhetsbild över hur företaget arbetat och hur det arbetar i dagsläget.  
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6 Analyserande Diskussion  
Nedan följer en analytisk diskussion av materialet från företagsanalysen samt den teoretiska 

referensramen. Allt som redovisas nedan anses på något eller flera sätt bidragit till hur 

lagerhanteringen ser ut på företaget i dagsläget men även hur de kan arbeta med att förbättra 

situationen. Alla beslut som tas inom företaget påverkar på något sätt lagret och dess utformning 

(Oskarsson et al., 2006). 

6.1 Icke värdeskapande tid 
Upp till 90 % av genomloppstiden för en artikel är icke värdeskapande (Christopher, 2011). För 

många artiklar på det aktuella företaget är den siffran antagligen ännu högre och hur situationen ska 

lösas är svårt att svara på. Ur en lagringssynpunkt kostar det cirka 25 % av en artikels värde att hålla 

den på lager i ett år(Christopher, 2011). Ett flertal av de dimensioner som finns på lager används 

knappt och bidrar därför till en kostnad. En anledning till det kan vara att utformningen på vissa lådor 

har förändrats och då har det hyvlade virket blivit kvar på lagret. Problemet inom den här industrin är 

att innan lagret med hyvlade produkter så har de just hyvlats. Vilket har medfört en värdeökning på 

artikeln vilket i sin tur gör att den är värd mer och kostar alltså ännu mera att lagerhålla.  

En stor del av den icke värdeskapande tiden på det aktuella företaget handlar om letande. Genom att 

anskaffa en bättre anpassad lagerlösning likt ett grenställ i det här fallet bör stora delar av letandet 

och omförflyttningar kunna undvikas. Även placering av lagren bör ses över, om lagren placeras 

strategiskt kan det enligt Christopher (2011) skapa fördelar och minska icke värdeskapande tid. 

Ytterligare en stor post här är allt körande med truckar och då främst av den stora trucken som far 

kors och tvärs över hela området. En stor del av det icke värdeskapande arbete är enligt Van der 

meer (2000) de interna transporter som sker mellan olika produktionslokaler och inom produktion. 

Därför bör företag tänka på hur de utformar sina produktionslokaler samt område. I det aktuella 

fallet bör flertalet truckar kunna avskaffas då mycket av arbetet i dagsläget är att åka och hämta 

saker på lager utomhus. Inne i produktionen bör olika lösningar likt rullbanor med fördel införskaffas 

för att slippa köra truck mellan olika produktionsdelar vilket också skulle medföra minskat 

truckarbete.  

6.2 Arbete med standardisering  
Företag bör införa standarder för att upptäcka när fel uppstår, skapa lärande och förutsägbarhet. 

(Petersson et al., 2013). På företaget är det brist på standarder endast ett fåtal standarder om hur 

vissa arbeten ska genomföras används. Det kan vara till exempel daglig styrning och arbete med 5 

why när olika problem uppstår. De hjälper dock inte mot det problem som uppstod i produktionen 

med att personalen använder för långa och korta spikar eller när den vikarierande truckföraren 

ställer virket på fel platser. För att undvika problem likt dem i produktionen bör någon typ av 

metodstandard införas. En metodstandard är till för att förklara hur en typ av arbete ska 

utföras(Petersson et al., 2013). En metodstandard på företaget skulle förklara hur arbetet med att 

tillverka lådorna går till eller på vilket stöd virket ska stå. Att metod/arbetsstandarder införs kommer 

att bli allt viktigare då produktionen ska flyttas och att de på den fabriken använder sig av 

arbetsrotationer. Dels beskriver arbetarna att flytet i produktion på de enklare lådorna blir lite 

hackigt när de provat arbetsrotationer. Sedan finns det ett antal lådor som endast ett fåtal anställda 

har spikat under de senaste 20 åren. På lådorna finns det dåligt uppdaterade ritningar och hur de 

tillverkar en låda finns i de bästa fallen uppskriven på ett papper eller kladdat på en gammal ritning. 
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Lumsden (2012) menar att standarder behövs för att underlätta det dagliga arbetet. Som läget är på 

det här företaget är det tveksamt om det dagliga arbetet inom vissa delar kan utföras av någon 

annan. Om de sedan lyckas tillverka en låda visste ingen hur lång tid tillverkningen ska ta.  

För att underlätta problemet utvecklades en typ av metodstandard. Det är en beskrivning hur arbete 

ska utföras (Petersson et al., 2013). Beskrivningen som togs fram kan ses i bilaga 5 där finns ett 

elementblad och en sekvensbeskrivning. Tillsammans med en anställd provade vi att fylla i ett 

elementblad för hur tillverkningen av en låda ska ske. I beskrivningen finns tillverkningstider, viktigt 

att tänka på samt i vilka steg som allt ska utföras och förhoppnigen är att dessa ska göra så att det 

dagliga arbetet ska underlättas. Genom att följa beskrivningen kan de anställda upptäcka om de gör 

fel samtidigt som de vet hur tillverkningen sker i dagsläget och kan då utveckla utförandet och införa 

en ny standard (Petersson et al., 2013). Hur det fungerar att arbeta utefter beskrivningarna har inte 

testats än. Men om företaget lägger tid på att fylla i dem korrekt bör det utge en bra grund för hur 

artiklar ska tillverkas.  

6.2.1 Standarddimensioner 
Antalet virkesdimensioner är i dagsläget en uppsjö och på flera ställen skiljer det bara ett par 

millimeter mellan de olika dimensionerna. Efter att sett en del ritningar så är noggrannheterna inom 

ett par millimeter och det känns konstigt med trä som är ett så levande material sett till fukthalt och 

liknade. En låda som tillverkas innehåller fyra stycken brädor på en sida, tre av dem är 90mm och den 

fjärde är 115mm. Anledningen till varför det är så kan jag inte svara på, inte de anställda heller som 

anser att de där millimetrarna kan inte spela någon roll. Att lådan innehåller den andra dimensionen 

gör att företaget får lagra ytterligare en råvara. Något som hade kunnat undvikas om de skapat ett 

bättre sammarbete med kunden i det här fallet. Vilket också borde vara intressant för kunden då det 

inom en hela försörjningskedjan handlar om att skapa mervärde för slutkunden i form av sänkta 

lagernivåer och därigenom minska kapitalbindning genom hela SC (Qrunfleh & Tarafdar, 2013). Om 

lagernivåerna sänks hos det aktuella företaget bör flera kostnader kunna kapas vilket bör vara 

positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Problemet i det här fallet verkar grunda sig i bristande 

kommunikationen mellan de som tillverkar ritningarna och de som sköter tillverkningen. Hade de 

haft en transparant SC hade de som sitter och konstruerar ritningar haft möjlighet att skaffa sig mer 

kunskap om lagersaldon och standarddimensioner hos det tillverkande företaget(Christopher, 2011). 

Genom den kontakten bör flera stycken av de dimensioner som ligger nära varandra elimineras.  

Om lådorna standardiserats kan det även medföra att företagen kan arbeta med ett strategiskt lager 

i produktionen. Fram till denna punkt kan artikeln vara standardiserad för att sedan anpassas till 

kund (Ernst och Kamrad 2000). Om den förändringen skulle kunna genomföras kan företaget slippa 

att lagra artiklar som är kundanpassade. I stället kan ett lager utformas med mer standardiserade 

artiklar vilket gör att risken för inkurans minskar. 

6.3 Produktionsflöde 
För att underlätta produktionen bör företaget sträva efter att lägga upp så raka produktionslinjer 

som möjligt. Vilket bör vara fullt möjligt med den förflyttning av maskiner som nu kommer ske. Det 

kommer medföra att ledtider kortas, mindre planering krävs, minskade lager samt att det skapas en 

enklare överblick av produktionen(Christopher, 2011). Som produktionen är utformad i dagsläget 

finns det massor av olika delar att förbättra. Linjen som de har utformat har medfört en stor ökning 

av produktionstakten men det finns fortfarande en del att önska. Jämfört med Oskarssons et al. 
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(2006) optimala stadie som innebär att en artikel ska komma in i en sida på produktionen och ut på 

motsvarande sida finns det mycket kvar att jobba på. Vad gäller den andra produktionslokalen där de 

använder sig av det så kallade kitt tillverkningen så bör den i ifrågasättas och det göras en tidtagning 

på flödet för att se effektiviteteten. Känslan är att det skapas en hel del buffertar utmed 

produktionen vilket både med längre ledtid och oönskad kapitalbindning. Fördelar som finns med 

tillverkningen är att det monteras en hel del olika lådor här inne i mindre produktionsserier. Vilket 

kan medföra långa ställtider om det skulle läggas på en linje, vilket kan vara tidskrävande i vissa 

fall(Christopher, 2011). Det i sin tur kanske medför att produktionen skulle ta längre tid i om den var 

utformad efter linje- principen, något som företget bör kontrollera. En förhoppning är att genom de 

gjorda klassificeringarna och metodstandarder kan företaget utforma produktionen på ett effektivt 

sätt och göra den produktivare än i dagsläget.  

6.3.1 Linje  
Utvecklingen av linje är den effektivisering som gjorts inom produktionen på företaget. Efter en del 

intrimning och problem fungerar den i dagsläget riktigt bra och har bidragit till en ökning på cirka 70 

% inom produktionen för vissa lådor. Vilket är väldigt likt de siffror Bhasin & Burcher, (2006) visar i sin 

studie. Men det finns dock en hel del utvecklingspotential på linjen då den i dagsläget inte är i en 

optimal lokal och flödet blir ganska kors och tvärs, se bilaga 3. De fördelar som kan upplevas när 

flödet blir rakare är att ledtiden minskas och mindre planering krävs (Christopher, 2011). Ett annat 

problem som upplevs i samband med linjen som den är utformad i dag är att det skapas en hel del 

buffertar under vägen. Vilket inte är optimalt ur synpunkterna med ordning och reda samt ur 

ekonomiskt perspektiv. Genom att skapa en rak linje bör företaget spara på både pengar och 

lageryta.   

6.4 Fördelar med affärssystem  
Många av de brister som finns i lagren i dag kan härledas till den bristfälliga planeringa och 

avsaknaden av affärssystem på företaget tidigare. Det har heller inte funnits några 

beställningspunkter vilket behövs för att utveckla lagret med avseende på lagernivåer, 

beställningstider och så vidare (Lumsden, 2012). I kombination med beställningspunkterna kan 

företget utveckla beställningsstrategier vilket kan medföra en att de finner en optimal lagernivå. 

Genom en optimal lagernivå kan kostander minskas men samtidigt som företaget kan upprätthålla en 

bra servicenivå(Oskarsson et al., 2006). När beställningspunkterna utformats och synkats med 

leveranstider och lagernivåer kan beställningarna ske automatisk genom affärssystemet (Gupta & 

Kohli 2006). Det kommer antagligen inte att fungera utan övervakning då det finns ett antal 

osäkerheter såsom omvandlingen mellan kubik och löpmeter och hur mycket spill det blir från gång 

till gång. Men det är en bit på vägen med att slippa att administrera alla beställningar. Något som 

skulle underlätta beställningssituationen ytterligare är om antalet dimensioner skulle minskas. Ett 

alternativ kan vara att se över kostnaden för att klyva en del av virket på egen hand, det skulle 

medföra att råvarulagret och det hyvlade lagret kan minskas.   

6.4.1 Nyckeltal  
De nyckeltal som används på företaget i dagsläget är LOH och vilken leveransservice de upprätthåller. 

Vad gäller leveransservicen ligger den på i stort sett 100 %, det är endast ett par få reklamationer och 

väldigt sällan en leverans missas. Att upprätthålla en hög leveransservice kan i många fall kosta för 

mycket pegar. Företag kan därför med fördel använda sig av ABC- klassificering för att dela in 



39 
 

artiklarna och då hålla en hög service för A-artiklar och en lägre service för C-artiklar. Det bör då 

finnas en stor chans att de kan minska de totala leveransservicekostnaderna (Christopher, 2011). 

LOH har under de senaste åren sjunkit, vilket i sig inte är bra. För höga lagernivåer kan dölja problem 

(Lumsden, 2012). Att den sjunkit kan antagligen bero på att planeringen är mycket bättre nu än 

tidigare då det rådde stort kaos på leveransdagar. Ytterligare nyckeltal som bör införs är för hur lång 

tid tillverkningen ska ta för olika artiklar. Vilket medför att företaget kan skapa bättre riktlinjer och 

övervakning över sin produktion. Genom att använda relevanta nyckeltal kommer företaget enklare 

att kunna mäta sina prestationer och då kunna använda det för att utvecklas men även se om de till 

exempel producerar för lite och så vidare (Bongsug, 2009).  

6.5 Lagerstyrning  
För att optimera lagret samt att minimera det som är icke värdeskapande på företaget bör ett par 

riktlinjer utformas. Dessa riktlinjer ska sedan fungera som en grund för hur lagret styras och/eller 

utfromas. Hur lönsamt ett företag är kan i många fall kopplas till hur effektivt lagret är (Lumsden, 

2012). Styrningen av lagret samt hur det utformats har i många delar varit bristfälligt på det aktuella 

företaget. Lagret har helt enkelt inte varit prioriterat och det har inte funnits en tanke på att det 

skulle skapa en kostnad. Tidigare har det bara producerats för producerandets skull vilket lett till 

stora lager. Företaget har nu insett att lagret är en stor kostnad samt att vill arbeta för att minimera 

alla typer av lager.  

Hur en effektiv lagerstyrning ska se ut beror mycket på vad som tillverkas och hur länge det kan 

lagras. Jag anser likt Lumsden (2012) att de tre grunderna för lagerstyrning oavsett bransch bör vara 

att hitta samband mellan kundtillfredsställse, resursutnyttjande och genomloppstid. Om företaget 

hittar de rätta vägarna till att optimera dessa tre så bör företaget finna en i högsta grad gynnsam 

lagerlösning oavsett vad de tillverkar. 

6.5.1 Lagerutformande 
Den främsta lagringsmetoden för hela virkespaket som används idag är fristapling med djuplagring. 

Metoden ger ett högt utnyttjande av lagringsytan men medför samtidigt en del icke värdeskapande 

tid när omflyttningar behövs för att finna rätt artikel (Lumsden, 2012). Ett problem med 

djuplagringen likt lagren utomhus på betongplintar är att de oftast är indelade efter dimensioner, 

men det finns inget system för hur lång virkespaketen är. För att undvika spill plockas därför paketen 

om i stort sett varje gång för att finna rätt längd. Det finns i dagsläget ingen bra lösning på problemet 

men en rimlig lösning är att aktivt arbeta med att sänka lagernivåerna för att undvika dessa 

omflyttningar. En annan fördel med att sänka lagernivåer är att problem kommer upp till ytan och 

kan behandlas(Lumsden, 2012).  

Samma metod med fristaplad djuplagring används även i lagret där virkespaketen öppnats se figur 

12. Om ett strategiskt lager likt de coupling point skulle placeras i produktionen anses att lagret i 

figur 12 inte ska behövas, lagret bör då bli överflödig. Genom att inte lagra råvaror i produktionen är 

det lättare att hålla ordning och reda. Men med tanke på de små produktionsserier som tillverkas 

utifrån det här lagret så bör de fundera på om de inte ska flytta in lagret närmare produktion. En flytt 

av lagret medför att en icke värdeskapande trucktransport och omflyttningar i lagret kan undvikas. 

Genom användandet av lean-principer kan det interna transportarbetet minska med upp till 30 % 

(Kulatunga och Dharmapriya 2011). Vad som anses som lean principer i lager kan vara lite vagt, men 
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det främsta att tänka på bör vara att undvika allt onödigt. Att lägga en tanke på att inte ta trucken 

kors och tvärs och planera vad man placerar pallställen och så vidare. Genom att använda lean 

principerna samt att tänka till och planera ett par steg in i framtiden kan mycket transportarbete 

undvikas. 

6.5.2 Klassificeringar och märkning  
Det finns förnärvarande ingen klassificering av varken råvaror eller vad som säljs mest på företaget. 

För att få reda på vilka råvaror som sålde mest på företaget genomfördes en ABC- analys på antal 

sålda lådor sedan juni 2013, analysen utfördes utifrån försäljningslistor ur monitor. Ur listorna 

framkom att företaget under året tillverkat och sålt 87 stycken olika varianter av lådor. ABC- analysen 

som utfördes går att finna i bilaga 6 vilken visade att bland annat en artikel står för nästan 30 % av 

försäljningen. Företaget bör därför arbeta med att förbättra produktionen ytterligare runt den här 

artikeln, genom att effektivisera produktionen bör en hel del pengar sparas. 

Vidare stod 17 stycken artiklar för 79 % av försäljningen, vilket stämmer väl överens med Pareto 

80/20 regel (Christhoper, 2011). Det är bra att tänka på hur den här indelningen ser ut och lägga vikt 

på de artiklar som omsätts mest. Utifrån klassificeringen bör företaget ta reda på vilket råmaterial 

storsäljarna innehåller. Råvarulagret bör sedan med fördel utformas likt Oskarsson et al. (2006) 

tankar som figur 5 ser ut för att minimera icke värdeskapande tid. Genom informationen från 

klassificeringen bör även företaget fundera över hur de ska utforma produktionsflödet. Känslan är att 

de bör lägga några av de populäraste artiklarna efter sin linje modell för att vara så effektiva som 

möjligt. För att ge ytterligare bredd i undersökningen utfördes en familjeindelning med hänsyn till 

hur de olika lådorna tillverkas.  

För att underlätta bland annat lagerhantering bör någon typ av standardmärkning införas där 

artiklars/verktygs specifika platser märks upp. En märkning skulle även medföra att osäkerheter av 

var artiklar ska lagras minimeras. Vilket skapar ordning och reda samt förenklar det dagliga arbetet 

vid till exempel arbetsrotationer.  

6.6 Arbete med lean  
Arbete med lean började genom att en konsult kom och skulle implementera filosofin på företaget 

för ett antal år sedan. Det som upplevdes på företaget känns ganska likt det som visas i Brännmarks 

(2010) studie. Studien visar att mer än 50 % av de mindre företag som implementerar lean med hjälp 

av en konsult upplever att de bara får exempel från stora företag. Vilket gör att många anställda har 

en bild av lean som de inte kan ta till sig och applicera på den egna arbetsplatsen. Känslan är att 

konsulterna kommer med en standardlösning som de åker runt med och tjänar pengar. Det kan vara 

en av anledningarna till att endast tio % av de som försöker implementera lean verkar lyckas (Bhasin 

& Burcher 2006). En tanke är att lean idag är ett populärt uttryck och att lean är välkänt bland de 

flesta människor. Vilket kan bidra till att människor skaffar sig egna uppfattningar om vad lean är. 

Därför kan det kanske vara bra att benämna implementeringen på företaget som förbättringsarbete 

eller liknade och inte just lean.  

Erfarenheter tyder på att det är många anställda på olika företag som inte förstår vad verktygen är till 

för och att de tror att lean är just verktyg. De missar ofta den kompletta helhetsbilden av lean och 

det brukar främst vara den mjuka sidan som företagen missar och inte förstår(Emiliani, 2006). 

Företaget i den genomförda studien uppfattas som att de har förstått den mjukasidan av lean och att 
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de har arbetat mycket med att förändra organisationen och bland annat skapat en bättre 

arbetsmiljö. De har även börjat arbete med daglig styrning där de går igenom tillbud och liknade för 

att förbättra arbetsmiljön. Om något inträffat kan de anställda fylla i ett fem why formulär integrerat 

med en pdca cykel för att förklara vad som skett samt finna en lösning på det. Under arbetsmiljö bör 

även ordning och reda användning av 5s infalla och det har städats upp en hel del vilket bidragit till 

förbättrad arbetsmiljö. Därför bör anses att företaget lyckats bra med implementeringen av leans 

mjuka sidan ur den synpunkten. Ledarna på företaget har varit engagerade och varit de drivande 

vilket ses som positivt då de har varit nere i produktionen en hel del och varit delaktiga under 

förändringen. Delaktighet anses viktigt och enligt Osono et al. (2008) är just go gemba en av de 

bidragande faktorerna till ett lyckat lean och förändringsarbete.  

Något som tyvärr har varit sämre under de här senaste åren är fokuseringen på ständiga 

förbättringar och att utveckla produktionen. Det hör antagligen ihop med det inrutade arbetssätt de 

haft tidigare med en toppstyrd organisation med en chef som tagit alla beslut(Angelöw, 1991). Under 

lean utvecklingen har de anställda fått varit med och bestämma samt ta fler beslut. Vilket är helt i 

linje med att allt fler föreaget i dagsläget går mot en decentraliserad organisation (Angelöw, 1991). 

De flesta besluten som tagits i dessa grupper har rört olika arbetsmiljöförbättringar, vilket i sig är bra.  

Men eftersom konkurrensen är global och stenhård i dagsläget med ständiga skiftningar bör 

organisationen ständigt förbättras(Christopher, 2011). Produktionen bör därför vara under ständig 

förbättring där de anställda kommer med förbättringsförslag angående tillverkningen. Vilket i 

dagsläget sker i begränsad skala där de anställda utvecklar sina egna arbetsmetoder. Dock delar de 

inte förbättringsidéerna med övriga anställda så att de också kan ta del av förbättringarna. Vilket inte 

är i linje med ständiga förbättringar och utveckling av produktion (Emiliani, 2006). Därför förslås att 

de implmenterar metodstandrader likt ovan nämda elemntbladen och sekvensbeskrivningar för att 

dokumentra vad som är ett standardiserat arbetssätt för respektive låda. Att göra det bör anses som 

en självklarhet på föreaget då mycket av ritningarna på lådor och likande sitter i minnet på ett antal 

anställda. Om ritningar och beskrivningar i stället dokumenteras kan företaget gardera sig mot 

osäkerheter som sjukdomar eller att folk slutar. Framför allt kan anställda dokumentera nya 

lösningar vilket då bidrar till ständiga förbätttringar av produktionen. Ytterligare fördelar som kan 

komma genom dessa standardbeskrivningar är att optimala antalet spik eller skruv som ska användas 

till varje låda kan skrivas in. Det kanske inte är en stor kostnad per låda men efter observationer 

känns det som att det spikas en hel del i onödan, vilket bör ses som slöseri. Ytterligare arbete med 

främst 5s bör genomföras för att skapa mer ordning och reda på företaget(Petersson et al., 2013). 

6.6.1 Ständiga förbättringar   
Företaget har under de senaste åren genomgått en massiv förändring vad det gäller organisationen 

vilket har lett till en del funderingar. Flertalet av de anställda vet inte riktigt varför vissa förändringar 

gjorts och de är också i mot en del förändringar. Det var bättre förr är ett ord som förekommer 

ibland. Vilket är precis vad Kotter och Schlesinger (2008) beskriver i sin studie. Känslan är att det 

grundar sig i att människor har olika synsätt på saker och situationer. De som arbetar i produktionen 

förstår inte vad de på kontoret gör om dagarna. Den typen av tankesätt bidrar antagligen till att det 

blir svårare att genomföra förändringar. Viktigt här är att ha en tydlig och rak kommunikation vilket 

jag också tycker att de har på företaget. Med öppna dörrar till kontoren och att kontorspersonalen 

brukar vara en hel del nere i produktionen. Kommunikationen är enligt Kotter och Schlesinger (2008) 

en viktig faktor för att slippa missförstånd och skapa ökat förtroende. Genom att ytterligare förbättra 
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kommunikationen och samtidigt integrera produktionspersonalen så kan de nå till nya höjder. 

Integration av produktionspersonalen i förändringsarbetet kommer bidra med ökat personal 

engagemang (Angelöw, 1991). Punkten med ökat engagemang är viktig vid ett flertal olika delar inom 

företaget. Framförallt för företagets utveckling och att viljan att ständigt förbättras. Genom 

engagemang från produktionspersonalen kommer de att lyckas att genomföra de ovan nämnda 

förbättringsförslagen och tillsammans bli framgångsrika.  
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7 Utveckling av modell   
För att visualisera vad som är viktigt att arbeta med när det handlar om att minimera icke 

värdeskapande tid har en modell utvecklats (se figur 14). De fem delarna affärssystem, lagerstyrning, 

produktionsflöde, standardisering och lean anses som nyckelfaktorer. Dessa fem delar är också 

grunden i den modell som togs fram i samband med litteraturstudien (se figur 9). Skillnaden med den 

tidigare modellen (se kap 3.7) är att under tiden hos fallföretaget upptäcktes att det fanns ett flertal 

underliggande delar som påverkade de fem grunddelarna. Liknande företag upplever antagligen inte 

exakt samma problem som fallföretaget. Men delarna i den teoretiska modellen är generell och ger 

illustrativt exempel på vad som kan vara bra att tänka på för att underlätta arbetet med att minimera 

den icke värdeskapande tiden vid lagerhållning. Förhoppningen är att modellen ska väcka tankar hos 

tillverkande företag och att de genom att se modellen ska se över sin egen situation inom dessa 

delar. För alla delar som ingår i modellen påverkar på något sätt den icke värdeskapande tiden på ett 

företag.  

Arbeta med olika typer av standardisering har i flera olika fall visat sig effektivt. Dels genom arbete 

med metodstandarder för hur en viss typ av arbete ska utföras (se bilaga 5). För att minska antalet 

råvaror som måste lagerhållas bör även de som utvecklar produkter vara insatta i till exempel i vilka 

standardimensioner som används. Vilken typ av produktionsflöde som ska väljas eller utformas kan 

vara svårt och det kan med fördel testas fram. En tanke bör vara att ett rakt linje flöde i många fall 

kortar ner ledtiden för produkter. Samtidigt kan det byggas upp buffertar i produktionen om inte 

produktionssystemet är utvecklat efter det som tillverkas. För att utvecklas som företag bör alla 

prestationer mätas vilket kan göras genom till exempel LOH eller utnyttjandegrad på maskiner. Tal 

likt dessa kan med fördel fungera som nyckeltal på företag och för att underlätta arbetet med dem 

bör ett affärssystem implementeras. Andra fördelar med affärssystem är att de kan hantera stora 

volymer av information utan att något går förlorat men även för att det skapar en god översikt. 

Genom en effektiv lagerstyrning kan en rad olika fördelar skapas. Några upplevda fördelar är att 

ledtid kan kortas, kostnad för lager kan minskas när lagernivåer sänkas. När lagernivåer sänks 

blottläggs även problem som tidigare funnits i produktionen och de kan då bearbetas. Företag bör 

även klassificera sina produkter på något vis för att se vilka som är de mest frekvent förekommande. 

På så sätt kan lagerytan utvecklas på ett effektivare sätt, även ett aktivt tänkande på hur själva 

lagerytan och lagersystemet utformas bör anses positivt. Genom arbete med lean och dess verktyg 

kan flertalet föredelar skapas. Bland annat genom minskat transport arbete men även genom att 

skapa en bättre ordning på företag. Viktigt inom lean är att aktivt arbeta med ständiga förbättringar, 

sker det på ett tillfredställande sätt kan företaget fortsätta utvecklas och ta ytterligare steg i 

utvecklingen.   
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Figur 14, Modellen som utvecklades för att minimera den icke värdeskapande tid på 

tillverkandeföretag. Alla delar som ingår i modellen anses på något sätt påverka den icke 

värdeskapande tiden på tillverkande företag.” 
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8 Slutsats 
I stort sett alla beslut och arbete som genomförs på ett företag påverkar lagret i någon form. För att 

minimera den icke värdeskapande tiden kan företag med fördel använda modellen ovan i figur 13. 

Varje företag är unikt och det uppstår olika problem på olika företag men i och med att modellen 

består av fyra huvudsakliga delar finns det en stor chans att de kan finna hjälp inom något område.  

Ett enkelt sätt att minimeraden icke värdeskapande tiden är att skapa standarder, vilket gäller inom 

alla områden på företag. Antingen att skapa metodstandard för hur ett visst arbete ska utföras, vilket 

också underlättar arbete med ständiga förbättringar. Med fördel i form av elementblad och 

sekvensbeskrivningar. Men även att införa standarddimensioner för det som ska tillverkas. Den som 

ansvarar för utvecklandet av ritningar och produkter bör vara insatt i vilka standarddimensioner som 

används inom den aktuella tillverkningen. Som en följd av detta kan ett fungerande sammarbete 

mellan kund och tillverkare medföra att pengar sparas genom att antalet dimensioner standardiseras 

och minskas. Vilket då automatiskt leder till att lagernivåer kan sänkas. Genom att sänka 

lagernivåerna kommer problem upp till ytan och produktionen kan inte skydda sig bakom buffertar 

och säkerhetslager. Ytterligare fördelar med sänkta lagernivåer är att den icke värdeskapande tiden 

knutit till lagret kan minskas. 

För att skapa standarder samt underlätta det dagliga arbete finns det hjälpmedel i form av 

affärssystem vilka underlättar vid beställningar och orderhantering. Systemen bidrar samtidigt till att 

skapa översikt över lager och produktion vilket leder till en förenklad lagerstyrning. En 

implementering av ett sådant system bör ses som en viktig aspekt. En viktig del i utvecklingen mot att 

minimera icke värdeskapande tid är att produktionspersonalen är engagerade och att de försöker 

arbete med ständiga förbättringar. Samtidigt har cheferna ett stort ansvar och måste skapa ett 

engagemang hos sina anställda. Utan engagemanget blir det svårt att genomföra någon typ av 

förbättring.  

Om införandet av lean eller andra förbättringsverktyg lyckas kan det skapa en rad fördelar så som 

sänkta lagernivåer och minskade kostnader för internlogistik. Ytterligar aspekter som är bra att tänka 

på är hur produktionen utformas. Vid massproducerande artiklar har det visat sig att en linje princip 

är mycket effektiv om det skapas ett jämt flöde utan buffertar. Om det däremot är mindre 

produktionsserier kan en linje modell medföra långa ställtider och där kan det vara bättre med en 

annan typ av produktionsstruktur. Slutligen är det viktigt att mäta prestationera på arbetsplatsen och 

med fördel genom nyckeltal. Lyckas företag använda nyckeltalen på ett smidigt arbetssätt kan de 

hela tiden mäta för att kontrollera om de är i fas och slutligen arbeta med att utvecklats. Om 

mätningar aldrig utförs går det heller inte att se om det sker någon förbättring.  

8.1 Fortsatta studier  
Ett antal frågor som kan vara intressanta att söka svaren till i framtiden. 

 Hur fungerar det arbetet med ständiga förbättringar i metodstandarder och är personalen 

hängivna att uppdatera dem? 

 Hur ska företag få personalen engagerad i att förbättras? 

 Fler studier inom hur implementation av lean fungerat på svenska medelstora företag? 

 Kan linje tillverkning utvecklas för att användas på mindre produktionsserier? 
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Bilaga I Flödesbeskrivning  

 

Figur 1.1 Beskrivning av flödet på fabriken i Sandby. Brädorna som kommer från sågverket lagras på 

prärien, för att sedan hyvlas. Efter hyvling lagras det sedan på ett antal olika platser, se bilaga 2. Från 

lagret går det in i färdigställande och efter det läggs det i färdigvarulagret.  
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Bilaga II Områdeskarta med lager utmärkta 

 

Figur 2.1 Här är alla lokaler som finns i Sandby utmärkta. 

Nr  1-4 Flera lådor spikas här, bland andra de med kittsystemet. Här finns svärdkapen som kan kapa 

hela virkespaket 

5: Lager för plywood och en del hyvlat och kapat virke, här plockas kitten ihop.  

8a: Linjen är placerad här inne, spikas några av de vanligaste lådorna, även medspikare och lucka 

tillverkningen. 

8b-c: Hyveln  

11: Flis och spånlager 

12: Spikar en del inredning till lådorna och andra mindre produkter 

13: Optimeringskapen 

14: Tält färdigvarulagret  
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 Bilaga III Flödeslayout spikhall 1. 

 

Figur 3.1 Flödesbeskrivning på linjetillverkningen i Sandby det kapade virket kommer antingen från 

svärdkapen eller optimeringskapen. Lucktillverkningen och spikning av medar kan räknas som steg 

ett, sedan fortsätter linjen vidare med spikbord för ramar och sen från spikborden till packning. Efter 

att lådorna är färdiga och packade går de vidare till färdigvarulagret. 

  

Figur 4.2 Flödesbeskrivning med genomförda förbättringar för att skapa ett rakare linje flöde.  
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Bilaga IV Intervjufrågor  
Intervjuer genomfördes med anställda på Aven Sandy och Forsa för att få en så överskådlig bild som 

möjligt. De intervjuade har olika befattningar från VD ner till produktionspersonal. Nedan redovisas 

ställda frågor.  

Vad anser ni om antalet virkesdimensioner? 

Har ni nå förslag på hur de kan standardiseras? 

Har ni funderat på att ändra inköpsrutinerna, köpa hyvlat osv? 

Vart kommer ritningarna ifrån? 

Använder ni någon typ av standard i dagsläget? 

Hur lång tid tar det att hämta råvaror? 

Vad är krångligast tar längst tid vid råvaruhanteringen? 

Kan antalet truckar minskas? 

Vad är den största skillnaden mot förra ägaren? 

Vad vet du om lean? 

Hur tycker du att arbete fungerar? 

Vad blev skillnaden med lean? 

Hur tycker du att det är att jobba efter linjen? 

Hur fungerar förbättringsgrupperna? 

Har ni fått vara delaktiga i förändringar? 

Har det varit för lite fokus på att förbättra produktionen? 

Hur fungerar monitor? 

Var det bättre förr? 
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Bilaga V Elementblad och sekvensbeskrivning  

  



55 
 

Bilaga VI ABC- klassificering  
Den utförda ABC- klassificeringen. Beräkningarna skedde utifrån antalet sålda lådor. Låda 4242 

packas på olika sätt vilket ger olika artikelnummer, men totalt står den lådan för nästan 30 % av 

försäljningen.  
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