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Förord
Det här examensarbetet är det sista projektet som författarna kommer presentera i sin utbildning till
produktionsingenjörer. Arbetet har utförts i samarbete med ett företag i Skaraborg, som kommer
presenteras ytterligare i texten. Vi är tacksamma för stöd från handledare på företaget samt handledare Miranda Kedbäck på Högskolan i Skövde.
Skövde, december 2019
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Abstract
This final year project is performed at a Company that produces products in wood that protects property from fire, sound and burglary and are being produced for any kind of environment where security
is a requirement. Such as housing, hotel, hospital, shopping malls and so on. The Company’s products
are sold at markets in Scandinavia and in other countries by partner Companies. The Company has
innovative design for their products and the production technology is developed within the Company.
The Company works constantly with improvements and more efficient production technology. Due to
the vigorous growth that the Company had has the last years, focus has been on adapting production
to demand, which has led to that internal logistics is fallen behind. Management is experiencing that
handling of material from final assembly to delivery for transport to customer is ineffective and takes
a lot of resources in time and movements. They also experience that the manual handling of documents at final assembly is hard to understand and often creates problems, especially when new staff
is employed.
The purpose of the project is to submit one or more improvement suggestions on how the material
handling in the area from final assembly to delivery can be optimized, which also includes manual
document handling. The aim of the project is to identify and analyse activities that will form the basis
for the improvement of non-value creation activities as well as more optimized material and document management through theoretical and production methods. When it comes to manual document
management, the writers, supported by theory and literature studies, should propose alternative
methods of document management.
To create a structure and achieve the purpose and target in order to get realizable improvement proposals, the tool PDCA has been applied in A3-format. To find relevant methods in collect data to this
work, studies in theory and literature where made. In that way the writers of this bachelor thesis got
a deeper understanding and ideas about suitable and efficient methods available to collect necessary
data.
The analysis of current status shows that a major part of the total time in order to put together an
order for deliverance where used to localize pallets and execute castling’s to get a pallet that should
be delivered to the Customer. About 80% of total time of processing an order was due to this activity.
Further an average of 8 lifts where performed to move a pallet to the delivery storage. Rootcase- and
risk analysis have been performed which, together with time- and frequency studies, have shown
major economic consequences
The improvement proposals that are generated are designed from the results of the empiric studies
with connections to the theoretical framework and studies in literature. Proposals of a conventional
pallet rack, releasing of area in storage and usage of readers of barcode are presented with reasoned
advantages, where the storage can be more productive, functional and secure to reduce unnecessary
searching and castling’s. Furthermore, proposals of digitalized documents are being presented to
integrate quality assurance. Waists as movements and overproduction would be eliminated as fewer
faults would arise, as for example: sloppy notes in documents and/or lost document that are a couple
of today’s issues at the Company.
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Sammanfattning
Examensarbetet är utfört på ett företag som tillverkar trädetaljer som skyddar egendom mot brand,
ljud och inbrott och tillverkas för i princip alla miljöer där kravet är säkerhet, som exempelvis bostadshus, hotell, sjukhus, köpcentra mm. Deras produkter säljs på marknader i Norden men även i
andra länder via etablerade företag. Företaget har innovativ design och egenutvecklad produktionsteknik och arbetar ständigt med förbättringar och effektivare produktionsteknik. I och med den kraftiga tillväxten som företaget haft de senaste åren har stort fokus lagts på att anpassa produktionen
och den logistiska delen har hamnat efter. Ledningen upplever att materialhanteringen från slutmontering fram till utleverans är ineffektiv och kräver mycket resurser i form av interna transporter och
förflyttningar. Dessutom upplever de att den manuella dokumenthanteringen vid slutmonteringen är
svår att förstå och skapar ofta problem.
Syftet med projektet är att lämna ett eller flera förbättringsförslag på hur materialhanteringen i området från slutmontering till utleverans kan optimeras, vilket även inkluderar den manuella dokumenthanteringen. Målet med projektet är att genom teoretiska och produktionstekniska metoder
identifiera och analysera aktiviteter som kommer att vara till grund för att generera förbättringsförslag vad gäller eliminering av icke värdeskapande aktiviteter samt mer optimerad material- och dokumenthantering. När det kommer till manuella dokumenthantering ska skribenterna med stöd från
teori- och litteraturstudier ge förslag för alternativa metoder av dokumenthantering.
För att från början skapa en struktur och uppnå det uppsatta målet och syftet i arbetet med att ta
fram realiserbara förbättringsförslag har verktyget PDCA tillämpats i A3-format. För att finna relevanta metoder kring datainsamlingen för arbetet gjordes teori- och litteraturstudier. På så sätt fick
skribenterna av detta examensarbete en djupare förståelse och idéer kring vilka lämpliga och effektiva metoder som finns för att samla in nödvändiga data.
Nulägesanalysen visar att stor del av den totala tiden för att sammanställa en order för utleverans
går till att lokalisera pall och att utföra rockader. Närmare bestämt 80 % av den totala tiden för en
orderhantering gick åt till ovannämnda aktiviteter. Vidare utfördes i genomsnitt 8 lyft för att frigöra
en pall. Rotorsaks- och riskanalyser har utförts som tillsammans med tids- och frekvensstudier visade
på stora ekonomiska konsekvenser.
Förbättringsförslagen som genererats är utformade utifrån resultaten från de empiriska studierna
med koppling mot det teoretiska ramverket och litteraturstudien. Förslag på ett konventionellt pallställ, frigöring av yta på lagret samt användning av streckkodsläsare presenterats med argumenterade fördelar, där lagret kan bli mer produktivt, funktionellt och säkert för att reducera onödigt letande och rockader. Vidare presenteras förslag om digitaliserad dokumenthantering för att integrera
kvalitetssäkring. Slöserier som rörelser och överproduktion skulle elimineras då färre fel skulle uppstå,
som exempelvis slarvig ifyllning och bortkommet dokument som är några av dagens problem på företaget.
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1 Introduktion
Här introduceras läsaren av det här examensarbetet i företaget med dess historik, vad som produceras och ledningens syn på de problem som kommer att behandlas i arbetet. På önskemål från ledningen har företagets namn maskerats till ”Företaget AB i Skaraborg”.

1.1 Företagspresentation
Examensarbetet har utförts på Företaget AB i Skaraborg (i fortsättningen: Företaget). Företaget
grundades på 40-talet. Företaget är en svensk familjeägd industrikoncern i tredje generation med
lång erfarenhet. Grundaren började tillverka kassaskåp och produkter i trä med dåvarande 14 anställda. Tillväxthastigheten för företaget expanderade snabbt och idag har de över 400 anställda.
Deras framgångsrecept med att ha engagerade ägare och medarbetare samt innovativ design och
egenutvecklade produktionsteknik har gjort att de idag är ledande inom utveckling och produktion av
stål- och träprodukter i Skandinavien.
Företaget tillverkar träprodukter som skyddar mot egendom, brand, ljud och inbrott och tillverkas för
i princip överallt där det krävs säkra träprodukter som exempelvis bostadshus, hotell, sjukhus, köpcentra mm. Deras produkter säljs på marknader i Norden men även i andra länder via företag.
Tillväxthastigheten för företaget har varit brant uppåt sedan det grundades. Företagets produktion är
idag modern med många automatiserade produktionsflöden. De arbetar ständigt med förbättringar
och effektivare produktionsteknik. Företaget strävar mot ökad konkurrenskraft på marknaden genom
att ständigt investera i ny teknik.

1.2 Problembeskrivning
Företaget har vuxit snabbt genom åren och produktionsvolymerna har ökat betydligt. Detta har medfört en väsentlig ökning av godshantering i området efter slutmontering till utleverans vilket omfattas
av ett mellanlager, färdigvarulager och ett lager för utleverans. Hantering av gods har blivit omfattande, vilket lett till att situationen inte längre är hållbar då vare sig layouten eller logistiken är anpassad för den volym de har idag. Denna volym väntas öka hela tiden vilket ställer krav på en mer
effektiv hantering.
Företaget upplever även problem med den manuella dokumenthanteringen vid slutmonteringen. De
ser idag att det finns behov av standardiserad dokumentation. Dokumenthanteringen i informationsflödet beskrivs som till stor del manuell, vilket ses medföra oklarheter och med det kostnader då tid
går åt till kontroller vilket medför dubbelarbete. Projektet kommer att innefatta studier för olika tillvägagångssätt som finns samt en nulägesanalys för att få en förståelse av processen. Genom analyser
och produktionstekniska metoder kommer problemen som orsakar brister/slöserier att identifieras
och vara till grund för att ta fram ett eller flera förbättringsförslag. Som tidigare nämnt ska projektet
se över hur material och dokumenthanteringen kan optimeras efter slutmontering fram till utleveranslagret vilket kan delar upp i följande delfrågor:
•

Hur kan materialhantering på Företaget optimeras? Vilka alternativ finns?

•

Hur kan dokumenthanteringen efter slutmontering optimeras? Vilka alternativ finns?
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1.3 Mål och syfte
Syftet med projektet är att lämna ett eller flera förbättringsförslag på kort respektive lång sikt i hur
materialhanteringen i området från slutmontering till utleverans kan optimeras, vilket inkluderar den
manuella dokumenthanteringen.
Målet med projektet är att genom teoretiska och produktionstekniska metoder identifiera och analysera aktiviteter som kommer att vara till grund för att generera förbättringsförslag vad gäller eliminering av icke värdeskapande aktiviteter samt mer optimerad material- och dokumenthantering. När
det kommer till manuell dokumenthantering ska skribenterna med stöd från teori- och litteraturstudier ge förslag för alternativa metoder av dokumenthanteringen.
Delmål:
•

Genomföra en nulägesanalys av material- och dokumenthantering genom bland annat observationer, tids- och frekvensstudier samt spaghettidiagram.

•

Identifiera potentiella förbättringsområden.

•

Identifiera värde-, icke värdeskapande och nödvändiga men ej värdeskapande aktiviteter.

•

Utföra litteraturstudie som stöd för dokumenthantering.

•

Generera förslag för förbättrad materialhantering.

•

Generera förslag för alternativ dokumenthantering med stöd från litteraturstudie

1.4 Avgränsning
För att läsaren ska få ökad förståelse för examensarbetet, ska företaget och dess produktion beskrivas i inledande kapitel. Här ska även problem som kommer behandlas med syfte, område och avgränsningar presenteras.
Avgränsningen består formellt av flera delar:
•

De i kursen inbyggda delmålen med deadlines och presentationer.

•

Genom arbete på företaget med kontinuerligt samarbete med företagets kontaktpersoner
och berörda medarbetare med överenskommelser om vad som ska ingå.

•

Arbetet specificeras i examensarbetets specifikation, handledare på Högskolan i Skövde som
håller möten under arbetets gång för att säkerställa att examensarbetet följer en röd tråd
hela vägen fram till mål.

Den praktiska avgränsningen i arbetet innebär att datainsamling och analyser kommer ske i området
efter slutmontering där produkterna emballeras till färdigvaru- och utleveranslager. I området utleveranslager äger arbete rum med lastning av emballerade produkter på lastbil, ingen datainsamling
kommer genomföras av lastning på lastbil. Datainsamling och analyser kommer ej heller ske fram till
och med slutmontering. Detta ska göras tydligt i analyser och resonemang kring lösningsförslag. Delar i produktion kommer nämnas kortfattat fram till och med slutmonteringen för att skapa en helhetsbild, men inga konkreta lösningsförslag kommer att presenteras.
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2 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen ska tjäna till att förklara begrepp och verktyg som används i examensarbetet. Samt ge stabilitet under arbetsgången och vid frågeställningar om vilka verktyg/metoder
som är lämpliga.

2.1 Från Toyota Production System till Lean
Japans ekonomi blev påtagligt försämrad efter andra världskriget vilket gjorde att många företag blev
tvungna att inleda effektiviseringsarbete inom sina verksamheter för att kunna överleva. Vidare
ställdes det nya krav på snabbare leveranser och ökad flexibilitet enligt Jeffrey K Liker (2009). Produkter gick inte längre att massproducera med samma personalomsättning.
Som svar på denna svåra period i ekonomin under 1950-talet utvecklade Toyota “TPS” (Toyota Production System). Ambitionen var även att bli världsledande inom biltillverkning. Det var bland annat
Taichi Ohno, Sakichi Toyoda och Kiichiro Toyoda som låg bakom TPS. Syftet med TPS var att kunna
tillverka samma mängd produkter med färre resurser genom att reducera och helst eliminera Muda
(slöserier), samt skapa den bästa miljön där personer kunde få uttrycka sina idéer (Liker K.J., 2009).
TPS (Liker K.J., 2009) består utav olika uppsättningar metoder och verktyg som kan användas för att
effektivisera och förbättra tillverkningen i en verksamhet. TPS tillämpningsområde är inte bara inom
tillverkning utan även för processer och funktioner (Liker K.J., 2009).
Inom litteratur där Lean och TPS beskrivs, visualiseras ofta konceptet som ett “hus”. Husets beståndsdelar är grunden som behöver vara solid, väggar och ibland även centrala delar som beskriver
mål och fokus samt ett tak där övergripande målsättningar sätts. Figur 1 visar hur ett exempel på ett
“Lean-hus” kan se ut.

Figur 1: Lean-hus
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Konceptet ”Just in time” uppfanns av Kiichiro Toyoda och var ett verktyg för att skapa ett effektivt
sätt att tillverka bilar på Toyotas fabrik. Jidoka som innebär att bygga in ”kvalitet i produkt och process” samt ”Just in time” bildar de två pelarna i TPS (Liker K.J., 2009). Jidokas två underprinciper,
”inbyggd kvalitet” och “stoppa vid fel” går ut på att göra det “lätt att göra rätt” genom bland annat
kvalitetssäkringar inom processer. Detta uppnås genom att automatisera korrigeringar i processen.
Enligt Liker K.J. (2009) uppnås en högre kvalitet genom att använda sig av de metoder och verktyg
som ingår i TPS, men även att det ger ett stabilare flöde i produktionen och processen. I TPS finns
verktyg som Just in Time, 7+1 slöserier, PDCA, 5S med flera.
Grunden och målet för TPS är eliminering av Muda, alltså eliminera icke-värdeskapande aktiviteter,
högre kvalitet genom kvalitetssäkringar, snabbare leveranser genom kortare genomloppstider och
skapa förutsättningar för lägre kostnader (Liker K.J., 2009).
Lean production filosofi inom tillverkning är baserad på TPS där syftet är detsamma, skapa processer
som kontinuerligt förbättras genom att identifiera och eliminera slöserier. Detta för att maximera
den värdeskapande tiden för produkter eller tjänster. I kapitlen 2.1.1 och framåt beskrivs olika verktyg och metoder inom Lean som har använts och används i arbetet för att skapa bättre kvalitet och
effektivitet.

2.1.1 5S
Ett av de verktyg som stärker lagarbetet. De 5 S:en står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana (Liker K.J., 2009). De utgör ett system där målet är att eliminera slöserier. Det är
Skapa vana som gör de föregående möjliga och som avgör hur framgångsrikt ett företag blir i sin
strävan att förbättra verksamheten. Den sista komponenten Skapa vana ofta anses vara den svåraste. De 5S:en står för:
Sortera: verktyg och detaljer som ofta används ska vara lätta att nå (Liker K.J., 2009).
Strukturera: organisera och märk upp platserna för verktyg och detaljer. Genom att visualisera vad
som finns var någonstans, blir det enklare för medarbetarna att utföra uppgifterna än om strukturen
har brister.
Städa: göra rent på sin arbetsplats, hitta avvikelser och dess orsaker efter utfört arbete
Standardisera: utveckla standarder från de tre tidigare stegen och ta fram regler för hur de ska upprätthållas.
Skapa vana: där alla deltar i uppgifterna med 5S och ledningen har övergripande ansvar kan rutiner
för att upprätthålla 5S skapas.
I dagligt tal är det vanligt att prata om “ordning och reda” istället för 5S i svenska företag. Orsaken till
det kan vara en skillnad i företagskultur mellan Japan och länder i väst, som Sverige. En del personer
har vid samtal nämnt att fler företag i Sverige som arbetar aktivt med olika delar av Lean sedan flera
år har börjat anamma de japanska orden för de metoder och verktyg som arbetet utgår från för att
nå uppsatta mål.
Ett exempel på hur 5S kan praktiseras i verkligheten (i ett fiktivt företag) enligt figurerna nedan, med
beskrivningar: ett företag producerar ett antal produkter med varierande former enligt figur 2:
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De inser att de behöver få kontroll över vad som produceras och när för att möta kundefterfrågan
och sorterar därför produkterna för att få en överblick enligt figur 3:

Figur 2: Ett fiktivt företags produkter

Figur 3: Överblick över produkter
De ser nu att de behöver skapa ett system för vad som ska produceras utifrån kundefterfrågan och
lönsamhet, de ser då att den ovala produkten inte är lönsam, se figur 4:

Figur 4: Vad är icke lönsamt att producera?
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Företaget städar i sina produktionsrutiner, vilket medför att endast fyrkantiga produkter kommer att
produceras enligt figur 5:

Figur 5: Enbart producera fyrkantiga saker
Ledningen på företaget söker nu en lösning för att skapa en standard över hur produkterna ska tillverkas och i vilken ordning, beroende av efterfrågan. Ledningen kommer fram till att det är måttet
längd, där den kortaste (gula) säljer bäst, följt av den blå och sist den lila produkten. Standarden sätts
enligt figur 6:

Figur 6: Ordning för hur produkterna ska tillverkas
Ledningen på företaget noterar nu att de har stöd i kundefterfrågan och söker skapa vana genom att
säkerställa att momenten/stegen följs och att alla avvikelser, oavsett de baseras på vad någon kund
söker eller att något i företaget fått fel mått/utseende ska diskuteras på ledningsmöte.
Ett alternativ till denna diskussion är den klassiska, något förenklade, figuren 7 som också illustrerar
5S, om än mer kortfattat:
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Figur 7: 5S i klassiskt perspektiv

2.1.2 5 Varför
5 Varför är en väletablerad metod att hitta rotorsaken till ett problem. Fråga Varför flera gånger, förr
eller senare nås orsaken till problemet enligt Bicheno J. & Holweg M (2016). För att nå effektiv användning av 5 Varför, har några regler utarbetats som stöd. Dessa är:
•

De flesta problem ligger i systemen alternativt processerna som människor arbetar med.

•

Låt aldrig “Varför” övergå i personliga angrepp av något slag. Alla gör någon gång fel, då gäller det att hitta orsaken till att det blev fel.

•

Vid varje besvarat Varför, prioritera vad som ska göras. En tumregel säger att fler än 2 orsaker till varje Varför ska undvikas.

•

Stanna när svaret innebär att en lösning ligger utanför referensramen, där det inte är möjligt
för företaget/personen att påverka utgången. Ett exempel på det är om en lag säger att en
lösning inte är tillåten. Ett praktiskt exempel på hur 5 Varför kan tillämpas i figur 8.

Figur 8: Rotorsaksanalys ett praktiskt exempel
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2.1.3 7+1 Slöserier
Slöserier finns i alla verksamheter och kan vara svåra att se och reducera. Det handlar ytterst om att
se var i produktion som värde tillförs, var något i produktion är slöseri men nödvändigt och var i produktion det finns slöseri som inte tillför något utan ofta är en flaskhals. Flaskhalsar finns för övrigt i
många delar av en verksamhet, det kan vara ej optimerade processer, onödiga transporter eller system som är föråldrade och inte stöder de behov som finns.
De slöserier som ofta berörs i litteratur som beskriver Lean är (enligt Per Petersson, Ola Johansson,
Martin Broman, Dan Blücher & Henric Alsterman, 2009) följande:
•

Överproduktion. Mer produceras än det finns efterfrågan, alternativt att produkten kan levereras innan kunden frågar efter den.

•

Väntan. Innebär att tiden inte utnyttjas när förutsättningar för produktion saknas. Även om
något annat kan göras under tiden, förloras dyrbar tid genom väntetid.

•

Transport. Många transporter ses som nödvändiga, men det tillför inget värde till produkten.
De är dock ofta nödvändiga för att produkten ska nå kunden/användaren. Interna transporter är rent slöseri.

•

Överarbete. Utföra extra arbete som kunden inte betalar för är ett slöseri. Även om det i en
del branscher kan ses som ”goodwill” att göra något extra, är det enligt Lean-filosofin överarbete.

•

Lager. Att ha stora lager innebär slöseri med bundet kapital men är ofta nödvändigt på grund
av att andra processer inte håller vad de lovar.

•

Rörelse. Rörelser som inte tillför värde är slöseri. Exempel på det är att gå och hämta delar
eller verktyg. Ett annat exempel är att behöva böja eller sträcka sig efter det som behövs för
arbetsuppgiften.

•

Produktion av defekta produkter. Innebär att arbete behöver läggas på att rätta till saker
som blev fel från början. Det finns exempel där avdelningar har reparatörer som ägnar sig åt
det. Konkret kan det vara produkter som inte fyller sin fulla funktion eller ofullständig information om produkten.

•

Outnyttjad kompetens. Kompetens hos medarbetare som ej tas tillvara på, innebär att företaget riskerar gå miste om förbättringsmöjligheter.

Det finns flera andra former av slöserier, några vanligt förekommande är (Petersson P. et al, 2009):
•

Onödiga system - finns kunskap i vilka system som verkligen tillför det som behövs? Det leder till frågan om företaget verkligen nyttjar behövliga funktioner så långt det behövs och är
möjligt?

•

Slöseri med material - används det material som finns tillgång till optimalt, hur fungerar
återvinning?

•

Effektiv tillverkning av fel produkt - en produkt som inte efterfrågats går genom flödet. Kan
bero på brister i till exempel orderhantering och dokumentation.

•

Upprepning - kan innebära fler saker;
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o Något har hänt med en produkt och processen för den måste göras om då den inte
fyller kraven. Produkten som inte fyller kraven skrotas.
o Enligt exemplet ovan, men produkten anses kunna repareras då felet som uppstått anses vara mindre allvarligt men att bristen kan innebära problem i andra delar av produktionsapparaten.

2.1.4 A3
A3 är (enligt Marcus Vinicius Pereira Pessôa & Luis Gonzaga Trabasso, 2017) en övning från Toyota
för att hantera ett problem, en analys, aktuella förbättringar och en handlingsplan nedskriven på ett
pappersark, ofta även med grafiska delar. Benämningen kommer från formatet A3 och ska räcka till
för att beskriva en plan för att lösa ett problem och skapa lärdomar av vad som löstes, hur det gjordes och hur det kan användas för att förmedla kunskap till framtida behov. De olika fälten i A3 används genom att söka skapa förståelse för vad som egentligen händer där ett problem uppstår genom att gå och se (Gemba) och använda sig av metoden PDCA (Plan, Do, Check, Act). Dessa metoder
beskrivs i 2.1.6 (Gemba) och 2.1.10 (PDCA).
För att nå framgång med problemlösningsmetod A3 behöver flera frågor besvaras:
•

Bakgrund. Vari ligger behovet av att lösa uppgiften, förklara kortfattat visionen som ligger
bakom och vad syftet är med att nå målet.

•

Nuvarande tillstånd. Här förklaras situationen och hur värdet påverkas av tillståndet.

•

Målsättning. När det finns förståelse för bakgrunden och hur tillståndet är, kan en målsättning formuleras. Denna målformulering kan lämpligen skrivas ned enligt SMART som är en
projektarbetsmetodik att förklara vad som skall åstadkommas, med avgränsning(ar) och under vilken tidsperiod. Mer om SMART i kapitel 2.3.

•

Analys. Analysera data, hitta rotorsaker med hjälp av 5 Varför.

•

Åtgärder. Vilka åtgärder ses som lämpliga, baserat på den information som samlats in?

•

Plan för åtgärder. När och hur ska föreslagna lösningar driftsättas? Lämpligt är att ha deadlines för när åtgärderna ska vara genomförda.

•

Uppföljning. Följ upp och se resultaten, gärna genom mätningar av hur tillståndet är efter att
lösningsförslagen genomförts. Behöver något förändras och i så fall när/var/hur?

Har de föreslagna och implementerade lösningarna gett de resultat som efterfrågats, är det klokt att
kommunicera detta och se om de kan bidra till att standardiseras (med hjälp av 5S) och förstärka
resultaten på andra delar i företaget. Mer om hur A3 användes i det här arbetet i bilaga A. Notera att
en väsentlig skillnad mot ett verkligt projekt är att endast Plan-delen i PDCA-cykeln kunnat tillämpas i
realiteten, då föreslagna lösningar kräver ledningsbeslut för att implementeras, kontrolleras och förbättras vilket inte ingår i examensarbetet.
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2.1.5 FMEA – riskanalys
För att identifiera tänkbara problem och risker i en process eller produkt används en riskanalys (Failure Mode and Effect Analysis) där syftet är att helst undvika att fel och brister alls inträffar enligt
Lars Sörqvist (2013). FMEA är en strukturerad metod för att identifiera potentiella problem och risker
där målet är att minimera och helst eliminera risker och problem som kan uppstå. Om det som ska
analyseras är en process, används vanligen termen process-FMEA. Metoden bygger på att analysera
utifrån sannolikheten att felet/problemet uppstår, allvarlighetsgraden samt svårighetsgraden att
upptäcka problemet. Riskanalysen benämns på svenska ofta feleffektanalys som en rak översättning
av det engelska originalet.
En riskanalys genomförs ofta både före och efter att processen/produkten analyserats. Före, för att
skapa en uppfattning om vad som behöver prioriteras då en risk beräknas utifrån ett risktal som kan
variera från 1 till 1000. Ju högre risktal, desto högre prioritet att åtgärda. Detta bedöms sedan utifrån
olika nivåer som sätts för att kunna prioritera vad som ska göras och vilken nivå som eftersträvas på
problemet.
En riskanalys för en process består (Sörqvist L. 2013) av flera arbetsmoment:
1. Identifiera aktuella operationer. Görs genom att bryta ner objektet för analys i delar som är
konkreta och analyserbara. Användbart hjälpmedel för detta: flödesscheman.
2. Bestäm feltyper, vilket innebär att för varje arbetsmoment bestäms de fel som kan uppstå.
Brainstorming med analysgruppens medlemmar är ett verktyg.
3. Fastställ tänkbara felorsaker. Dessa ska identifieras, samtidigt är dessa orsaker preliminära.
En djupare analys med fastställande av rotorsakerna sker senare i förbättringsarbetet.
4. Identifiera feleffekter. De konsekvenser som uppstår ligger senare till grund för bestämning
av respektive fels allvarlighetsgrad.
5. Identifiera aktuella kontrollaktiviteter. Avsikten är att bestämma vad för aktiviteter som ska
utföras och för att finna avvikelserna. Är detta klarlagt, finns möjlighet att upptäcka sannolikheten för att upptäcka felet.
6. Genomför riskbedömningen. Denna baseras på de tre dimensionerna felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäckssannolikhet. Varje dimension bestäms med en siffra från 1 till 10
som står för varje feltyps relativa betydelse.
7. Beräkna risktal, prioritera. De tre dimensionerna ska här multipliceras med varandra. Resultatet blir ett tal från 1 till 1000 som används för att prioritera vilka fel som primärt ska förebyggas. Prioritering kan ske genom att sätta en gräns där prioritering ska ske.
Ytterligare analyser kan genomföras efter att prioriterade åtgärder genomförts. Exempel på hur en
FMEA kan se ut ses i figur 9:
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Figur 9: Exempel på hur FMEA kan se ut
Notera att figuren ovan saknar delar som redovisar beräknade risker efter genomförda förändringar

2.1.6 Gemba
Att med egna ögon gå till den plats där aktiviteterna äger rum är nödvändigt för att förstå verksamheten och var samt hur problem kan uppstå. Det innebär insamling av fakta, där det bästa ledarskapet sker nära medarbetarna i företaget, att göra dem delaktiga är en nyckel till framgång. Detta belyses av John Bicheno & Matthias Holweg (2016) som även påpekar att det är i den operativa verksamheten som implementering av lösningarna sker. Där kan kontoret ses som en stödfunktion för att
dokumentera arbetet i sina delar och helhet, i samarbete med anställda som påverkas av förändringarna befästa de nya metoderna som standard. Där kommer 5S in, som beskrivs i 2.1.1.

2.1.7 Genchi Genbutsu
Genchi Genbutsu är ett japanskt ord vilket betyder ”gå och se med egna ögon” och är en integrerad
del av TPS. Liker (2009) menar att det mänskliga ögat är ett effektivt verktyg för att göra sig införstådd i en process och hitta avvikande beteende. Istället för att komma med förslag till förbättring på
ett problem där endast teoretisk information samlats in så bör en genomgång på plats göras för att
uppleva den berörda situationen med egna ögon. Detta medför att en bättre inblick ges i processen
och gör det möjligt att enklare förklara ett problem för ledning eller chefer när situationen upplevts
själv. Det finns två typer av observationer, öppen och dold observation. Enligt Holme & Sol-vang
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(1997) innebär en öppen observation att de som observeras är väl medvetna om observationen medan i en dold observation är det tvärtom. Det finns både för och nack-delar med respektive tillvägagångssätt.
Fördelar med dold observation är att det är enklare att få en insyn i hur saker och ting verkligen går
till, då de personer som observeras inte påverkas eftersom de inte är medvetna om observationen.
Holme & Sol-vang (1997) påstår att nackdelen med dold observation är att det kan vara svårt att få
fram svar till eventuella frågor som eftersöks under observationen.
Fördelar med öppen observation enligt Holme & Sol-vang (1997) är att frågor kan ställas samtidigt
som observationen pågår vilket gör att svar på eventuella frågetecken klaras upp. Dock så kan de
observerade personerna påverkas och bete sig eller utföra uppgiften på ett sätt som avviker från
verkligheten.

2.1.8 Gemba vs Genchi Genbutsu
Enligt Ballé M. (2015) är definitionen på Gemba den japanska termen för “platsen där det händer”,
medan definitionen för Genchi Genbutsu är (översatt) att: “gå till källan för att kontrollera fakta själv
så du kan vara säker på att få den information du behöver för att ta ett korrekt beslut”. Det första
(Gemba) är enligt Ballé M. (2015) en plats, det andra (Genchi Genbutsu) är en händelse.

2.1.9 Kaizen och kaizen-event
Kaizen betyder enligt John Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede & Joakim Hillberg (2011) ständiga
förbättringar med ett antal vägledande principer. Ständiga förbättringar innebär förenklat en ständig
strävan efter att höja kvaliteten och skapa en högre kundnöjdhet. Enligt filosofin börjar kvalitet med
kunden. Kunden är i allmänna resonemang den som köper en produkt i någon form, men kan lika väl
vara den person eller det team som utgör nästa del i flödet i en verksamhet. Detta från det att
material anländer, till dess att den produkt som kunden är villig betala för levereras. Några av de
principer som omtalas i litteraturen är:
•

Hitta rotorsaken till de problem som uppfattas. Den analysen genomförs enklast genom att
gå dit problemen upplevs, söka hitta var orsaken till dem är som i sin tur kan vara en annan
plats än där problemen uppfattas.

•

Ändra eller reducera de aktiviteter som på något sätt påverkar problemen. Det kan innebära
att hela arbetsupplägg förändras.

•

Ifrågasätt om en eller flera uppgifter verkligen är nödvändiga.

Att arbeta med ständiga förbättringar innebär arbete med flera olika verktyg och kan dessutom innebära att ny kunskap behöver hämtas in för att vara säker på att saker utförs på ett metodiskt och systematiskt sätt. Det kräver att alla på företaget som i någon mån involveras i området som genomgår
arbetet, behöver information om vad som ska göras och känner att de har ledningens och styrelsens
stöd för det arbete som ska utföras. Detta då kaizen är omfattande och ofta, för att nå goda resultat,
skapas kaizen-event.
Kaizen-events är (Bicheno et al, 2011) event som fokuserat löper över en mycket kort tidsperiod och
fokuserar på de interna processerna. De kräver en rad förberedelser där arbetet formas efter PDCA-
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cykeln med planering och datainsamling. Målet kan behöva definieras tydligare – eller omdefinieras –
då arbetet med datainsamling kan ge information som ej tidigare var känd.
Några aktiviteter som måste gås igenom är (enligt Bicheno et al. 2011) att:
•

Välja område. Det sker ofta genom att kartlägga värdeflödet och innebär att det reguljära
systemsynsättet för processen, med kunden, för att säkerställa att det är rätt process är under översyn.

•

Välj tid för aktiviteten. Det är ofta viktigare på kontor, där arbetsbelastningen kan variera
mer än i produktion.

•

Grupp och deltagare behöver information om vad som ska ske och när, samt inte minst varför.

•

Se till att använda relevanta mätetal. Det kan vara kvalitetsutfall, väntetider och hur väl balanserade produktionssystemen är. Oavsett de är fysiska som montering/bearbetning eller
”virtuella” som IT-system.

Det finns ytterligare som kan nämnas om kaizen, men då det är ett omfattande arbete behandlas det
förhållandevis kortfattat här.

2.1.10 PDCA
PDCA är en metod som utgör en kontinuerlig cykel för att ge struktur i ett förbättringsarbete och
används som en del vid arbete med ständiga förbättringar (Bicheno, 2011). Kärnan i Lean är att ständigt arbeta med förbättringar, och detta måste ske kontinuerligt för att inte riskera att förbättringsarbetet på sikt läggs åt sidan och glöms bort. Det var W. Edwards Deming som uppfann metoden,
därav kallas den även för Deminghjulet (figur 10). PDCA består utav 4 faser: Planera (P), Genomföra
(D), Kontrollera (C) och Standardisera (A).
Metoden är vanligt förekommande vid förbättringsarbeten i industrin men kan ofta bli missförstådd
då den används på fel sätt (Bicheno, 2011). Bicheno (2011) menar att allt för mycket koncentration
läggs ner på enbart genomförandefasen (D) och de resterande faserna glöms bort. Enligt Deming är
det ytterst viktigt att alla de fyra faserna balanseras och metoden används på ett korrekt sätt för att
den ska vara effektiv och beskrivs enligt honom som ett mirakelmedel för förbättringar.
De fyra faserna:
Plan (Planera): I denna fas handlar det inte bara om planering kring det arbete som ska utföras, utan
även kommunikation som är viktig för att alla inblandade ska kunna påverka. I denna fas sker tolkning och definiering av kundens behov, analyser och att finna rotorsaken till problemen (Bicheno,
2011). Här ska även målen sättas upp och en tidsplan tas fram. Enligt Pia Anhede & Joakim Hillberg
(2006) arbetar japanska företag intensivare med planeringsfasen vilket gör att nästa fas som är implementeringsfasen går mycket snabbare.
Do (Genomför): Har ett grundligt arbete gjorts i tidigare fas där en plan noga utarbetats, är denna
fast enkel att genomföra (Bicheno, 2011). I denna fas genomförs den förbättring som tagits fram och
testas.
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Check (Kontrollera): I denna fas sker observeringar och en reflekterande analys kring implementeringen. Resultaten analyseras och ifall några avvikelser inträffat så tas orsaker fram. Denna fas kallas
även för inlärningsfasen. Enligt Bicheno (2011) är det viktigt att reflektera över vad som gick bra och
dåligt och att besvara frågor som dyker upp.
Act (Standardisera): Om förbättring arbetet gått som det ska och den framtagna förbättringen är
lyckad samt att det inte krävs någon form av justering så kan nivån säkras genom att standardisera
(Bicheno, 2011). Enligt Bicheno (2011) är en standardiserad metod en nivå för metoden som är det
säkraste för ögonblicket. Genom standardisering blir därmed denna cykel sluten, och den nya metoden bli nu den nya standarden att fortsätta arbeta utifrån tills en ny förbättring arbetas fram.

Figur 10: Deminghjulet med PDCA

2.1.11 Spaghettidiagram
Spaghettidiagram är en metod för att kartlägga rörelser för exempelvis en montering eller produktens förflyttning och används för att effektivisera en layout (Bicheno, 2011). Metoden kan tillämpas i
olika typer av verksamheter och fungerar bra vid kartläggning av materialhantering. För varje utförd
rörelse för det observerade objektet dras en linje. Detta medför att linjerna snabbt kan bli många vid
ofta upprepade rörelser vilket ger en likhet av spaghetti, därav namnet spaghettidiagram (Petterson,
2009).
Metoden är väldig enkel och ger oss en bättre överblick hur rörelsen ser ut för det observerande
området. Det blir enkelt att se vilka slöserier vi bör koncentrera oss på (Petterson, 2009). Enligt
Bicheno (2011) är onödiga förflyttningar aktiviteter som bör arbetas bort och genom att eliminera
dessa ges stora effektivitetsvinster.
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2.1.12 Standardiserat arbetssätt
Standardiserat arbetssätt är en den grundläggande delen av Lean produktion och är en förutsättning
för kontinuerliga förbättringar. För att ständigt kunna förbättra processer, flöden och organisationer
krävs att finns en metod för standardisering (Petterson, 2007). Bicheno:s (2011) definition på ett
standardiserat arbete är (kursiverat):
En metod som för tillfället är den bästa för en uppgift att tillämpas på, detta utifrån en tillverkning
som är resurssnål, effektivt och av hög kvalitet.
Standardiserat arbetssätt är en av de främsta orsakerna till Toyotas framgångar, då det skapar en
förutsättning för tillförlitliga processer som är enkla att förutsäga. Genom att Toyota varit noga med
att standardisera sina processer har de kunnat uppnå hög flexibilitet, kvalitet och utvecklingshastighet (Liker, 2009). Enligt Liker (2009) ska en undersökning göras för att identifiera vilken metod som är
mest lämplig för att utföra den specifika uppgiften och sedan låta den metoden utgöra en standard
för hur det arbetet ska utföras. Vidare menar han att det är lika viktigt att dokumentera så att alla
kan se hur arbete ska utföras. Detta leder till att det blir färre kvalitetsbrister.

2.2 Intervjuer
Det finns tre typer av intervjutekniker, strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer enligt Robert Yin (2013). Beroende på vilken intervjuteknik som tillämpas bör ge olika utgångspunkt för att hitta det som eftersöks (Yin, 2013).
(Yin, 2003) I den strukturerade intervjun finns det oftast ett förutbestämt frågeformulär där intervjuaren använder sig av ett detaljerat manus som stöd. I denna intervjuteknik menar Yin (2013) att intervjuaren har möjlighet att styra sina svar mot ett önskat resultat. Här har alla frågor bestämts i
förväg och en plan har gjorts om hur intervjun ska gå tillväga.
Enligt Yin (2003) skiljer sig den ostrukturerade intervjun åt då det inte finns några förutbestämda
frågeformulär. Den som intervjuas är fri att ändra riktning och intervjuaren skapar frågor under samtalets gång. Det finns både för och nackdelar med ostrukturerad intervju. Fördelarna är att samtalet
oftast blir avslappnat och intressant mellan intervjuaren och kandidaten (Yin, 2013). Nackdelarna
med en ostrukturerad intervju enligt Alvessen M. (2011) är att risken finns för att frågor kvarstår
även efter att intervjun färdigställts.
I en halvstrukturerade intervju är frågorna som ska ställas till kandidaten förutbestämda precis som i
den strukturerade intervjun, det som åtskiljs här är att följdfrågor kan dyka upp utifrån det som kandidaten berättar Alvessen M. (2011). Intervjuer är en enligt Jan Krag Jacobsen (1992) bra metod som
skapar en grundlig förståelse och värderingar från de personer som blir intervjuade.

2.3 SMART
Vad sägs om ett mål som är Specifikt, Mätbart, Accepterat och Tidsatt? Just de delarna är väsentliga
för att driva framgångsrika projekt. Många projekt blir lidande helt i onödan för att komponenterna (i
SMART) som styr projektet inte är specificerade. Ett framgångsrikt projekt kräver tydliga avgränsningar. Någon part ser behov som berör det som bestämts ska granskas och analyseras och önskar
inkludera detta. Då är frågan vad som är målet. Enligt Lennart Schön och Fabian von Schéele (Örebro
universitet, föreläsning 2011) är typiska egenskaper för ett mål följande:
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•

Slutgiltigt värde

•

Slutgiltigt antal

•

Slutgiltig storlek av förändring.
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Här är det viktigt minnas att det finns olika typer av mål. Exempel på ekonomiskt mål: ledningen har
beräknat en besparing per år om 10 miljoner Euro om satsningen genomförs. Ett exempel på marknadsmål: ledningen satsar på att öka marknadsandelarna med 5 % för en specifik produkt. Ett annat
exempel är kvalitetsmål: nå en reduktion av kassationer med 10 % efter införda förändringar i produktion.
Ett SMART mål ska vara kort skrivet, med några få meningar. En mening kan självfallet vara lång, för
att skapa en god förståelse är det klokt dela upp en lång mening i flera korta. (Dennis, 2016) pekar på
att SMART står för, översättning inom parentes, Simple (Enkelt), Measurable (Mätbart), Achievable
(Nåbart), Reasonable (Realistiskt) och Trackable (Spårbart). Betydelsen av ordens översättning innebär att ett mål som sätts i ett projekt skall vara så enkelt formulerat att alla som är involverade och
påverkas av det ska förstå målet. Det måste på något sätt vara mätbart, även om några data inte
finns när projektet startar är det möjligt att genomföra en datainsamling i en studie. Genom analyser
av insamlade data, specificera ett mål i mätbara termer som procent eller tid.
Ett nåbart mål innebär att målet ses som realistiskt inom en specifik tidsperiod. Det kräver att det
finns en grupp av individer, som sätts samman av medlemmar från alla funktioner i företaget som
direkt berörs av projektet. De förstår verksamhetens möjligheter, utmaningar och styrkor då det är
den gruppen som har ett ansvar för att säkerställa att målet nås i tid.

2.4 Tidsstudier
I kapitlet kommer verktyg för tidsstudier att beskrivas. De som behandlas är: frekvensstudier, MTM
och kortfattat SAM.

2.4.1 Frekvensstudier
Frekvensstudier är enligt Bicheno J. et al. (2011) en metod som går ut på att skapa fakta över vad för
slöserier som pågår i ett företag. Det innebär att en studie genomförs över minst en dag, där ett antal observationer genomförs med ett på förhand bestämt intervall. Det som ska observeras ska på
förhand vara avgränsat till en plats, en maskin eller en person beroende av vad som ska observeras.
Observationerna kan gå till så, att en lista görs över ett antal tänkbara händelser och varje gång som
något med det från början fastställda intervallet antecknas med ett streck. När observationsperioden
är slut, kan antalet observationer summeras och grupperas i diagramform vilket ger överblick över
vilka slöserier som förekommer och kan vara till hjälp.
En frekvensstudie är enligt Miranda Kedbäck (2019) baserad på sannolikhetslagarna: slumpmässigt
prov över en bestämd tid för en specifik gruppaktivitet på en eller ett par bestämda platser tenderar
ha ett likartat mönster i distribution. Det som mäts är allt från aktiviteter till väntetider och stopp på
såväl maskiner som de som utför ett arbete.
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En del i en frekvensstudie är att mäta prestationsnivån på manuella arbetsuppgifter. Kan personen
som observationerna utförs på, arbeta med uppgifterna där studien äger rum en hel arbetsdag i
tempot utan att bli trött? En anledning vid maskinellt arbete med frekvensstudien är datainsamling
för att se vilken utnyttjandenivå som nås vid arbete vid aktuell maskin. Intervallet som observationerna utförs i, kan vara antingen fast eller slumpmässig.
En frekvensstudie går (Kedbäck M, 2019) till på följande vis:
1. Definiera problemet eller vad som ska observeras.
2. Genomför en pilotstudie för att definiera sannolikheten p (eng: probability)
3. Bestäm härifrån felmarginalen l (eng: limit of error) samt antal n (eng: number of observations) observationer
4. Fatta beslut om det är slumpmässiga observationer eller med fast tidsintervall som ska genomföras.
5. Utforma en blankett för att kunna genomföra studien/observationerna.
6. Genomför studien.
Några fördelar med frekvensstudier:
•

Flera olika studier kan utföras parallellt

•

Observatören behöver inte vara utbildad

Några nackdelar med frekvensstudier:
•

Resultaten är inte lika exakta som vid tidsstudier

•

Förser inte observatören med detaljerade data

•

Om inte reglerna följs är studiens resultat värdelösa

2.4.2 Klockstudier och elementartidssystem
Tidsstudier fick Andersson (2001) under 90-talet en nyrenässans inom Sveriges industri. Skribenten
har intervjuat ordföranden i MTM-föreningen, Lennart Rasmusson, som menar att tidsstudier är ett
nödvändigt verktyg för att kunna effektivisera produktion. För att beräkna hur lång tid en viss rörelse
tog, gjordes enligt artikelförfattaren noggranna studier av hur människokroppen rör sig under arbetsmomenten. Utifrån de resultat som fångades upp, utarbetades verktyget MTM som står för Metod, Tid och Mätning. Verktyget MTM tar hänsyn till svårighetsgrad och precision i arbetet. Idag används SAM som är en förenkling av MTM. SAM betyder Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys.
Tidsstudier är en väsentlig del när en arbetsplats effektivitet ska undersökas. Att genomföra tidsstudier innebär att observera, dokumentera och ta tid på vad som händer under det att aktiviteter på en
avgränsad arbetsplats genomförs. Definitionen lyder (enligt Kedbäck M. 2019): “Tidsstudier är en
teknik för att samla in och dokumentera tider och prestationsgrad för ett specifikt arbetsmoment
genom användandet av ett stoppur”. Stoppuret kan vara ett armbandsur, en applikation i en mobiltelefon eller någon annan form av instrument som används för att ta tid med tillräcklig noggrannhet.
Med “tillräcklig noggrannhet” menas som regel tidtagning ned till sekunder, alternativt stoppur där
tiden mäts ned till 1/100-dels minut.
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Det resultat som fås vid mätning av tid kallas för standardtid. För att få det resultatet är det en kvalificerad, erfaren medarbetare som ska observeras, som kan utföra arbetet med korrekt metod i ett
tempo som vederbörande klarar av att genomföra under en hel arbetsdag utan ansträngning.
När en tidsstudie ska bestämmas, behöver beslut fattas om metod. Det finns 2 varianter:
•

Den kontinuerliga metoden: klockan inte återställs utan det som händer antecknas vid respektive tidpunkt, varefter den som mäter i efterhand får räkna ut tiden för alla delmoment.

•

Snapback-metoden: efter varje moment nollställs klockan, den totala tiden räknas ut efteråt

Varje metod har sina för- och nackdelar. Fördelarna för den kontinuerliga metoden är att den är enkel att arbeta med för nybörjare och att alla moment fångas. Nackdelar med den är att det lätt blir
räknefel, även att moment som är oregelbundna kan vara svåra att fånga.
Snapback-metoden har fördelarna att varje moment registreras direkt, oregelbundna element är här
lättare att registrera. Nackdelar är att tid mellan moment riskerar bli exkluderade, det är även svårt
att fånga korta moment som enstaka sekunder.

2.5 Dokumenthantering
I “Information i verksamhet och arkiv” författad av Burell M. och Sjögren C. (2018) skriver författarna
att ursprung, principer och modeller inom dokumenthantering har lång historik där kunskap har ordnats och organiserats i konkreta former som böcker och handlingar. Det finns historik som går långt
tillbaka, långt innan elektroniska hjälpmedel gjorde sina intåg. De traditioner som än idag präglar det
västeuropeiska arkivväsendet har ursprung i de traditioner som skapades med nationalstaternas
framväxt i förbindelse med katolska kyrkan. Först under 1800-talet gjordes mer betydande försök att
föra samman de äldre arkiven i Sverige, ett arbete som pågick långt in på 1900-talet.
Enligt Burell M. och Sjögren C. (2018) har det sedan åtskilliga år tillbaka i tiden funnits behov av att
dokumentera samt ha principer för hur detta ska gå tillväga. Förutsättningar kan ändras, behov föds i
varierande skepnader där organisationer ser behov och söker utforma styrande principer för hur
händelser och aktiviteter ska dokumenteras. Detta för att skapa möjlighet till att kunna spåra och
hitta information som ofta är väsentlig både för den profession som en person är verksam i, organisationen och för samhällets skull.
Författarna tar upp Vancouverdeklarationen om digitalisering och digitalt bevarande med ett antal
rekommendationer. Nedan tas några av dessa upp nedkortat:
•

En sammanhängande, praktisk, digital strategi för att hantera dokumenterad information i
digital miljö.

•

Digitala metoder för hantering och bevarande.

•

Internationell rättslig ram för upphovsrättsliga undantag.

•

Ett närmare samarbete med internationella yrkesorganisationer och andra internationella
organ för att utveckla akademiska läroplaner för digitalisering.

•

Forum för diskussioner om standardisering inom digitalisering och digitalt bevarande.

•

Strategier för öppen statsförvaltning….
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Samarbete med den privata sektorn för utveckling av produkter som underlättar långsiktigt
kvarhållande och bevarande av information som registreras i ett digitalt format.

Vad är då Vancouverdeklarationen? Den lanserades i Vancouver, Kanada, vid FSC Internationals generalförsamling (FSC Sweden, 2017) där 57 av världens ledande företag undertecknade en deklaration om att lova arbeta för en mer hållbar användning av världens skogar. Exempel på företag som
undertecknat är: IKEA, H&M, Brio och Jysk.
Författarna pekar på vikten av standarder. En standard är en överenskommen lösning på återkommande problem. Syftet med standarden är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som alla kan
enas kring. Det innebär inte att en organisation behöver offentliggöra i detalj hur de arbetar med sin
hantering av dokument, men att det ska vara enkelt att hantera information i informationsflödet
med lika metoder som andra organisationer. Det finns ett flertal organisationer innanför såväl som
utanför Sveriges gränser, svenska organisationer bedriver samarbete med sina internationella motsvarigheter.
Författarna tar upp klassificeringsstrukturer för verksamhetens processer. Klassificering av en verksamhet kan beskrivas utifrån dess processer, där en process “är en följd av aktiviteter som upprepas”. Vilket har sin grund i ISO-standarden för kvalitetsledning (ISO 9001). Denna syn innebär en
uppdelning i en organisations:
•

Kärnprocesser

•

Lednings- och styrprocesser samt

•

Stödprocesser

Dessa struktureras sedan upp i huvudnivå samt undernivåer. Kärnprocesser kallas av författarna
kund- eller operativa processer. Det är processer som levererar en produkt i någon form till verksamhetens kunder. Stödprocesser är de processer inom administration och tekniska funktioner som krävs
för att kundprocesserna ska fungera problemfritt. Författarna pekar ut ledningsprocesser som till
endast för att främja de värdeskapande processerna och styrprocesser som till för mål- och kvalitetsutveckling med planering och uppföljning.

2.6 Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling används när en önskvärd samhällsutveckling vill pekas ut, ett ideal, något för mänskligheten att arbeta för. En utveckling som motsvarar de behov som finns idag utan att
utsätta fara för nästa generations möjligheter att i sin tur uppfylla sina behov. Enligt Fredrik Gröndahl
& Magdalena Svanström (2011) riskerar framtida generationer få en sämre levnadsstandard. Detta
för att vi idag använder jordens resurser på ett alltför kortsiktigt sätt.
Hållbar utveckling omfattas av en rad olika dimensioner såsom ekologiska, miljömässiga, sociala,
ekonomiska och politiska. Dessa dimensioner hänger ihop och har lika stort värde och väger lika
tungt för en hållbar utveckling (Gröndahl & Svanström, 2011). Se figur 11 där relationen mellan de
olika dimensionerna visualiseras för hållbar utveckling.
Den perfekta världen av en hållbar utveckling är en utveckling där dessa dimensioner tar hänsyn till
varandra och har en lika avvägning men det är lättare sagt än gjort. Det är inte lätt att hitta lösningar
som tillfredsställer målen för alla de tre områden, istället bör då den allra bästa kompromisslösning-

B.Arucaj & L.Karlsson

30

HT19

Högskolan i Skövde

Institutionen för ingenjörsvetenskap

en hittas och enligt Gröndahl & Svanström (2011) är de olika dimensionerna är beroende av
varandra. Enligt Gröndahl & Svanström (2011) är det två grundläggande koncept som omfattar hållbar utveckling. Det är att vara medvetna om att ekosystemen har sina begränsningar vad gäller att
tillfredsställa de behov som finns idag men även framtida behov.
Nedan beskrivs de tre olika dimensionerna som hållbar utveckling omfattas av:
Ekologisk hållbarhet: Här ingår allt som har med jordens ekosystem att göra. Både de materiella och
mänskliga resurserna behöver bevaras. Gröndahl & Svanström (2011) menar att det inte får ske
några som helst kompromisser när det kommer till produktion av varor och tjänster med ekosystemens kapacitet. Ekosystemet måste få den tid den behöver för att återuppbygga de resurser som vi
människor utvinner.
Social hållbarhet: Innebär att se över individens behov och välbefinnande, förbättra den nuvarande
levnadsstandarden och även den framtida.
Ekonomisk hållbarhet: Handlar om att människan ska tänka långsiktigt och göra långsiktiga investeringar i samhället för att kunna bevara och förbättra det som vi har idag. Skillnaden mellan ekonomisk hållbarhet och de andra två dimensionerna är att det är vi människor som har tillfört de ekonomiska strukturerna. Detta medför att vi enklare kan påverka den typen av dimensionen och främja en
hållbar utveckling (Gröndahl & Svanström, 2011).

Figur 11: Relationer hållbar utveckling
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2.7 Logistik
Här behandlas de olika delarna inom logistiken, som består av flera delar som logistikens grunder till
hur material hanteras och vad för utrustning som ofta används för detta ändamål.

2.7.1 Logistikens grunder
Logistik handlar i huvuddrag om att organisera och implementera materialflöden. Genom att se över
varje del i flödeskedjan både var och en för sig och tillsammans ska ett material kunna förflyttas mellan punkt A och B i rätt tid och på rätt plats enligt Patrik Jonsson & Stig-Arne Mattsson (2016). Med
andra ord ska det skapa plats- och tidsnytta. Jonsson & Mattsson (2016) menar att logistik eftersträvar att tillfredsställa olika parter i kedjan genom att uppnå högsta möjliga effektivitet. För ett företag
ska det medföra minskade kostnader och arbetande kapital samt en ökning av intäkter, och på så vis
främja ekonomin (Jonsson & Mattsson 2016). Med hänsyn till logistikens samtliga funktioner kan det
likställas med ett företags stora kroppspulsåder som kontinuerligt utvecklas, förfinas och förbättras
(Jonsson & Mattsson 2016). Logistik utgör också en viktig roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
av anledningen att det ska uppnå miljörelaterade krav.
Jonsson & Mattsson (2016) menar att logistik kan delas in i frågeställningar som karaktäriseras av
struktur respektive styrning. Det förstnämnda syftar till att studera hur produkt, distribution, produktion och materialförsörjning bör skapas för ett specifikt ändamål. Här besvaras frågor avseende
exempelvis hur många färdiga komponenter som ska inhandlas eller hur mycket av produkten som
ska tillverkas. Frågor som istället är av styrningskaraktär syftar till att planera och verkställa materialflöden på ett effektivt sätt under rådande strukturer. Mer ingående handlar det om att inta en helhetssyn och därigenom avgöra omfattningen på inleveranser, produktion och utleveranser (Jonsson
& Mattsson 2016). I sin tur ska detta arbetssätt föranleda att ett företags övergripande mål uppnås.

2.7.2 Materialflöde
Inom logistik omfattas materialflöde av förflyttning, hantering och lagring av varor. Utifrån dess omfattning och funktioner kan det kräva stora mängder resurser för att det ska vara möjligt att genomföra (Jonsson & Mattsson (2016). Det i sin tur kan medföra konsekvenser för miljön.
Jonsson & Mattsson (2016) påstår att i syfte att uppnå ett effektivt materialflöde är det av vikt att
inhämta information om både företaget och leverantören. Kundens efterfråga ska också vara i fokus,
likaså bör resurserna användas med noggrannhet för en hållbar lösning på sikt. Parallellt med detta
flöde tillkommer också ett betalningsflöde. Betalningen sker antingen i form av faktura eller genom
annan överenskommen mekanism. Finansieringsstöd till en leverantör är exempel på monetärt flöde
av mer strategisk och enstaka natur (Jonsson & Mattsson 2016).

2.7.3 Materialhantering & Hanteringssystem
Enligt Aronsson, Oskarsson & Ekdahl (2013) innebär materialhantering att material inom en verksamhet eller anläggning hanteras eller förflyttas, och hur dess hanteringssystem är utformad beror
på ett antal olika aspekter. Bland annat hur frekventa flödena är, transportsträcka, avstånd av gods
och antalet ställen som godset ska hämtas och lämnas, men även vilken godstyp det är.
Hantering och lagring är svåra att skilja åt eftersom materialhantering är en integrerad del av lagersystem. Det finns många olika hanteringsutrustningar och principer för att ta ut material ur lagret. Det
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finns många olika typer av hanteringsutrustning för materialhantering, de kan både vara manuella
och helt automatiserade (Jonsson & Mattsson, 2016). Olika typer av bemannade truckar är den vanligaste hanteringsutrustningen för att förflytta material internt i anläggningen och används oftast i
tillverkningsprocesser som är funktionellt organiserade (Jonsson & Mattsson, 2016). De kan utföra
förflyttningar och lyft av material och finns i olika typer av former. Det finns manuella och motor/eldrivna trucktyper som kan hantera olika typer av gods. Figur 12 visar exempel på några förekommande trucktyper.

Figur 12: Exempel på förekommande trucktyper (Jonsson & Matsson, 2016)

2.7.4 Kartläggning av materialflöden
För att kunna förbättra materialhantering i en verksamhet är det nödvändigt att en analys av materialflödet utförs. Detta för att göra sig införstådd i processen för vidare arbete. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) ökar det även möjligheten till att förbättra de interna transporterna och genomloppstider
i verksamheten. För att analysen ska vara möjlig måste materialflödet först kartläggas så att en helhetsbild visualiseras, vilket kan göras med olika scheman som använder sig av standardiserade symboler för olika processer, se figur 13 (Jonsson och Mattsson, 2016).

Figur 13: Standardiserade symboler för kartläggning av materialflöden
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2.7.5 Lagring
Enligt Aronsson et al. (2013) innebär lagring att gods lagerhålls fysiskt i ett lager enligt en bestämd
utformning och lagerläggning. D.v.s. hur och var de olika artiklarna ska lagras, vilket är baserad på
metoder och principer. Det finns flera olika typer av lager, komponentlager, buffertlager, råvarulager
och färdigvarulager.
Vidare menar Aronsson et al. (2013) att ifall verksamheten har stora svängningar vad gäller tillgång
och efterfråga på en produkt så kan ett färdigvarulager användas vars uppgift är just att fånga upp
svängningarna. Ett färdigvarulager kan antingen vara ett fabrikslager som är i direkt anslutning till
produktionsenheten men även lager som är fristående från produktion exempelvis terminal enligt
Nils G. Storhagen (2018).
På grund av de stora svängningar som de flesta verksamheter lider av så är lagring ett krav enligt
Storhagen (2018) även om det viktigaste målet med logistiska insatser är just att begränsa lagringen.
För att ha möjlighet att arbeta med lagersparsamhet måste dessa svängningar elimineras. Dock är
det lättare sagt än gjort, för ifall det hade varit helt möjligt så hade inga lager behövts. Ett fabrikslager används för att kunna tillhandahålla en kvantitet av färdiga produkter för att kunna möta kundernas efterfråga. Storhagen (2018) menar att det är viktig att balansera lagernivåerna för att undvika störningar i produktionen.

3 Litteraturstudie
Litteraturstudien genomförs för att se vad expertis och forskning kommit fram till där en artikel skrivits som är publicerad i pappersform och/eller nedladdningsbar version. Ett krav som ställts är att det
i publicerade artiklar/rapporter ska finnas likheter med examensarbetet.

3.1 Dokumenthantering
I området dokumenthantering ryms dokument i fysisk och elektronisk form samt det informationsflöde som äger rum inom alla organisationer, hur det förvaltas och utvecklas. Den första artikeln som
refereras till beskriver generellt internationella standarder och varför standardiserad dokumenthantering ger fördelar. Den andra artikeln går mer specifikt in på det område som examensarbetet beskriver, med vinster samt risker i informationsflödet i processer som kan relateras till industriell produktion.

3.1.1 Standardiserad dokumenthantering ur ett internationellt perspektiv
Anki Steen ger i en artikel (Arkiv, samhälle och forskning 2006:2) en översikt över hur arbetet med
standardiserad dokumenthantering arbetas med internationellt, ett arbete där Sverige medverkar.
Hon belyser flera delar där hanteringen av dokument är viktigt. Några av de delarna är att tillgodose
de behov som finns i verksamheten, göra informationen tillgänglig och legala krav. Hon beskriver
definitionen av dokumenthantering som: ”att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot,
bevara, använda och gallra dokument. I detta ingår åtgärder för att ta hand om och bevara dokument
som verifierar och innehåller information om åtgärder och transaktioner i verksamheten". Definitionen är hämtad från den internationella standarden SS-ISO 15489–1:2001.
Bakgrunden till att genomdriva en internationell standard består i att det å ena sidan inte är möjligt
ha något större antal metoder för att hantera dokument, samtidigt som informationen behöver vara
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tillgänglig (sökbar) och tillförlitlig. Eftersom organisationer oavsett modell har ett behov av att uppfylla detta både internt för att kunna gå tillbaka och se vad som genomförts och externt för att kunna
redovisa sina aktiviteter, har metoderna att arbeta med dokumentation inneburit att det inte skapats
någon gemensam standard som täcker upp.
Det skapade en del problem när andra standarder ställde krav på dokumentationen. Det krävdes
gemensamma regler. Eftersom handel med tjänster i flertalet fall blivit allt mer global växte behov
och ställdes krav på gemensamma regelverk för hur dokument ska hanteras.
Syftet med standardisering är att det ger möjlighet följa informationsflödet i företag och myndigheter. En standard inleds med en beskrivning där förutsättningarna definieras och syftet med införandet
av den. Standarden för dokumenthantering har fokus på att beskriva hur det dagliga flödet ska utformas och processerna för hanteringen. En standard ska tillämpas på samtliga nivåer i organisationen, med det skapas gemensamma spelregler, spårbarhet och förutsägbarhet i dokumentationshanteringen.
Varför standardisera dokumenthanteringen? Enligt Steen A. (2006:2) beror det på att information
och dokumentation är värdefulla resurser som utgör viktiga tillgångar för samtliga i en organisation.
Det är även av stor vikt att det finns en standard i hanteringen av dokument för intressenterna runt
organisationen. Kunder kan ha behov av att ordrar är spårbara, oavsett om det är enstaka produkter
eller en batch med flera produkter i samma försändelse eller flera försändelser. Myndigheter är intresserade av att organisationer lever upp till lagkrav vilket innebär att behov finns att dokumentationen är uppdaterad och genom standardisering sparar tid att arbeta med
Steen A. (2006:2) pekar också på att ett dokumenthanteringssystem inte enbart är de dokument som
medarbetarna i organisationen arbetar med dagligen, det är också allt som genomförs för att säkerställa att dokumentation och dokument lever upp till krav som ställs av kunder, leverantörer och
myndigheter. I systemet ska ingå regler för hur dokument ska hanteras och av vilka, vilket innebär att
ansvar ska fördelas. Format och struktur ska ingå om de är elektroniska, om dokument ska konverteras eller migreras samt när och hur de ska gallras. Det behövs även riktlinjer för att fastställa vilka
som har befogenhet att ändra i dokument och systemets utformning och inte minst viktigt, regler för
sekretess.

3.1.2 Om dokumentstyrsystem
I ”About document management systems” (M VLAD P. & MOCEAN L., 2019) diskuterar författarna
dokumenthanteringssystem (översatt) utifrån 4 perspektiv:
•

Tiden som åtgår för att lagra, organisera och återskapa dokument

•

Dokumentsäkerhet

•

Förlust eller destruktion av dokument

•

Krav på utrymme för att lagra dokument i pappersformat.

Enligt författarna optimeras arbetsprocesser genom användande av elektroniska styrsystem för dokumenthantering genom att förbättra arbetsflödet, accelerera och förbättra administrativa aktiviteter samt optimera arbetsprocesser. De tar upp några fördelar med användande av elektroniska dokument-format:
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•

Säkerhet – under förutsättning att användare online har tillgång till en virtuell adress. Den fysiska adressen ska enbart vara tillgänglig för individer som har tilldelats den rättigheten. Genom det ska säkerheten kunna hållas hög och problem som har en tendens att uppstå med
fysiska dokument undviks.

•

Snabb sökning och access till dokument – sökning och återskapande av information i fysisk
form – är svårt när mängden dokument är stor. Problemet tilltar med tiden, då informationsmängden i företag såväl som samhället ökar. Mjukvaror av olika slag gör det enklare att spara
och organisera, vilket innebär att det är lättare att indexera.

•

Ekonomiska och ekologiska förtjänster – dokument i fysisk form konsumerar resurser som
papper, bläck/toner, energi och kräver anställda som håller ordning på dokument. Elektroniska system kräver inte lika mycket resurser som fysiska, vilket medför ekonomiska och miljömässiga vinster.

•

Socialt ansvarstagande – författarna pekar även på att de miljömässiga fördelarna med
elektroniska dokument, då resursförbrukningen reduceras innebär fördelar socialt. Det är
möjligt att de tänker på hur resursanvändandet kan vara till nackdel i fattiga regioner. Där
kan det vara fördelaktigt med ny – genomtänkt – teknik, dito metoder då det finns risk att ett
tekniksprång kan innebära att problem flyttas eller omvandlas från ett område till ett annat.

De ekonomiska fördelarna är ofta uppenbara, likaså att erhålla access till dokument och ha system
som stöder indexering och ger snabba svar vid sökning, torde vara några av de största fördelarna
med elektroniska dokument. Några delar att ta med i beräkningen är vilka andra resurser som förbrukas vid övergång till nya system samt hur en övergång påverkar krav på utbildning och huruvida
företag ser sig tvingade att friställa kontra vad utbildningssatsningar kan ge på sikt.

3.2 Materialhantering
Området materialhantering innebär att det som studeras är värden som rent fysiskt hanteras av organisationen. Kan ses ur två perspektiv: värdet av det som hanteras och värdet som utförs för att
hantera materialet.

3.2.1 Analys av interna transporter och buffertlager vid Vest-Wood Sverige AB
F. Reis & E. Carlsson (2007) har gjort ett projekt på en fabrik vid namn Vest-Woods i Forserum i syfte
att reducera interna transporter. Företaget Vest-Woods tillverkar träprodukter för den svenska
marknaden och har ca 160 anställda. Problemet som företaget upplevde var att materialhanteringen
inte är den mest optimala med alltför många interna transporter till och från buffertlagret samt utlastningsområdet.
F. Reis & E. Carlsson (2007) började med att kartlägga nuläget samt identifiera de områden som
skulle kunna förbättras inom materialhantering. Med hjälp av kartläggning och metoder som intervjuer, observationer, tidsstudier och frekvensstudier har de kunnat uppnå ett nuläges analys av företaget och bearbetat fram förbättringsförslag.
Förbättringsförslaget är att Vest-Wood bör arbeta med japansk produktionsfilosofi för att minimera
onödiga aktiviteter och istället lägga fokus på sådant som adderar värde till produkten. Det ledde till
förslaget att ta bort buffertlagret helt.
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3.2.2 Förbättring av internt logistikflöde på Aven Rabbalshede AB
Madelene Bjurbäck och Simeon Nordberg (2013) har genomfört en fallstudie i syfte att kartlägga
företagets dåvarande situation i dess interna logistikflöde. Syftet med studien var att få en inblick i
företagets process och kunna generera fram förbättringsförslag som kan implementeras för att förbättra flödet. Deras mål var även att antalet truckrörelser skulle reduceras med minst 10 procent.
Aven Rabbalshede AB Skandinaviens är en ledande tillverkare av lastpallar och träemballage med 55
anställda om en produktion på ca 1,3 miljoner lastpallar per år.
Bjurbäck och Nordberg (2013) beskriver att företaget hade en bristande struktur och systematik över
hanteringen av materialflödet. Detta har lett till att företaget infört många och stora mellanlager
men även andra svårigheter, bland annat har truckförare och operatörer svårt att hitta material och
mycket av tiden inför materialhantering går åt till att leta.
Tillvägagångssättet som användes av Bjurbäcks och Nordbergs studie var först att kartlägga aktiviteter för respektive truck för att kunna analysera och få en bild över dåvarande situation. Genom att
mäta ut- och inflödet av material från varje maskin i fabriken kunde de undersöka hur stort behovet
av trucktransporter egentligen var.
I Bjurbäcks och Nordbergs studie använder de sig utav intervjuer, observationer, kartläggning, tidsstudier samt spaghettidiagram (Bjurbäck och Nordberg, 2013). Datainsamlingen startades enligt
Bjurbäck och Nordberg (2013) med att identifiera problemet som företaget beskrev och för att göra
sig bekant med problemet. Intervjuer, observationer och kartläggning av truckrörelser utfördes för
att skapa förståelse för företagets processer.
Studenterna har utfört flertal fallstudier hos företaget. Dessa genomfördes för att iaktta företagets
processer och samla in information om problematik och åtgärder för att lösa problemen. Fallstudie
som metod valdes för att den stödjer det kvalitativa synsättet på så vis att det eftersträvas djupgående kunskap om individers verklighetsbild och den rådande problematiken. Tidsstudier utfördes för
att ta reda på hur ofta transporter var i användning, hur lång tid varje aktivitet tog samt hur belagda
truckarna var.
För att få en inblick över hur andra företag arbetar med intern logistik och hur de lyckats nå framgångar som de sedan kunde jämföra med företaget som studien utfördes hos gjordes en benchmarking på Parker Hannifin AB i Trollhättan.
Bjurbäck och Nordberg (2013) identifierade de slöserier som fanns inom de interna transporterna
och materialhanteringen i företaget och för att de ska kunna effektivisera dessa områden är det två
aspekter som var avgörande för att lyckas. Dessa var att eliminera onödiga transporter och effektivisera materiallagringen. De identifierade bland annat att transporter som utfördes på företaget ofta
var långa och utan gods. Deras förslag att minimera dessa slöserier var att uppdragen skulle kombineras, för att undvika rutter som bestod av trucktransporter utan gods på gafflarna. Vidare skulle de
kunna placera lagerplatserna närmare maskinerna för att undvika onödigt långa transporter.
Det primära förslaget från Bjurbäck och Nordberg (2013) bestod av en zonindelning av fabriken, och
för att detta ska vara möjligt skulle företaget införa en form av kommunikationssystem som skulle
möjliggöra materialtillförsel till maskiner, men även när de olika zongränserna skulle korsas av
material.
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3.2.3 Lagereffektivisering
Patrik Berglöf och Love Lind (2013) har genomfört en fallstudie som helt är baserat på teori kring
lagereffektiviseringar. Skribenterna tar upp risker och misstag som olika typer av verksamheter ställs
inför. Studiens syfte är att generera en modell som arbetar för effektivisering och som talar om hur
lagerverksamhet kan förbättras och i vilka steg det bör göras. Modellen går ut på att behandla rätt
beslutsområden gällande effektivitet och i vilken ordning dessa ska tas. Skribenterna använde sig av
flera metoder för att identifiera potentiella effektiviseringar och för att ha möjlighet att generera rätt
beslut för effektivisering av lagerverksamheter. Teorin var den främsta utgångspunkten för den framtagna effektiviseringsmodellen, men som komplement användes metoder som intervjuer och observationer. Detta gjordes för att få en förståelse och göra sig införstådd i hur processerna fungerar.
Genom att sammanlänka och ställa teori och empiri mot varandra som arbetats fram har skribenterna Berglöf P. och Lind L. (2013) uppnått syfte och mål med projektet. Resultat som Berglöf P. och Lind
L. (2013) kommit fram till är flera olika beslutsområden som leder fram till effektivisering av lagerverksamheten. Dessa områden som ingår i modellen är lagerlayout, förvaringssystem, artikelplacering, uttagsmetoder, blockhjälpmedel och IT-stöd. Vidare finns det olika val inom varje områden för
beslutsfattande. Det som påverkar valen är bland annat produkternas egenskaper som bland annat
mått och känslighet men även verksamhetens syfte med färdigvarulagret.

3.2.4 Studie av materialflöde från införsel till utförsel
Författarna till examensarbetet utgår från att det finns 3 primära metoder för hantering av material i
ett företag:
1. Linjer med olika typer av transportband som transporterar material.
2. Olika typer av gaffeltruckar som kräver truckkort
3. Manuell hantering i olika former.
I en rapport av Kimberly P. Ellis, Russell D. Meller, Joseph H. Wilck IV, Pratik J. Parikh & Franky Marchand (2010) tittar skribenterna på hur materialflödet i ett företag som sätter ihop komponenter
med fokus på hur flödet kan effektiviseras. Rapporten har fokus på materialflödet från införsel av
gods via bryggor från vilka detaljerna transporteras till respektive lagerplatser, varefter de förs till
platserna där de används. I rapporten är platserna för bryggorna dit godset anländer, lagerplatser
och placering av produktionslinjer förutbestämda. Materialflödet genom företaget är en beslutsvariabel.
Skribenterna till rapporten menar att design och optimering av logistiken i en fabrik leder till reducerade materialhanteringskostnader och ökad produktivitet. Aktiviteter där hantering av detaljer med
hjälp av industriella fordon som gaffeltruckar innebär ett ansvar för de som arbetar med materialhantering utan att tillföra värde till produkterna. I ett större företag kan det innebära många och
långa förflyttningar av material som i någon mån kan vara nödvändiga men som samtidigt innebär att
företaget riskerar ha ett stort antal produkter som är komplicerade att planera för att optimera flödet.
Två frågor - av flera - som diskuteras i rapporten är:
•

Hur bör lagerytor konfigureras?
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På vilken nivå bör bemanningen vara för att transportera material?

I rapporten skapade författarna ett flödesschema enligt nätverksmodell. Fördelen med modellen är
att den ger möjlighet komprimera ett fysiskt flöde jämfört med ett spaghettidiagram. Nackdelen med
modellen är att den inte visualiserar avstånd mellan stationer och de rörelser det för med sig. Författarna kommer fram till, att det finns ett behov av att visualisera vägen mellan stationerna vilket de
löser genom att söka kortaste vägen mellan stationerna. Figur 14 visar exempel på nätverksflödesmodell för att illustrera hur ett sådant kan se ut (hämtad från skribenternas rapport)

Figur 14: Nätverksmodell flöde (Kimberly P. et al. 2010)
Ett spaghettidiagram hade kunnat lösa detta, då det både visar rörelser och beroenden mellan stationer. Ett spaghettidiagram har å andra sidan svagheten att det visar rörelser mellan specifika tidpunkter, om dessa ej anges innebär det att rörelser som sker vid andra tillfällen inte kommer med i
studien.

3.3 Utvärdering av litteraturstudie
Vid eftersökning av litteraturstudie användes olika sökord som överensstämmer med detta projektarbete vilket är, materialhantering, interna transporter, effektivisering, slöserier och standardiserad
dokumenthantering. Skribenterna av detta arbete valde ut sex tidigare arbeten/projekt för en mer
noggrann undersökning. Metoderna som skribenterna i de olika projekten användes skulle komma av
vara till stor hjälp för arbetet i detta projekt.
Litteraturstudierna som undersöktes ger en bredare kunskap för tillvägagångssätt vad gäller valda
verktyg och metoder för att komma fram till analys och effektivisering och alternativa metoder av
material och dokumenthantering. Metoder som Intervjuer och observationer var ständigt återkommande i de olika arbeten som undersöktes i litteraturstudierna för att samla in information och bilda
ett nuläge av processen. För att mäta aktiviteter, identifiera värde- och icke värdeskapande vid
materialhantering tillämpades verktyg i form av tidsstudier och frekvensstudier. Detta bidrog till att
de kunde samla in och dokumentera tider och prestationsgrad för det specifika arbetsmomentet.
Genom att tillämpa produktionstekniska metoder och verktyg har skribenterna skapat möjligheter
att generera förbättringsförslag till de berörda projekten. Genom att undersöka dessa litteraturstudier har mycket bra idéer kunnat skapas till hur ett resultat kan komma att se ut och hur problemet
kan angripas på bästa möjliga sätt.
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Bland annat ser skribenterna till detta arbete behovet av att använda sig av metoderna intervjuer
och observationer. Dessa metoder kommer vara till grund då det mänskliga ögat är ett effektivt verktyg för att göra sig införstådd i en process och hitta avvikande beteende. Istället för att komma med
förslag till förbättring på ett problem där endast teoretisk information samlats in så kommer en genomgång på plats göras så att den berörda situationen upplevs med egna ögon, på så sätt ges bättre
inblick. Detta har visats vara mycket effektiv metod i de undersökta litteraturstudierna. För att mäta
de olika aktiviteterna som hör till material- och dokumenthantering kommer tidsstudier och frekvensstudier att tillämpas i arbetet.

4 Metod
Att studera en metod innebär att studier pågår i hur ett verktyg tillämpas i praktiken och kan beskrivas teoretiskt samt genom egna försök där uppföljning bör ske som kan speglas mot de resultat som
önskats och/eller erhållits genom studier och praktiskt användande av metoden.

4.1 Forskningsmetodik
För att på bästa möjliga sätt göra sig införstådd in en situation eller ett område bör en studie utföras
kring berört område (Saunders et al. 2009). Genom att använda kvalitativa- och kvantitativa verktyg
ska all relevant data samlas in, detta för att bygga upp grunden till projektet.
Enligt Saunders et al. (2009) finns det två informationstyper, primär- och sekundärdata. Detta projekt
består i stor del av primärdata, vilket innebär att data har samlats in specifikt för den aktuella studien. De metoder och verktyg som använts för att samla in data för projektet har varit bland annat
PDCA, intervjuer, spaghettidiagram, observationer och frekvens- samt tidsstudier. Den teoretiska
delen av dessa metoder och verktyg beskrivs i kapitel 5, teoretisk referensram.
Det finns tre typer av intervjutekniker, strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Yin, 2013). I arbetet utfördes till stor del ostrukturerade intervjuer vilket innebär att det inte
finns något frågeformulär och frågor skapas under samtalets gång. Dessa intervjuer gjordes med
truckförare som hade ansvar för materialhantering och personal på spedition som hade ansvar för
dokumenthantering. Detta gjorde det möjligt att förstå nuläget och problemet med dåvarande
material och dokumenthantering.
Enligt Liker (2009) är observationer, alltså det mänskliga ögat ett effektivt verktyg för att göra sig
införstådd i en process och hitta avvikande beteende. Detta tillvägagångssätt har använts flitigt i arbetet och har gjort det möjligt att få en djupare förståelse för problemen, men även ett viktigt komplement till de utförda intervjuerna.
Tidsstudier är en väsentlig del när en arbetsplats effektivitet ska undersökas (Bicheno et al. 2011).
För att få fram kvantitativa data såsom tidsåtgång för de olika aktiviteterna som undersöktes gjordes
tidsstudier och frekvensstudier. Dessa studier ska vara ett tillägg för arbetet och analyseras för att
möjliggöra generering av förbättringsförslag.
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4.2 Tillvägagångssätt
För att få en struktur och uppnå mål och syfte i detta förbättringsarbete har verktyget PDCA används.
PDCA är en metod som utgör en kontinuerlig cykel för att ge struktur i ett förbättringsarbete och
används som en del vid arbete med ständiga förbättringar (Bicheno et al., 2011). Arbetsmomenten
som definierades har delats upp enligt de fyra faserna, Plan, Do, Check och Act, se figur 15.
Genom att jämföra litteraturstudien och nulägesanalysen bestämdes ett flertal produktionstekniska
verktyg och metoder som projektet skulle använda sig av. Dessa var bland annat: intervjuer, observationer, spaghettidiagram, frekvens- och tidsstudier samt riskanalys (FMEA) och rotorsaksanalys (5
Varför). För att förstå processen kring material- och dokumenthantering för det berörda området
gjordes observationer och intervjuer på plats i företaget.
Enligt Pia Anhede & Joakim Hillberg (2006) arbetar japanska företag intensivare med planeringsfasen
och lägger mer tid på sig att planera vilket gör att nästa fas som är implementeringsfasen går mycket
snabbare. Just därför har en stor tid av arbetet lagts på planeringsfasen. Under planeringsfasen gjordes en plan för hur nulägesanalysen skulle gå tillväga, metodval mm. Här definierades projektets
syfte och mål, avgränsning, problembeskrivning samt utförande av en litteraturstudie för att se hur
liknande projekt gått tillväga.
Aktiviteter som ingår under do-fasen är intervjuer, observationer, spaghettidiagram, frekvens- samt
tidsstudier, FMEA och rotorsaksanalys. Genom att använda dessa metoder ska all nödvändiga data
samlas in och vara till stöd för att generera förbättringsförslag. FMEA ingår även som del av C-fasen
för att analysera och förbättra åtgärder som genomförts om de gett önskade resultat.
Under Check-fasen ingår datasammanställning och analys av data. Och i den sista fasen av PDCAcykeln ingår utformning av förbättringsförslag med stöd från teoretiska och empiriska studier.

Figur 15: PDCA applicerat på examensarbetet
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4.2.1 Litteraturstudie
För att finna rätt metoder kring datainsamlingen och för att kunna generera förbättringsförslag för
examensarbetet gjordes en litteraturstudie. I litteraturstudien kunde skribenterna av detta examensarbete få en djupare förståelse och idéer kring vilka lämpliga och effektiva metoder som finns för att
samla in nödvändiga data.
Ett flertal arbeten kring materialhanteringssystem och dokumenthantering undersöktes djupare, för
att skapa en förutsättning att lättare identifiera problem som andra forskare stött på kring liknande
arbeten. Dessa arbeten har hittats genom att söka på databaser, såsom diva-portal och bidragit stort
till detta arbete genom bra idéer till hur ett resultat kan komma att se ut samt hur problemet kan
angripas på bästa möjliga sett.

4.2.2 Intervjuer och observationer
För att skapa en genomgående förståelse för materialhantering och dokumenthantering på företaget
genomfördes intervjuer med personal på det berörda området. Truckförare intervjuades för att få
klargöranden i hur material- och dokumenthanteringen går tillväga, varför det utförs hanteringar på
ett visst sätt med mera. Men även för att höra på deras åsikter och tankar, vilka för och nackdelar de
ansåg med dagens arbetssätt.
I arbetet utfördes till stor del ostrukturerade intervjuer vilket innebär att det inte fanns något frågeformulär, och frågor skapades under samtalets gång. Fördelarna just med ostrukturerade intervjuer
är enligt Yin (2013) att samtalen oftast blir avslappnat och intressant mellan intervjuaren och kandidaten. Exempel på frågor som ställdes var bland annat vilka risker som fanns med dagens manuella
dokumenthantering och disposition av färdig- samt mellanvarulager. I senare delen av arbetet hade
frågor ställts samman för att fånga medarbetarnas förslag till förbättringar.
Liker (2009) menar att det mänskliga ögat är ett effektivt verktyg för att göra sig införstådd i en process och hitta avvikande beteende. Vidare menar han att istället för att komma med förslag till förbättring på ett problem där endast teoretisk information samlats in så bör en genomgång på plats
göras så att den berörda situationen upplevs med egna ögon, på så sätt ges en bättre inblick.
Skribenterna genomförde därför observationer enligt Gemba och Genchi Genbutsu för att med egna
ögon uppmärksamma problemet på plats, se hur material och dokumenthantering går till, vilka aktiviteter som innefattas och vilka arbetsmoment som ingår. Dessa observationer var till grund för de
frågor som ställdes vid intervjuerna. Genom observationerna ingavs en djupare förståelse kring problemet, vilket möjliggjorde att arbeta vidare med fallet.

4.2.3 Spaghettidiagram
Metoden spaghettidiagram är väldig enkel och ger oss en bättre överblick i hur rörelserna ser ut för
det observerande området och gör det enkelt att se vilka slöserier vi bör koncentrera oss på (Petterson et al. 2009). Bicheno (2011) menar att onödiga förflyttningar är aktiviteter som bör arbetas bort
och genom att eliminera dessa ges stora effektivitetsvinster.
Spaghettidiagram utfördes på truckförarna för att kartlägga hur de rör sig vid hantering av material.
Genom att utföra spaghettidiagrammet kunde mängden rörelser visualiseras och slöserier kopplas
samman. En layout över det avgränsade området användes där en truckförare observerades vid hantering av material och alla utförda rörelser skissades ner på kartan.
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4.2.4 Tids- och frekvensstudie
Tidsstudier är en väsentlig del när en arbetsplats effektivitet ska undersökas. Att genomföra tidsstudier innebär att observera, dokumentera och ta tid på vad som händer under det att aktiviteter på en
avgränsad arbetsplats genomförs. Tillvägagångssätt vid genomförandet av tidsstudie görs enligt
snapback-metoden som innebär att klockan nollställs efter varje moment och den totala tiden räknas
samman efteråt. Snapback-metoden har fördelarna att varje moment registreras direkt, oregelbundna element är här lättare att registrera. Nackdelar är att tid mellan moment riskerar bli exkluderade, det är även svårt att fånga korta moment som enstaka sekunder. Därför gjorde även en frekvensstudie som en komplettering till tidsstudien. Tidsstudien utfördes på två erfarna truckförare
och klockades med ett tidur från mobiltelefonen. Tiden klockades för varje aktivitet som de observerade utförde och gjordes flera gånger under flera dagar för att få så hög variationsbredd så möjligt,
detta för att säkerställa resultat. Under frekvensstudien tog tiden med klocka i mobil, som nollställdes enligt ett fast tidsintervall
Frekvensstudier är enligt Bicheno J. et al. (2011) en metod som går ut på att skapa fakta över vad för
slöserier som pågår i ett företag. Det innebär att en studie genomförs över minst en dag, där ett antal observationer genomförs med ett på förhand bestämt intervall. Det som ska observeras ska på
förhand vara avgränsat till en plats, en maskin eller en person beroende av vad som ska observeras.
För att ha möjlighet att generera förslag på eliminering av icke- värdeskapande aktiviteter när det
kommer till materialhanteringen genomfördes frekvensstudie för att identifiera de olika aktiviteterna. Syftet med frekvensstudien var även för att komplettera tidsstudien och identifiera truckförarnas
mest frekventa icke värdeskapande aktiviteter vid hantering av material. Vid utförande av frekvensstudie följdes en truckförare vid förberedelse av utleverans av material per order. Även här gjordes
tidsstudien vid flera tillfällen under några dagar för att få så hög variationsbredd som möjligt för att
säkerställa resultatens giltighet. Efter att ingående aktiviteter i studien identifierades klockades de
med ett tidur och varje utförd aktivitet markerades. Tillåten felmarginal sattes till maximalt fem procent vid beräkning av antalet nödvändiga observationer.

4.2.5 Kartläggning
För att kunna förbättra materialhantering i en verksamhet är det nödvändigt att en analys av materialflödet utförs. Detta för att göra sig införstådd i processen för vidare arbete. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) ökar det även möjligheten till att förbättra de interna transporterna och genomloppstider
i verksamheten. Kartläggning utfördes med ett schema med standardiserade symboler för processer
som beskrivs i kapitel 2.7.4 kartläggning av materialflöden.

4.2.6 Riskanalys av dokumenthantering
För att identifiera tänkbara problem och risker i en process eller produkt används en riskanalys (Failure Mode and Effect Analysis) där syftet är att helst undvika att fel och brister alls inträffar (Sörqvist
L. 2014). FMEA är en strukturerad metod för att identifiera potentiella problem och risker där målet
är att minimera och helst eliminera risker och problem som kan uppstå. En riskanalys utfördes på den
manuella dokumenthanteringen vid slutmonteringen, detta då det under flertal gånger av observationerna upptäcktes att det hade kommit bort dokument som talar om att en hel eller en delorder är
färdigtillverkad och emballerad för utleverans. Syftet var att ta reda på vilka konsekvenser detta
medför samt hur hög allvarlighetsgraden är.
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4.2.7 5 Varför
5 Varför är en väletablerad metod att hitta rotorsaken till ett problem. Fråga Varför flera gånger, förr
eller senare nås orsaken till problemet enligt Bicheno J. & Holweg M (The Lean Toolbox, 2016). Under
projektets gång har metoden 5 Varför applicerats regelbundet för att hitta rotorsaken till problem.
Bland annat har metoden använts för att hitta rotorsaken till att dokument kan komma bort vid
slutmonteringen.

5 Nulägesbeskrivning och resultat
Detta kapitel beskriver företagets nuläge samt resultaten av använda verktyg. Detta påbörjades tidigt i arbetet, i samband med introduktion på företag tillsammans med handledare.

5.1 Introduktion av materialhanteringen
Projektet avgränsas från sista station i produktionen, slutmonteringen till färdigvarulagret vilket berörs av tre områden som visualiseras nedan i figur 16 och beskrivs kortfattat:
•

Mellanlager: En mellanstation där färdig produkt förflyttas till väntan på nästa förflyttning.

•

Färdigvarulager: Ett lager där produkter förflyttas och organiseras till rätt lagerplats.

•

Utleveranslager: Ett lager där produkter ställs efter order i väntan på att transporteras till
kund.

Figur 16: Kartläggning av materialhantering
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Trädetaljer transporteras på band genom produktionens alla stationer fram till slutmontering där
detaljer skruvas ihop manuellt och emballeras. Vidare förflyttas produkterna till ett mellanlager i
väntan på nästa förflyttning. Truckförarna förflyttar de färdiga produkterna vidare till ett färdigvarulager så att de hamnar på rätt lagerplats. När det sedan är dags för att förbereda ordern för utleverans förflyttas produkter som ingår i ordern till ett utleveranslager i väntan på lastbil för transport till
kund.
Produktionsökningen på företaget har skett hastigt och medfört ökade volymer. Det har lagts mycket
fokus på produktion och logistiken har dessvärre hamnat efter. Allt eftersom företaget växt och volymerna ökat har produkterna behövt mer och mer yta att magasineras på, men ingen större anpassning av lagret har kunnat utföras. Företaget har avsatt en liten yta i färdigvarulagret som ska fungera
som ett mellanlager där personal vid slutmontering kan ställa färdigt gods i väntan på att truckförarna förflyttar dessa till rätt plats i färdigvarulagret.
Mellanlagret uppfyller sitt syfte och funktion, men endast dagar då det är låg produktion. Vid högre
volymproduktion fylls mellanlagret snabbt vilket medför att produkter ställs lite här och var där det
finns plats på andra ställen i färdigvarulagret. När en order ska plockas samman för att förflyttas till
utleveranslagret måste truckförarna gå runt och leta efter produkter vilket tar väldigt mycket tid.
Även om produkten står inom rätt lagerplats kan det fortfarande vara svårt att hitta ibland. Detta då
det exempelvis kan stå flera andra pall framför.
Företaget upplever idag slöserier vid hantering av träprodukter med truck som anses vara omfattande. Den interna logistiken som kommer analyseras består av truckkörning från slutmontering till
mellanlager samt truckkörning mellanlager till lager för leveransklara produkter och lager för utleverans.

5.1.1 Nuläge materialhantering
Efter att ha skapat ett par spaghettidiagram konstaterades att truckrörelserna är omfattande. Det
gäller både rörelser efter slutmontering till färdigvarulagret och från färdigvarulagret till leveranslagret. Truckförarna kör leveransklara produkter utifrån order och enligt FIFO, med undantag för ordrar
där produkter körs om då en produkt har fått defekter i delar av flödet som ligger före slutmonteringen. Olika slingor som produkterna ska levereras i är uppbyggda efter ett antal orter där företaget
har återförsäljare.
Varje hämtning av produkter med truck från färdigvarulagret, består av att en truckförare först går
runt med en godsanmälningslista och kryssar de emballerade produkter som ska levereras till sina
specifika adresser. När truckföraren hittar de produkter som är färdiga för leverans och ska föras ut
till leverans-lagret, markeras dessa med ett kryss på emballaget, varefter truck hämtas och de emballerade produkterna körs ut till leveranslagret.
Problem som uppstår och kan uppstå i färdigvarulagret vid truckkörning i hantering av produkter:
•

Risk för påkörning av människor som befinner sig i området färdigvarulager och utleveranslager. Krav saknas på varselväst eller annan visuell varning om att fotgängare befinner sig i området.
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Många truckrörelser som utförs på grund av att produkter i en order ofta är placerade på
olika platser.
o

Erfarna medarbetare hittar efter att ha letat till fots efter produkter som ska med aktuell utleverans.

o För mindre erfarna medarbetare tar det mer tid hitta produkterna.
o De skyltar som sitter i taket där avsikten från företagsledningens sida är att ange specifik slinga, följs inte till fullo. Minst en orsak har hittats till detta: platsbrist.
•

Samtal mellan truckförare, även mellan truckförare och speditionspersonal, på grund av osäkerheter var produkter finns eller kan placeras.

•

Väntetider hos truckförare då en truckförare utför ett arbete, vanligen lastning till lastbil,
medan en annan truckförare behöver placera/omplacera produkter i utleveranslagret.

•

Medarbetare pekar på platsbrist vid placering av produkter.
o Företaget har vuxit kraftigt under en period, vilket medfört att informationsflöde och
dokumenthantering tillsammans med intern logistik i av examensarbetet berörda området inte fungerar optimalt.

•

Ett antal rockader utförs inför flertalet utleveranser av emballerade produkter.

•

Exempel på ej optimal placering: produkter som ska med en order är placerad på sätt som
kräver stor mängd truckrörelser för att få fram den till utleverans.

•

Produkter som ska med en specifik order är emballerade men emballaget märkt med fel etikett.

En studie som genomförts av ett “idealt” förlopp, där en truck står vid passage mot färdigvarulagret,
kör in till mitten av detta och hämtar en pall på golvet, kör tillbaka till leveranslagret och placerar
pallen vid bortre (sett från färdigvarulagret) långväggen och kör tillbaka till passagen tar ca. 75 sek.
Detta en tid som är svår att uppnå i verkligheten, då det är många rockader som utförs i färdigvarulagret med truck.
Om rockaderna: produkter som ska till utleveranslagret är långt ifrån alltid närmast till för att hämtas
med truck. Det som har hänt, är att en/flera produkt(er) som ska skickas har placerats antingen “innanför” produkter som ska skickas vid annat tillfälle, eller kan vara placerad under en/flera produkt(er)
på pall som ska skickas vid annat tillfälle. Detta åskådliggörs i figur 17 (från sidan) De X-märkta produkterna är de som ska transporteras enligt plocklista till utleverans. De andra ska vara kvar. Figuren
illustrerar hur det kan se ut både på “Torget” i färdigvarulagret som är preliminär destination för
produkterna och över hela färdigvarulagret, oavsett vilken slinga som produkterna är placerade på.
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Figur 17: Hur emballerade produkter ofta är placerade på färdigvarulagret

5.1.2 Nuläge dokumenthantering
Företaget ser idag att det finns behov av standardiserad dokumentation. Dokumenthanteringen i
informationsflödet beskrivs som till stor del manuell, vilket ses medföra oklarheter och med det
kostnader då tid går åt tid till kontroller. Överlämnande av order går till enligt följande:
Via papper av produktionsledaren, som levereras för hand. Först går dokumentet till slutmontering
detalj som sitter mot vägg, som sedan lämnar dokumentet till slutmontering central del. Detta för att
väggdetaljen på dokumentet anger vilka vagnar de placerat väggdetaljen på. Samt anger även eventuell packning av väggdetalj på dokumentet som sedan går in på bokning via spedition när slutmontering produkt är klara.
Problem som uppstår i och med nuvarande informationsflöde med hantering av dokument i produktion:
•

Stor del av informationsskapandet sker för hand, med anteckningar i dokumentet som går
under benämning “slutmonteringslista” med original och kopia. Om både “ok” och avvikelser. Med “ok” avses:
o Att alla processer i produktion löpt som avsett och inga omkörningar av någon produkt
ägt rum.
o Något som avviker är antecknat på rätt plats och att rätt åtgärder är vidtagna för produkter som producerats om, för att brister i order ej ska uppstå.
o Med “omkörning” menas att en defekt uppstått på en produkt, varvid ett nytt exemplar av produkten tillverkas.

•

Exempel på avvikelse i dokument:
o Något står antecknat på fel plats i dokumentet eller är svårt att tyda.
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o Emballerade produkter på en pall, där emballaget är fel etiketterat.
o Order blir dellevererad då en produkt blir sen, beslut fattas om att leverera del av order.
o Order blir försenad på grund av att del av den (en/flera produkter) måste produceras
om. Se omkörning ovan.
•

Det förekommer felskrivningar i slutmonteringslistan (kopian), vilket leder till att spedition
får leta efter delar av ordrar då produkter placeras fel.

•

Det skrivs ut etiketter till 4–5 pallar som är normal storlek i antal räknade pallar per order.
Vid större ordrar blir innehållet på pallen handskriven på emballaget. Detta beroende på systemet (Microsoft Navision) som planeringen jobbar i. Antalet pallar är baserad på ett genomsnitt på hur många pallar som behövs för varje order.

•

Originaldokumentet följer med från början till slut, kopian stannar kvar på förstatempo till
dess samtliga produkter i ordern gått igenom och är klara för leverans.

•

Det finns en risk att dokument kommer bort, då informationshanteringen till stor del är manuell.

5.2 Resultat
Här presenteras de resultat som framkommit av examensarbetet. Det innebär även att tillvägagångssätt, planerade och genomförda redovisas.

5.2.1 Intervjuer och observationer
Genom att kartlägga materialhanteringen, utföra observationer och intervjuer med personal på området som studien berör kunde olika aktiviteter identifieras. Intervjuerna som gjordes var till stor del
ostrukturerade och skedde i samband med observationerna. Detta gav en djupare förståelse av
materialhanteringen, hur och varför de använder ett mellanlager samt hur de organiserar och tänker
när de placerar produkter i färdigvarulagret. Flertalet medarbetare hade åsikter om att färdigvarulagret var för litet för den produktionsvolym som är idag. De tyckte att mellanlagret som lagts till relativt
nyligen fungerar bra och ger en förbättrad logistisk hantering av färdiga produkter, dock bara när
produktionsvolymen är lägre.
På slutet genomfördes strukturerade intervjuer med förberedda frågor för att räta ut frågetecken
som uppstått under arbetets gång. Dessa frågor gällde även medarbetares egna förbättringsförslag.
Personal menade att de som jobbade på lagret arbetade på sitt eget vis och hantering av produkter
sker på flera olika sätt vilket kan leda till ännu mer förflyttning och letande. Det fanns inget standardiserat arbetssätt att utgå från, var och en arbetar efter egen erfarenhet.
Det var lite oklart hur många personer som i dagsläget arbetade på lagret då det kunde komma in
personal från andra avdelningar i produktion och köra truck emellanåt beroende på behov. Vidare
har personalen olika lång erfarenhet. Vissa hade arbetat i över 10 år medan andra i något år eller
kortare tid. Under observationerna framgick det att truckförarna inte har några bestämda arbetsområden vilket innebär att de kan ta hand om allt, från att organisera produkter till rätt lagerplats, ta
emot inleverans av råmaterial och lasta på lastbil. Det är alltid två medarbetare som endast kör truck
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och har hand om lagret, båda med lång erfarenhet. Det finns även en arbetsledare som ansvarar för
att allt arbete i lagret fungerar som det ska.
När det kommer till dokumenthanteringen av produkterna observerades det bland annat att ifyllningen vid slutmonteringen genomfördes på olika sätt beroende på vem som fyllde i dokumenten.
Ifyllningen kunde även vara slarvig och svår att läsa av för personalen i spedition som skall mata in
allt i datorn. Detta medför att personal från spedition får springa ut till slutmonteringen, för att dubbelkolla vad som står i dokumentet. Vid flera tillfällen hade dokument kommit bort från slutmonteringen varvid spedition inte visste om den ordern var färdigproducerad. Letande pågick i ca 40 minuter innan pallen till slut lokaliserades. Vid intervjuer med berörd personal vid slutmontering var deras
åsikter att den manuella dokumenthanteringen de har idag var väldigt mödosam, kräver mycket ifyllningar och kan vara oklar. Några hade arbetat på avdelningen i flera månader och hade fortfarande
svårt med ifyllning av dokument. Därför fick ansvarig personal med mer erfarenhet alltid säkerställa
att allt är rätt ifyllt innan de skickades vidare iväg till spedition, vilket även det ofta missades.

5.2.2 Spaghettidiagram
Spaghettidiagram utfördes på truckförarna för att kartlägga hur de rör sig vid hantering av material.
Genom att utföra spaghettidiagrammet kunde mängden rörelser visualiseras och slöserier kopplas
samman. Diagrammet som skapades visar tydligt att truckförarna utför väldigt mycket korta rörelser
fram och tillbaka vid lagerplatserna. Dessa rörelser motsvarar rockader för att frigöra rätt pall för
ingående order, samt ställa tillbaka pall som inte ska med aktuell order. Rörelser visualiserades där
letande till fots för identifiering av gods för ingående orderföreberedelse. Dessa rörelser var frekventa vilket ses på spaghettidiagrammet, se bilaga F.

5.2.3 FMEA – riskanalys
När riskanalysen, se bilaga C, genomförts blev det uppenbart att det finns risker som resulterar i
kostnader och i värsta fall att mycket tid läggs på arbetsuppgifter som inte ska behöva utföras med
stabilare dokumenthanteringssystem och informationsflödet i det. Mycket i en riskanalys bygger på
hur en risk/ett utfall av en händelse hanteras och kan beräknas. Även om riskanalysen inte är exakt,
är det likafullt viktigt ta den på allvar. En eller flera risker som upplevs ”hanterbara” men uppenbarligen och enligt intervjuer innebär osäkerheter innebär följdeffekter som kan medföra extra kostnader
och tidsspill. Detta blev uppenbart vid en frekvensstudie. En retur av produkter som skickats ut innan
den skulle levereras, innebär kostnader genom ett antal rörelser som inte skulle ha behövts om risken hade reducerats genom tidigare analyser. En händelse som orsakar kostnader som kan anses
vara små för ett enskilt tillfälle, innebär snabbt ökade kostnaderna om inte lämpliga åtgärder införs
och kan bli avsevärda kostnader som äter av företagets vinst på längre sikt.

5.2.4 Tidsstudien
Tidsstudier är en väsentlig del när en arbetsplats effektivitet ska undersökas. Att genomföra tidsstudier innebär att observera, dokumentera och ta tid på vad som händer under det att aktiviteter på en
avgränsad arbetsplats genomförs. Som tidigare nämnts upplever företaget att materialhanteringen
från slutmontering fram till utleverans är både tidskrävande och ineffektiv. Det vill säga att hanteringen av färdig produkt med truck tar för lång tid, utförs för många förflyttningar och lyft samt kräver mycket letande för att hitta rätt produkter. En tidsstudie har genomförts, finns i bilaga D, för att
identifiera tiden det tar för de observerade truckförarna att utföra vissa aktiviteter.
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Varje order går igenom totalt fyra aktiviteter, eftersökning av rätt produktorder, framtagning av produktordern, Ställa tillbaka pall som inte ska med leveransen och ställa pall vid utlastningen. Tidsstudien ska visa varje aktivitets genomsnittstid, den totala tiden för hantering men även hur många lyft
som gjorts vid varje aktivitet. Aktiviteter som lastning på lastbil har avgränsats från denna tidsstudie.
Det finns fyra ordertyper, Hallgren, Norgelista, Stycklista och Partiorder. Partiorder har valts av avgränsas från denna studie då antalet produkter i en sådan order har för stor variation.
Definition av aktiviteter:
•

Eftersökning av pall: Tiden det tar efter att hämtat godsanmälningslistan till att identifierat
alla emballerade produkter som ingår i listan.

•

Ställa fram gods: Tiden det tar att köra fram ingående gods med truck

•

Ställa tillbaka pall på rätt lagerplats: Tiden det tar att köra tillbaka gods som förflyttats och
som inte ska med till slutkund.

•

Ställa gods på utlastning: Tiden det tar att köra ut gods till utlastningsytan.

I tabell 1 presenteras den sammanställda tiden för de ordrar som tidsstudien berör, där framgår det
även antal lyft som krävdes för att frigöra en pall. Medeltiden presenteras för alla de ingående aktiviteter i studien. Tidsstudien utfördes både på för och eftermiddag och omfattas av 10 olika tillfällen
för de tre ordertyperna ovannämnda.
Det som ses i tabell 1 är medeltiden för hantering (alla aktiviteter) av en genomsnittlig order om 16
pall 55 minuter och 50 sekunder. Medeltiden för att hämta godsanmälningslistan till att identifiera
de pall som ingår i styckorderlistan är 15 minuter och 27 sekunder.
Medeltiden för att köra fram ingående gods med truck som tillhör ordern är 18 minuter. Medeltiden
för att köra tillbaka gods som förflyttats och som inte ska med till slutkund är 10 minuter och 40 sekunder. Medeltiden för att köra ut gods till utlastningsytan är 6 minuter och 48 sekunder. Antalet
medellyft som utfördes vid sammanställning av ordrarna för utlastning var totalt 71 stycken.

Tabell 1: Total tid för en ordersammanställning

Order stor- Sammanställning
lek (st):
order (min):

15,8

55,5

av Hitta pall Ta fram pall Ställa tillbaka Ställa pall vid ut- Antal
(min):
(min):
pall (min):
lastning (min):
lyft:

15,27

18

10,4

6,48

71

Analys av tidsstudie
Under observationerna och tidsstudien uppmärksammades att hanteringen av ordrar för utlastning
tog något längre tid på förmiddagen. Detta beror bland annat på att truckförarna kom igång strax
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innan lunch och då är lagret i stort sett full med pallar av färdiga produkter. Personal på slutmonteringen transporterar färdig produkt till mellanlagret, som snabbt blir fullt. Det innebär att pallar med
färdiga produkter placeras där de inte hör hemma på grund av platsbrist. Truckförarna får då leta lite
mer för att hitta rätt produkter och utföra många rockader för att frigöra pall som ska med en specifik order.
Tidsstudien utfördes nästan lika mycket på för- som på eftermiddagen för att fånga variationer. Totalt följdes två truckförare och samtliga lastare som ingått i studien gick igenom samtliga aktiviteter.
Varje aktivitet analyseras var för sig där varje tabell visar hur lång tid varje order tog att utföra respektive aktivitet. I tabellen är tiderna sorterade i ordning, från den kortaste tiden överst till den
längsta tiden nederst.

Hitta rätt produkter för ingående order
Inför hantering av order för utleverans börjar truckföraren med att hämta en godsanmälningslista
från spedition. I godsanmälningslistan står antalet och typ av produkter som ska med ordern. I tabell
2 i Bilaga D redovisas tiden det tar efter att hämtat godsanmälningslistan till att identifierat alla de
gods som ingår i listan. I tabellen är tiderna sorterade i ordning, från den kortaste tiden överst till den
längsta tiden nederst. Genomsnittstiden för att utföra denna aktivitet är ca 15 minuter vilket motsvara ca 27 % av den totala genomsnittstiden för att utföra hela hanteringen av ordern för utleverans. Det tar mycket tid att lokalisera produkterna för ingående order, detta då de antingen inte står
på rätt plats eller att de står bakom annat gods vilket gör dom dolda.
Den mätning som tog kortast tid var 13 minuter. I denna mätning stod alla produkter på rätt plats
och detta var under eftermiddagen, truckförarna hade arbetat ett par timmar med att organisera
produkterna i lagret. Detta medförde att lokalisering av pall för ingående order var lättare att utföra.
Den mätning som tog längst tid var 21 minuter. Orsaken var en produkt som hade ställts på fel plats
vilket gjorde att truckföraren fick leta för att hitta ordern.

Ställa fram gods
I denna aktivitet kör truckföraren fram ingående gods med truck. Den genomsnittliga tiden blev ca 18
minuter vilket stod för ca 33 % av den totala genomsnittstiden för att utföra hela hanteringen av
ordern för utleverans, se tabell 3 i bilaga D. Anledning till att det tar lång tid att ställa fram gods är att
det krävs många lyft. Gods som inte ska med samma order behöver flyttas om för att frigöra rätt pall.
Ett exempel är när gods som ska med en order är placerad underst eller i mitten. Det innebär att
truckföraren först måste ställa de översta godsen åt sidan och sedan lyfta godset som ska med ordern för att sedan ställa tillbaka godset som inte ska med ordern. I snitt krävdes det 71 lyft för en
order som i genomsnitt var av storleken 16 pall. I takt med att de krävdes flera lyft ökade tiden för
aktiviteten “ställa fram gods”. Vissa produkttyper får heller inte stå på varandra, om truckföraren lyft
av en pall för att frigöra en annan fick rockader genomföras för att produkterna ska vara rätt placerade.

Ställa tillbaka gods på rätt lagerplats
I denna aktivitet ingår tiden det tar att köra tillbaka gods som förflyttats och som inte ska med aktuell
order. Det tog i genomsnitt 10 minuter och 40 sekunder för en snittorderstorlek om 16 pall för truckföraren att utföra denna aktivitet. Denna aktivitet sågs som problemfri förutom i några fall där tiderna noterats högre då det krävts lite fler omförflyttningar av godset innan det kunde ställa tillbaka på
lagerplats. Genomsnittstiderna skiljer sig mellan ställa fram gods (18 min) och ställa tillbaka gods på
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rätt lagerplats (10 minuter). Detta noterades bero på att under aktiviteten ställa fram pall fick extra
tid läggas på att flytta och ställa, vilket gjorde att det inte krävs lika många lyft och omförflyttningar
när de pallar som inte skulle med till slutkund skulle ställas tillbaka.
Det finns inga krav på att pallar som ska ställas tillbaka behöver stå på exakt samma plats som från
den plats där den hämtades, bara det är under samma lagerplats för produkten. Om en pall hämtades längst in så behöver den inte lämnas tillbaka där utan kan ställas längst fram på lagerplatsen.
Detta ses i tabell 4 bilaga D.

Ställa gods på utlastningsytan
I denna aktivitet ingår tiden det tar att köra ut godset till utlastningsytan. Denna aktivitet var den
minst problemfria och påverkas endast av något hinder fanns längs transportsträckan från färdigvarulagret till utleveranslagret. Dessa hinder kunde exempelvis vara väntan på andra truckförare som
körde förbi eller arbetade vid samma plats på utleveranslagret. Även lastbilar som befann sig på utlastningsplatsen och väntade på att lastas eller lossas och stod i vägen. Genomsnittstiden för att
ställa gods på utlastningslagret för en snittorderstorlek om 16 pall blev 6 minuter och 48 sekunder
vid genomförda mätningar. Denna aktivitet tog kortast tid av alla aktiviteter som mättes. Nedan i
tabell 5 i bilaga D visas respektive tidsåtgång för att ställa fram pall vid utlastningsytan för respektive
mätt ordertillfälle.

Sammanfattning
Genomsnittstiden för att förbereda en snitt orderstorlek om 16 pallar för utleverans är drygt 56 minuter. Av denna tid går i genomsnitt ca 16 minuter till att identifiera alla de gods som ingår i godsanmälningslistan. Vidare tar det i genomsnitt 18 minuter att ställa fram godset. Att köra tillbaka gods
som förflyttats och som inte ska med till slutkund tar i genomsnitt drygt 11 minuter. Att köra ut godset till utlastningsytan för leverans tar i genomsnitt drygt 7 minuter.
Ca 80 % av den totala tiden för en hantering av en snittorder om 16 pall för utleverans går åt till att
identifiera och utföra rockader för att komma åt rätt gods samt ställa tillbaka gods som förflyttats
som stått i vägen och inte ska med aktuell order.
Enligt företaget kostar varje förflyttning av en pall ca 300 kronor. Utöver onödig kostnad för företaget medför det även negativ påverkan på säkerheten för avdelningen, detta då både hantering av
pall och trucktrafik är aktiviteter som medför risker i arbetet. I snitt utfördes 71 lyft med truck på en
orderstorlek av 16 pall vid förberedelse för utleverans. Genom analysen av tidsstudien och observationerna har ett första problem identifierats vilket är platsbrist i färdigvarulagret. Företaget har genom åren växt snabbt och produktionen ökat markant vilket medfört att stora mängder produkter
tillverkas dagligen, vilket skapar problem i mellan- och färdigvarulager.
Då det inte finns någon form av ställage att ställa pallarna på för bättre åtkomlighet måste gods förflyttas och omplaceras frekvent för frigöra rätt gods då flera produkter som inte ska med aktuell order kan antingen stå framför eller på godset. Det krävs många interna transporter med truck mellan
de olika lagringsplatserna när produkter ska plockas ihop till order. Produkter kan ställas längst in på
sin lagerplats även om de kanske snarast ska ut för leverans.

5.2.5 Frekvensstudierna
Frekvensstudier genomfördes vid flera tillfällen genom att följa truckförare från det att de till fots
letar reda på vilka ordrar som skall med en specifik godsanmälningslista. Den skapas av spedition när
ordrar ska skickas vid ett tillfälle och lastbil är bokad. I examensarbetet följdes truckföraren med
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papper, penna och klocka (mobil) från det att denne tog hand om godsanmälningslistan till dess godset var placerat i utleveranslagret. Den data som erhålls delas normalt in i 3 delar:
•

Värdeskapande

•

Icke värdeskapande, samt

•

Nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter.

När det gäller området som är föremål för genomförande av examensarbetet, kan det konstateras
att inga aktiviteter sker som skapar värde för kunden. Bearbetning, i förekommande fall målning och
sammanfogning av detaljer äger rum i produktion, fram till slutmontering med ett undantag. Det
undantaget utgörs av området som i layouten benämns verkstad, men eftersom aktiviteterna i det
området inte är föremål för datainsamling med analys och förbättringsförslag lämnas det utan vidare
behandling. De aktiviteter som fångats upp under datainsamling är icke värdeskapande aktiviteter
samt nödvändiga, icke värdeskapande aktiviteter.
Aktiviteterna som sker vid truckkörning efter slutmontering, fram till utleveranslagret, antecknades
med ett tidsintervall om 20 sekunder. Detta var inledningsvis ett antagande för att se om det tidsintervallet var realistiskt då varje aktivitet som äger rum vid periodtidens slut måste dokumenteras för
att kunna bedöma det verkliga utfallet i de statistiska beräkningarna som skulle utföras. Prov gjordes
med 15 sekunders periodtid, det konstaterades snålt tilltaget för att hinna med att notera vad som
händer samt föra in observationen på rätt plats i dokumentet. 30 sekunder bedömdes både ge onödigt lång väntan, även missa att föra in observationer som sågs viktiga för att få ett trovärdigt faktaunderlag.
Kursen effektiva arbetsplatser vid högskolan i Skövde behandlar tids- och frekvensstudier. I arbetet
togs hjälp av den för att säkerställa att beräkningar sker med rätt metod. Tidigare genomförda examensarbeten har studerats för att se om det finns likheter som kunnat vara till hjälp. I slutänden är
resonemang och formler som presenteras här resultat av studier och faktainsamling på plats, föreläsningar i effektiva arbetsplatser vid Högskolan i Skövde samt teori- och litteraturstudier.
För att genomföra frekvensstudier skapades en mall i Word, där inledningsvis 11 aktiviteter sattes
upp. Dessa kunde reduceras till 10 aktiviteter, då en av dem (stiga in i och ut ur truck) konstaterades
ha minimal inverkan på det totala arbetet, då det ofta tar högst 2 sekunder. Detta gäller i första hand
för ledstaplare, de truckar som sågs användas på Företaget är ledstaplare och motviktstruck och den
förra är den som oftast används vid förflyttning av emballerade produkter från stationen efter slutmontering till utleveranslagret. Motviktstrucken används vid lastning av produkter till lastbil då det
kräver en högre stabilitet hos trucken.
När truckförare kör ut emballerade produkter görs detta som tidigare nämnts genom en godsanmälningslista. Dessa listor finns i fem utföranden, varav fyra är vanliga och den femte enligt personal på
spedition och truckförare som varit anställda sedan flera år sällsynt. De fem listorna är följande, med
förklaringar på vad de innebär. Notera att den sistnämnda listan är sällsynt och markerad med svagare ”färg”:

•
•
•
•

Hallgrenslista benämns så, då det är ett åkeri (Hallgrens) som kör godset. Innebär extra sortering på utleveranslagret som tar extra tid.
Norgelista består av olika ordrar, innebär ofta utredningar på grund av felskrivningar i
papper.
Styckelista är allt utom Norgelistan, går varje dag.
Partilista är gods som körs till en ort, en order per lastbil. Upp till fem partibilar avgår
per dag från Företaget.
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Hämtningslista handlar om snickeri – småföretagare – som kommer in någon enstaka
gång och får hjälp av Företagets personal att lasta gods.

De listor som följts och som med det utgör underlag för frekvensstudien (se bilaga E, 4 sidor) i examensarbetet är Hallgrens-, Norge- och Styckelistan. De partilistor som körts för utleverans har av allt
att döma körts utanför de tider då arbete med kartläggning har genomförts. Datainsamlingen i examensarbetet har ägt rum på plats på Företaget under dagtid, i början i huvudsak mellan 08.00 till och
med 15.00 måndag till torsdag med en del undantag beroende av vad som genomförs samt arbetet
med att dokumentera processerna som arbetet berör på Företaget.
Målsättningen med frekvensstudien var att:
•
•

Fånga in en statistiskt sett tillräcklig mängd data från så många olika listor som möjligt för att
som del av datainsamlingen kunna lämna förbättringsförslag.
Dokumentera eventuella avvikelser i arbetet att transportera gods från station där produkterna emballeras till färdigvarulagret och vidare till utleveranslagret.

De avvikelser som noterats och förts in i Excel har ägt rum när truckförare utför arbete vid stationerna för emballering förutom att hämta gods under frekvensstudierna. Några enstaka gånger när lossning av lastbil ägt rum där syftet var att få ut produkter från färdigvarulagret. Vilket innebär att tid
läggs på transport av produkter där orsaken varit att dessa skickats för tidigt, vilket gjort att produkter returnerats till företaget innan den primära uppgiften, få ut produkter till utleveranslagret, slutförts. Det skapar merarbete då lastbilen inte kan stå kvar och vänta medan produkter transporteras
från färdigvaru- till utleveranslagret. Frekvensstudiens fokus var att dokumentera truckrörelser med
lyft och körning vid hantering av färdiga produkter till utleveranslagret från färdigvarulagret. Beslut
togs snabbt om att dokumentera även de lyft och rörelser som berodde av en retur varför även de
observationerna har kommit med i en studie. Detta för att dokumentera vad som uppfattats som ett
allvarligt slöseri, där brister i företagets rutiner uppenbarats. Oavsett var slöserier sker ska det dokumenteras där de påverkar vad som kan ses som väsentlig del av aktiviteter i ett företag, oavsett
vilket. Undantag kan ges om det uttryckligen definierats från början.
En fråga som kom var hur utfallet hade blivit om returen av produkter med lastbil inte förekommit,
hur mycket det påverkade resultaten. Skulle resultaten påverkas och i så fall till hur stor del? För att
undersöka detta, sammanställdes de data som returen skapade i en tabell. Dessa data drogs sedan
från de tidigare summerade, för att skapa en bild av hur en retur påverkar utfall som medelvärde av
lyft med truck och variansen av detta. Nämnas bör, att vid returen av produkterna lyftes produkterna
ut från lastbil och placerades i lämplig ordning i utleveranslagret för att så snabbt som möjligt kunna
lastas på lastbil när det blir dags att lasta på nästa gång, för att leveransdatum ska bli rätt och för att
kunna lasta produkterna så tidsmässigt effektivt som möjligt.
Skillnaden räknades ut med hjälp av Excel, med utgång från ursprunglig summering av samtliga observationer med avdrag av observationer från returen gav en skillnad i medelvärde av antal lyft från
7,92 lyft/pall till 7,58 lyft per pall där returen orsakade skillnaden på 0,34 lyft/pall med standardavvikelse 0,56 lyft/pall. Det innebär, att den rent statistiska skillnaden i medelvärde i kostnad kunde ses
bli förhållandevis liten. Dock värt att notera att en händelse av denna typ (returnerade produkter
som behöver tas om hand), om den inträffar flera gånger, skapar en kostnad som kan bli svår att
bortse ifrån.
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Frekvensstudie har inte genomförts av truckrörelser där produkter transporteras från emballering till
färdigvarulagret eller införsel av material för vidare förädling. Den summerade frekvensstudien med
samtliga observationer ses i figur 18, där observationer från produktreturen är avräknade.

Figur 18: Resultat av frekvensstudie, produktretur ej medräknad
I bilaga E finns 2 uträkningar av observationer. En av dem ”Beräkningar 1” är med samtliga pallar,
även de om togs med i produktreturen, i den andra ”Beräkningar 2” är produktreturens observationer borttagna. Antalet pallar är detsamma, eftersom de pallar som räknats in i studien är de pallar
som flyttats från färdigvarulagret till utleveranslagret. De pallar som hanterades i returen räknas inte
in, men de finns med i bilagorna där förklaringar till vad som räknats ut är med. Den del av studien
där ordern returnerades inträffade under observationer "Hallgrenslista 6(6)”. Det innebär att
resultaten i "Beräkningar 1" hade sett ut enligt "Beräkningar 2" med de resultaten om returen inte
hade inträffat.
Förklaringar: under Antal bokfördes antalet observationer för respektive variabel, där en variabel är
”Lyft med truck”. Att antalet lyft med truck blev den dominerande variabeln, beror på antalet rockader. Som lyft med truck räknas varje tillfälle när en pall ska lyftas för transport direkt till utleveranslagret, när en pall lyfts av från en annan pall som ska till utleveranslagret, där pallen som inte ska
med aktuell utleverans lyfts den tillbaka till plats enligt den region den ska levereras till.
Formlerna som användes för att beräkna antalet behövliga observationer grundar sig på tre villkor:
ett antagande att utfallet av frekvensstudien är statistiskt normalfördelad, att konfidensintervallet är
95% önskad nivå. Formel för att, efter en pilotstudie, fastställa hur många observationer som krävs
för att felmarginalen ska gå under en specifik nivå är enligt formel 1:

Formel 1: Formel för att få fram minsta antal tillräckliga observationer
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Där n är antalet erforderliga observationer, p är andelen observationer av den aktivitet/”variabel”
som ska undersökas (räknas i procent) och l är felmarginalen uttryckt i procent. När det sedan fastställts en nivå på minsta antal nödvändiga observationer kan frekvensstudien fortsätta. I det här arbetet visade det sig att erforderligt antal observationer var uppfyllt, då lägsta antal observationer för
att nå 5% felmarginal var uppfylld då antalet observationer på kritisk variabel var 473 stycken, vilket
utgjorde 59,95% av nödvändiga men inte värdehöjande aktiviteter. Med kritisk variabel menas den
variabel som ledningen uppfattar som den mest angelägna att reducera, vilket även examensarbetet
visat. Det totala antalet observerade aktiviteter befanns vara 1384 stycken. Formel för att beräkna
felmarginal enligt formel 2 (som härleds av formel 1):

Formel 2: Formel för beräkning av felmarginal med känt antal observationer
Den erhållna felmarginalen efter sammanställning av den totala mängden observationer blev 2,6%.
För att sätta resultaten i ett ekonomiskt perspektiv har Företaget räknat fram en schablonkostnad på
300 SEK för varje lyft med truck + den rörelse med last som äger rum i genomsnitt. De frekvensstudier som genomförts presenteras i bilagor. Studien berättade också att det genomsnittliga antalet
lyft per pall som skall till utleverans uppgår till (avrundat uppåt) 8 lyft från färdigvarulagret. enligt en
enkel beräkning där, kostnaden (K) i genomsnitt för varje lyft med transport (LmT = 300 SEK) multiplicerat med antalet genomsnittliga lyft (AgL = 8, avrundat, enligt beräkning) formel 3:

Formel 3: Beräkning av genomsnittlig kostnad per pall
Det innebär att kostnaden för att transportera en pall från färdigvarulagret till utleveranslagret i genomsnitt uppgår till 2,400 SEK, vilket kan jämföras med ett idealt förlopp där det sker ett lyft (+
transport) med truck från emballering till lastbil vilket skulle innebära en kostnad på 300 SEK. Alltså
finns utrymme för en väsentlig besparing sett till truckrörelser. Det bör sägas, att det ideala förloppet
inte är realistiskt, men det visar på ett slöseri som behöver och kan reduceras med införande av nya
verktyg och arbetsmetodik. Resultatet av frekvensstudien blev att med ett konfidensintervall om 95%
erhölls en felmarginal om 2,6 %, vilket är under målet om en maximal felmarginal på 5%. För detta
gjordes 6 studier, som gav 1384 observationer. Minsta antal observationer för att nå den maximala
felmarginalen räknades ut till 351 stycken. Se även bilaga E som tar upp fyra sidor med observationer
och uträkningar från Excel.

5.3 Dokumenthantering i informationsflödet
Här kommer kortfattat att beskrivas hur information och dokument hanteras i områden som levererar till slutmontering. Dessa områden kommer ej att vara föremål för datainsamling, analyser och
förbättringsförslag utan ge läsaren en grundläggande förståelse för hur produktion och information
löper i företaget.
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5.3.1 Produktion/dokumenthantering central del
Originalet av ordern följer med från början till slut i produktionskedjan, där utlastning sker, varefter
originalet arkiveras av spedition. Kopian är kvar på förstatempo tills dess att hela ordern gått igenom
och alla produkterna är klara för leverans. Är någon del av ordern defekt, eller ordern ej är komplett,
sparas kopian. Del av order som är defekt får en gul lapp och görs om från början, medan de delar av
ordern som är klara för leverans väntar i färdigvarulagret. Felaktig del av order läggs på pall för skrot
med en lapp “Skrot”.
Dokumentet för varje serienummer som produceras, har information om serie- och ordernummer,
vad som ingår i översikt samt detalj om serienumret. Dessutom data om någon del av ordern saknas,
om omkörning är beordrad (där fel inträffat och nytillverkning behövs) samt om serienumret är nytt
för ordern, på grund av omkörning.

5.3.2 Produktion/dokumenthantering del mot vägg
Enligt operatör på avdelning detalj mot vägg arbetar avdelningen med originalet, kopian görs inget
med. Kopian skickas däremot med originalet då ny detalj mot vägg är lätt att ta fram. Om något är
defekt eller saknas från arbetet med detalj mot vägg, visualiseras det med en röd lapp i A4-format
som placeras på transportvagn. Detalj mot vägg är den del som gångjärn och list sätts fast på. Från
detalj mot vägg hämtas material av de som arbetar vid Runner. Hämtning görs av material som är på
vagn med hjul som dras för hand.

5.3.3 Produktion/dokumenthantering Runner
Runner är den enhet där arbete äger rum med att ta fram beslag och glas samt hämtning av del mot
vägg. Arbete här sker enbart med originaldokument, med plock-och packlistor. Saker som inte är
med bladet från början förkittas här, för att monteras vid slutmonteringen alternativt skickas med i
paket som hanteras separat men samtidigt ska med till utleveranslagret. Allt som skall med en order,
placeras enligt lista som enbart Runner har behov av. Listan finns i systemet, utskriften slängs efter
en vecka då orderna inte längre är relevant för Runner.

5.3.4 Produktion/dokumenthantering lack av detalj mot golv
Får order via e-post varvid en plocklista genereras. En arbetsorder läggs i mapp, märkt “Kontor”, ordern hämtas av personal på spedition. Varje arbetsorder är, som i samtliga ovanstående fall, märkt
med till vilket serienummer den ska ha. Alla detaljer mot golv packas i bubbelplast. Handskrivet dokument med arbetsordernummer (vilken dörr den tillhör), leveransvecka med mera klistras på. Dokumentet placeras för hand enligt rutin på samma plats på varje inplastad detalj mot golv.

5.4 Avgränsningar
Avgränsningarna i projektet består av vad som händer efter slutmontering fram till produkterna är
leveransklara, det vill säga placerade i utleveranslagret. De fysiska områden som analyseras under
examensarbetet är: området efter slutmontering där produkterna emballeras för att köras till färdigvarulagret och vidare till utleveranslagret. Efter färdigvarulagret körs produkterna till utleveranslagret, för leverans till återförsäljare och med det slutkund. Projektet berör inte produktionsområden
fram till och med slutmontering, dessa berörs endast i kapitel 5.3.2–5.3.4 för att arbetet skulle kunna
bilda sig en uppfattning om komplexiteten i dokumenthanteringen.
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Figur 19 visar det fysiska område som utgör avgränsning för examensarbetet och det område där
förbättringsförslagen på kort och lång sikt ska riktas mot:

Figur 19: Layout över det fysiska området som är examensarbetets område
Förklaringar av området: (S) är rummet där spedition har sitt kontor, där merparten av dokumenthanteringen äger rum. ESM1 och ESM2 är de områden där produkterna emballeras efter slutmonteringen, uppdelat på 2 områden. (T) är torget dit produkterna med truck transporteras innan de
i ett första skede förs vidare ut i färdigvarulagret för att senare transporteras med truck till leveranslagret. (V) är verkstad, där glas monteras i den centrala delen. Beteckningarna (A-F) samt (X-Z) i färdigvarulagret beror av vilka regioner som produkterna ska skickas till. U är utlastning, där lastbilar kör
in, lastas på med produkter varefter de körs ut samma väg till återförsäljare eller snickeriföretag som
hämtar med hjälp av medarbetare från Företaget.

5.4.1 Rotorsaksanalys 5 Varför
För att standardisera processerna i en produktionsapparat behövde arbetet gå igenom några steg för
att hitta rotorsakerna till problemen i informations- och materialflödet. Det innebär väntan på att
ordrar ska bli färdiga, oklarheter och utredningar i vilka serier som är klara för leverans vid omkörningar av en eller flera produkter. Det leder i sin tur till ett varierande antal rockader i färdigvarulagret, i varierande mån även utleveranslagret. Har valt att söka förklara vad som konstaterats på två
sätt, en grafiskt samt en i punktordning.
I arbetet med att hitta relevanta förslag på lösningar har 5 Varför använts som verktyg. Det ska poängteras, att även om metoden är ”numrerad”, är den numreringen en teoretisk gräns för hur många
gånger som frågan Varför ska ställas. Det kan bli fler och det kan bli färre frågor och dessa frågor
måsta vara relevanta till problematiken. 5 Varför i din helhet visualiserat i bilaga A. I korthet kom
arbetet fram till följande rotorsaker, sistnämnda rotorsak ”gråmarkerad” i bilagan, då närmare analyser ej ingår i examensarbetet. Nedan rotorsaksproblematiken i text:
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•

Den fysiska ytan har inte följt med företagets ökade omsättning

•

Mänskliga faktorn och bristfälliga rutiner

•

Dokument (papper) kan förloras.

5 Varför i text (utan rangordning):
•
•
•
•
•

•
•
•

Platsbrist. Då företaget växt kraftigt under ett flertal år har de producerade volymerna blivit
svåra att hantera logistiskt sett, enligt de rutter/listor som produkterna körs ut i.
Det i nuläget till stor del manuella informationsflödet i hanteringen av dokument.
Beroende av orderstorlek, hur emballerade pallar etiketteras. Är det fler än fem pallar som
ska skickas, innebär det att det skrivs för hand på emballage vilket kan bli svårt att förstå.
Den manuella hanteringen av dokument i produktion för dessutom med sig att det finns risk
att dokument förloras på vägen mot slutmontering.
Den risken kan ses öka då dokument byts ut varje gång som en produkt produceras om, där
en produkt har någon defekt som innebär att den skrotas. Dokumentet som följer produkten
byts mot ett nytt med annan (gul) färg när en produkt görs om från början.
Det tar tid för nyanställda truckförare och speditionspersonal att sätta sig in i processerna,
vilket späs på av den manuella dokumenthanteringen och bristen på plats i färdigvarulagret.
Det förekommer att produkter är emballerade på pall men etiketterad felaktigt, vilket innebär mycket letande och att emballaget till viss del ofta får brytas upp.
Eftersom en väsentlig del av kvalitetskontrollen äger rum först vid slutmontering, innebär det
att det kan ta tid upptäcka kvalitetsbrister. Visar det sig att bristen beror på något som hänt i
de tidiga processerna (bearbetning), innebär det att produkten kan tvingas köras om från
start. Vilket i sin tur innebär väntan, då det som regel ligger ett antal andra produkter i flödet
som ska hanteras. Viss kontroll sker längs med flödet genom medarbetare som är posterade.
Denna kontroll är enligt arbetets uppfattning primärt till för att ”hålla koll” på processerna,
sekundärt produkterna.
o Vad är ”väsentlig del av kvalitetskontrollen”? Eftersom produkter som skrotas ut gör
det först inför slutmontering, utgår examensarbetet från att den huvudsakliga kvalitetskontrollen äger rum just vid slutmontering. Det är där som bland annat central
del och detalj mot vägg sätts samman. Även gångjärn sätts fast om detta inte skickas
med där det skickas enligt ”Styckelista” (se kapitel 5.2.5).

När frågor och orsaker erhållit en strukturerad ordning, kom arbetet fram till att följande är de rotorsaker där insatser behöver genomföras.
•
•
•

Den fysiska lagerytan för färdiga och leveransklara produkter har inte byggts ut i takt med de
ökade produktionsvolymerna.
Det finns brister i produktionsprocesser gällande det kvalitativa utbytet. Detta område innefattas inte av examensarbetet, varför ingen djuplodande analys genomförs där.
Mänskliga faktorn och bristfälliga rutiner medför att dokument fylls i bristfälligt. Företaget
ska ha rutiner för att minimera detta problem, men intervjuer pekar på att ”vem som helst” i
produktionspersonalen har möjlighet att fylla på information. Dessutom kan papper förloras.
Arbetsledare har ansvar för att dokument hanteras och fylls i korrekt, men med tanke på de
ökade produktionsvolymerna tyder mycket på att det är en uppgift som kräver en hög arbetsinsats.
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För att kunna föreslå en effektivare, standardiserad lösning på informationsflöde och dokumenthantering behöver 5S användas där den svåraste delen ofta är att skapa vana. Att nya rutiner ska följas
kräver mer än några ord på ett papper. Det kräver genomtänkta lösningsförslag och lösningar, troligen även utbildning och information både brett och djupt så alla medarbetare i organisationen är
medvetna om och aktivt kan vara med och stötta med kompetens både under införande och i det
dagliga arbetet.

5.4.2 Identifierade förbättringsmöjligheter
Genom att göra en nulägesanalys och använda produktionstekniska metoder har ett par förbättringsmöjligheter identifieras på området där företaget upplever sig finnas problem. Dessa förbättringsmöjligheter har sammanställts i en tabell 6, se nedan.

Tabell 2: Identifierade förbättringsmöjligheter
Problem
1 Logistik och layout är inte
anpassad för hantering av
dagens stora produktionsvolym

2 Svårt att hitta och ta fram
gods vid sammanställning
av order

3 Osäkert när transporten
för utleverans kommer

B.Arucaj & L.Karlsson

Medför

Slöseri

Orsak

Ytan i färdigvarulagret
upplevs idag som för liten
och det finns vid vissa
produktionsdagar platsbrist. Vid hantering av
ordrar måste pallar ständigt flyttas som står i
vägen. Gods som ingår i
samma order står på flera
olika ställen. Mycket trucktrafik.

Transport &
rörelser

Företagets produktion har
växt snabbt, full fokus har
lagts på produktion och logistiken har hamnat efter.

Mycket tid går åt till att
leta rätt på gods som ingår
i ordern för utleverans när
den ska sammanställas.
Både truckförare som
ansvarar för sammanställning av ordrar och även i
vissa fall spedition letar
efter gods. Frekventa rockader för att komma åt rätt
pall.

Transport &
rörelser

Då en order kan innehålla
flera gods som ska iväg till
olika platser, står de även på
olika lagerplatser. De kan stå
placerade dolda bakom andra
gods eller på/under annat
gods som inte ingår i ordern
vilket kräver många lyft för att
frigöra pallen.

Både spedition och utlastning känner av viss stress,
de väntar på en transport
som i vissa fall inte kommer. Ordern plockas ihop
tidigare än vad som krävts.

Väntan

Efter bokad transport för utleverans vet man inte helt säkert
när transporten kommer.
Ibland kan den komma i tid
och ibland inte.
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4 Godsanmälningslistorna
fylls i manuellt

Spedition får skriva in allt i
datorn vilket medför dubbelarbete. Mycket letande
efter order som inte finns.

Rörelser &
överproduktion

Godsanmälningslistan kan
komma bort eller är fel ifyllt.
Lätt att missa något då det är
många steg att fylla i, svår att
förstå.

6 Förbättringsförslag
I detta kapitel presenteras de resultat och förbättringsförslag som tagits fram samt argument och
motiveringar till varför förbättringsförslaget bör implementeras. Här följer de olika förslagen inom
sina områden, från pallställ och säkerhet till hur information kan säkras i informationsflödet från
slutmontering till utleveranslagret med fokus på färdigvarulagret.

6.1 Pallställsystem
En lagermiljö är en arbetsplats där människor och truckar rör sig fritt på gemensamma arbetsytor.
För att skapa en säker och trygg arbetsmiljö är det därför viktigt att hålla ordning och reda på sitt
lager (Constructor, 2019). Ett pallställ är ett ställ där lastpallar med gods kan placeras ovanför
varandra och på så sätt förvara många pallar på en liten yta samtidigt. Detta gör det även lättare att
hämta och flytta pall. Genom att använda pallställ kan ett lager utformas på ett mer produktivt,
funktionellt och säkert sätt och dessutom få mer utrymme (Constructor, 2019). Enligt Constructor
(2019) är ett optimalt planerat pallsystem stommen i ett lager. Eftersom det finns flera olika typer av
alternativa pallställ som kan användas i ett lager har en jämförelse gjorts och sammanställts i tabell 3.

Tabell 3: Översikt av olika typer av pallställsystem
Typ av pallställ

Användningsområde

Fördelar

Nackdelar

Konventionella
pallställ

Lagring av produkter med låg
volym

Utmärkt kontroll och överblick,
Anpassningsbart till utrymme,
vikter och storlekar,
Kan byggas i olika höjder, Kan
lagra nästan alla typer av
material och produkter

Gångar för truckar
krävs

Mobila pallställ

Lagring av produkter med låg
volym

Ökar lagerkapaciteten,
Eliminering utrymmet mellan
gångarna,
Kostnadseffektivt utnyttjande
av yta och volym

Krav på god hanteringsprocess
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Push back system

Används främst vid FIFO
metoden

Spar utrymme och ger stor
lagringskapacitet,
Lastning och lossning sker på
samma gång,
Enkel och multidjup-lagring av
gods

Kräver en större investering

Rullager

Färre produkter men i höga
volymer

Spar utrymme och lagringskapacitet

Kräver stor investering,
Ej möjlig med individuell pallåtkomst

Smalgångslagring

Hög kostnad per m2

Lämplig för varierande pallstorlekar,
Full åtkomst till alla pallar,
Högt golvutnyttjande

Krav på smalgångstruck

Djupstapling

Stor lagringskapacitet av
stora kvantiteter likartade
varor

Maximerat golvutnyttjande

Stor investering

Efter att ha gjort en jämförelse över de olika pallställsystemen kan några direkt avlägsnas. Då företaget idag har en ineffektiv hantering av färdigt gods på pall i lagret behöver de få ner letandet efter
gods samt rockader för att komma åt rätt gods. Därför är inte pallställsystemen som Pushbacksystem, rullager eller djupstapling några bra alternativ då de inte tillåter individuell pallåtkomst. Eftersom lagret på företaget inte är så stor är ett krav på maximerat golv och volymutnyttjande vilket
avlägsnar systemet smalgångslagring. Vidare krävs inköp av smalgångstruckar för smalgångslagring
vilket är resurskrävande ur ett ekonomiskt perspektiv då de idag redan har ett stort antal truckar.
Ett mobilt pallställsystem ökar lagerkapaciteten och eliminerar utrymme mellan gångarna vilket leder
till en mer effektiv lagring (Constructor, 2019). Mobilt pallsystem ger tillgång till flera hyllor från
samma arbetsgång och har en kostnadseffektiv utnyttjande av yta och volym. För att denna typ av
pallställsystem ska fungera optimalt i en verksamhet krävs en god ordning av pallhantering men även
god organisation och kommunikation (Constructor, 2019). Då brister finns idag i företaget vad gäller
kommunikation väljs även detta pallställsystem bort.
Konventionella pallställsystem har en utmärkt kontroll och överblick, går lätt att anpassa till utrymmet, vikter och storlekar (Constructor, 2019). Kan även byggas i olika höjder, som i företagets fall där
takhöjden är väldigt begränsat. Har direkt och enkel tillgång till varje pall vilket skulle eliminera både
letande av pall samt rockader för att ta fram rätt pall då alla pallar kommer att vara tillgängliga. Nya
truckar behöver inte köpas in då avståndet mellan varje enhet kan optimeras beroende på trycktyp.
Kan med tiden enkelt utökas till en låg kostnad och lågt underhåll. Denna typ av lösning har inga
större investeringskostnader. Det finns flera olika typer av konventionella pallsystem och ifall ett
sådant pallsystem liknande det i figur 20 används kan pallinformationen skrivas på kortsidan av pallen och ställas i lager på kortsidan vilket optimerar utnyttjandet av ytan ytterligare. I tabell 4 sammanfattas fördelar hos olika pallställsystem.
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Tabell 4: Sammanfattning av pallställsystem
Maximerat golv utnyttjande

Konventionella
pallställ

Maximerat volym
utnyttjande

X

Lätt att justera
och anpassa

X

Mobila pallställ

X

X

Push back system

X

X

Rullager

X

X

X

Smalgångslagring
Djupstapling

X

Lämplig för individuell pallåtkomst

Lämplig för hantering av blandat gods

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figur 20: Konventionellt pallställ

6.2 Frigöring av yta
Företagets ökade produktionsvolymer har medfört en väsentlig ökning av godshantering i området
efter slutmontering till utleverans vilket omfattas av ett mellanlager, färdigvarulager och ett lager för
utleverans. Situationen är inte längre hållbar då vare sig layouten eller logistiken är anpassad för
dagens volym. Produktionsvolymen väntas öka vilket ställer krav på en mer effektiv hantering. Ett
huvudproblem är att lagret är för litet och avdelningen behöver så mycket tom yta som möjligt för
att kunna få en bättre organisation i lagret.
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Idag förvaras en stor mängd ej använda pallar på en plats i färdigvarulagret där personal från slutmonteringen hämtar dessa för att ställa färdiga produkter. Dessa pallar tar upp ett flertal lagerplatser
som istället skulle kunna användas till att lagerhålla färdig produkt. Lagring av pallar som ej används
kan istället flyttas över till utleveranslagret där det finns mer plats som inte nyttjas. Detta gör att
personal på slutmontering får lite längre transportsträcka för att hämta dessa pallar men fördelen
skulle vara att flertal lagerplatser skulle frigöras för att ge plats åt leveransklara produkter i färdigvarulagret.
En annan del som tar plats är “specialen” vilket är en avdelning som är placerad bredvid mellanlagret
där modifikationer av produkter sker. Denna avdelning skulle kunna förflyttas någon annanstans i
fabriken och frigöra yta för mellanlagret. Mellanlagret skulle få dubbel så mycket yta vilket har
många fördelar. Mellanlagret infördes för något år sedan för att få en bättre organisation när produkterna ska förflyttas vidare till färdigvarulagret. Enligt personal på avdelningen fungerar den bra så
länge volymerna är låga. Vissa dagar när produktionen är hög så blir den fylld för fort, vilket medför
att den tappar sitt syfte och funktion. Genom att mellanlagret förses med mer yta skulle den fylla sin
funktion även vid högre produktionsbelastning.

6.3 Användning av streckkod
Streckkod är ett sätt att skriva information för att enkelt kunna läsas av med automatiskt bildanalysmetoder som exempelvis en streckkodsläsare (Datapartner, 2019). En streckkod kan exempelvis användas på en ytterförpackning och innehålla bland annat artikel- och batchnummer. Denna information ger möjlighet till spårbarhet för produkten och möjlighet att följa vid transporter men även att
hålla rätt på varor i lager (Datapartner, 2019). Företaget använder idag streckkod på produkterna
som följer med längs hela produktionslinjen fram till slutmontering. Dock slutar företaget att nyttja
streckkoden därefter.
Eftersom varje produkt idag redan har en unik streckkod skulle ett fortsatt nyttjande av det även
efter slutmontering underlätta lagerflödet och kräver ingen större investering. Införande av ett datasystem där operatören efter färdigställd produkt skulle kunna blippa in streckkoden och datorn räkna
ut var pallen ska stå på en lagerplats. Detta skulle underlätta då operatören direkt skulle veta vart
pallen skall ställas på lagret men även underlätta för truckförarna att ta fram pallen vid ordersammanställning. De skulle via datasystemet kunna se på vilken lagerplats den specifika pallen finns.
Det finns flera företag som erbjuder liknande tjänster, bland annat Datapartner. De har en komplett
handdatorlösning för just lager. Genom att använda en handdatorlösning på sitt lager undviks både
dubbelarbete och att fel produkter levereras (Datapartner, 2019). Detta underlättar även för lagerpersonalen att hantera lagerflödet snabbare och mer effektivt. Detta skulle både eliminera onödiga
moment som letande men även undvika felleverans och överproduktion.
För att det ska vara möjlig att använda systemet måste det även kunna matas in vilken typ av pall
som produkterna står på. Företaget använder idag tre olika typer av pallstorlekar som är 0,8-, 1-, och
1,3 meter. När spedition bokar en lastbil för transport görs det efter flakmeter vilket gör att storlek
på pall är nödvändig information.
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6.4 Införa särskild fil för oskyddade fotgängare
Enligt arbetsmiljöverket är truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. Genom att införa
någon form av fil där fotgängare kan använda vid rörelser genom de olika avdelningar där trucktrafik
finns skulle arbetsmiljön bli säkrare för all personal. Denna fil skulle då endast vara avsedd för fotgängare och råda körförbud för truckfordon. Även om risken idag är liten finns det alltid en risk då
trucktrafiken är ständigt pågående på företaget, vilket skulle minska att någon blir påkörd och skadad. Om särskild fil för fotgängare anses för omständligt och platskrävande, kan en regel om varselväst införas. Det finns företag i regionen där fotgängare över huvud taget inte får vistas i område där
det huvudsakliga arbetet består av transporter av material om de inte har varselväst på sig. Enligt
ledningen på företaget är alla områden på företaget primärt avsedda för gående, truckförare har
ansvar att se upp med detta. Frågan kan dock begränsas till färdigvaru- och utleveranslagret där
trucktrafiken är tät och det finns flera så kallade ”blinda hörn” där truckförare och gående har svårt
se varandra.

6.5 Dedikerad hantering av färdiga produkter för truckförare samt AGV
Ett förslag är att truckförare som kör ut färdiga produkter från emballering till färdigvarulagret, i möjligaste mån ska köra produkter per order direkt till platser för aktuell slinga. Därefter kan nästa truckförare köra produkterna från färdigvarulagret till utleveranslagret. Förslaget har en svaghet: om en
order är stor och/eller antalet omkörningar av produkter är frekventa, behövs ytan ”torget” enligt
figur 19. Ytan har fördelen att det går snabb få ut färdiga produkter till färdigvarulagret, men den är
också del i problematiken med rockader.
Detta skulle kunna lösas på längre sikt genom att införa pallställ enligt figur 20 med automatik inbyggd, där produktions-/orderstyrda automatiska truckar modell AGV hanterar färdiga produkter
som ska till utleveranslagret. Det skulle förenklat kunna fungera enligt följande: produktionspersonal
emballerar färdiga produkter som nu, varefter etiketterade produkter på pall matas in i datasystem
när pallen är klar för utskick. Därefter tar systemet över och låter AGV: n transportera produkterna
på pall till en lämplig pallplats i pallställ. När en order är klar för leverans och matats in i företagets ITsystem, kan signal gå till AGV som hämtar produkt(erna) och transporterar ut till truckförare som i sin
tur tar över i utleveranslagret där produkterna kan lastas på lastbil.
Husqvarna AB i Huskvarna har sedan decennier tillbaka ett system som liknar det föreslagna, med
automatiska truckar som tillsammans med IT-systemet samverkar och ser till att rätt produkt(er)
kommer med rätt order. Det finns säkerligen företag mer lokalt (i Skaraborg) som har lösningar på
lagerhållning implementerade där ett studiebesök skulle kunna ge mer ”kött på benen”.
En frågeställning som ledningen på företaget behöver resonera över är hur AGV ska inlemmas i nuvarande fabrik där truckar (med förare) och gående ska samsas. På sikt är ut-/ombyggnad av lagret
genom det examensarbetet kommit fram till ett stort behov, då företaget redan idag är trångbott
med omfattande slöserier i form av letande samt lyft och körning med truck i färdigvarulagret där
även fotgängare vistas.

6.6 Större etiketter på emballaget till färdiga produkter på pall
Det finns två huvudproblem med nuvarande system där emballaget etiketteras. Dels det faktum att
det i affärssystemet ligger en begränsning i hur många etiketter som kan skrivas ut. Det räcker till
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maximalt 5 pallar och innebär att det blir handskrivet vad som finns emballerat på pall som saknar
etikett. Dessutom uppfattas det handskrivna ibland som svårt att läsa, samtidigt som det som skrivs
för hand skrivs med större bokstäver/siffror vilket gör att det blir tydligare att läsa. Det andra problemet är att etiketter fästs endast på en sida av emballaget, vilket medför att truckförare (eller speditionspersonal) får leta efter vilka emballerade produkter som ska med vilken order.
Förslagen är därför att genomföra en ändring i affärssystemet så att valfritt – eller åtminstone fler än
idag - antal emballerade produkter på pall kan få dataskrivna etiketter, att etiketterna med tryck görs
stora nog att ses från truck för någon med normal syn (med eller utan glasögon, beroende av dagliga
behov). Samt att etiketter fästs på en lång- och en kortsida. Detta skulle även underlätta vid leverans
då kunden enklare skulle kunna se vad som finns med på pallen. Eventuellt kan övergång behöva
göras till annat affärssystem, om behövd flexibilitet saknas i befintligt.
Låta den streckkod som i nuläget följer med varje produkt fram till och med slutmonteringen, med
sin information fortsätta vidare in i färdigvarulagret där den inkluderas i informationen i affärssystemet, som en digitalt lagrad post/position. Att genomföra detta skulle kunna göras genom att använda sig av ett mindre projekt i form av ett kaizen-event. Kaizen-event är som tidigare nämnts ett
intensivt projekt under en kort period, som kan sammanlänkas med förslagen i 6.7 och 6.8 med en
grund i vad för information som behöver vara med i det flöde av information som följer produkterna.

6.7 Digitalisera informationen i dokumenthanteringen vid slutmonteringen
Det finns en risk att information förloras vid i första hand fysisk dokumenthantering, som i sin tur
innebär värdeförluster i flera perspektiv. Produktionspersonal eller -ledare får leta efter dokument
alternativt återskapa dokument med den information som hör till.
Återigen: se över vad för information som verkligen behövs på de dokument som följer varje produkt
och på sikt reducera, kanske eliminera behovet av dessa dokument. Detta kan göras genom att använda sig av digitaliserat informationsflöde, i ett inledande skede genom att minska ner på informationsmängden på de papper som följer med produkterna till vad som anses vara nödvändigt. Det kan
behövas en kontrollfunktion som en dator i någon form vid varje process som kontrollerar vilken
produkt som körs och vilken order den produkten tillhör.
Initialt kan metoden 5S vara till nytta för att sortera vilken information som behöver finnas i slutmonteringslistan. Skapa en ny standard som sedan förbättras ytterligare genom kaizen och då genom att
använda sig av kaizen-event där aktuell problematik lyfts för att under en intensiv period hitta de
verkliga orsakerna och behoven. Detta kräver ledningens godkännande och i planering och uppföljning även medverkan.
Som förberedelse: sätta upp ett eller flera SMART: a projekt, med specifika mål som ska strävas mot.
Till exempel ett mål att reducera kostnaderna för hur många lyft med truck som behövs med 10 %.
A3 för att lyfta bakgrund, behov och planera det fortskridande arbetet med gantt-schema för att
därefter följa upp resultaten. Hur det kommer påverka kostnader i form av lyft och körning med
truck. PDCA tillhandahåller ett cykliskt förfarande genom arbetet, som kan utgöra grund för arbete
med A3. 5S för en översyn av vilken information som verkligen behövs i dokument i produktion fram
till spedition och truckförarna för att produkten ska komma med rätt order och undvika väntetider på
grund av omkörningar och osäkerhet.
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Det skulle göra arbetet lättare om en orders samtliga antal produkter, dock inte nödvändigtvis varje
detalj i hela ordern finns med på varje dokument. Ponera att en order har 70 produkter och vid ett
givet tillfälle kan personal se att 29 av dessa är producerade och godkända, det skulle underlätta
kunskapen i hur långt produktion har kommit med den specifika ordern. Efter att ha tagit del av hur
dokumenten är utformade kontra vad som verkligen produceras, skulle flera frågetecken rätas ut
eller i alla fall reduceras om det funnes information på dokument som talar om orderns storlek.
En del i problematiken som behöver lösas för att kunna gå över till ett digitalt system för hantering av
information är hur en specifik fysisk produkt/detalj knyts till den serie/nummer som den kommer att
produceras som. En FMEA har genomförts (se bilaga B) för att bedöma vilka risker som idag föreligger och hur de kan reduceras med hjälp av digitaliserad dokumenthantering. Ett problem är hur den
fysiska produkten knyts till ett digitalt dokument, där den digitala informationen följer produkten i
flödet. Detta berörs inte i det här examensarbetet, men kan komma att reducera riskerna i informationsflödet. Dessutom kan Företagets affärssystem och/eller de dokument som spedition arbetar med
har betydelse för hur utformningen av ett digitalt dokumentinformationssystem. I dagsläget sätts en
etikett på varje produkt som produceras, men kan av förklarliga skäl inte få den etiketten förrän behandlingar som bearbetning, lack/laminering är klara.
Genomförda bedömningarna, med förslag, i riskanalysen:
•

Vid digital dokumenthantering reduceras risken att osäkerheter i vad som är leveransklart till
en låg nivå då varje produkt kan läsas av en skanner som bekräftar att produkten är i flödet.

•

När det gäller felskrivningar och otydligheter, reduceras dessa kraftigt då ett digitalt system
med stor säkerhet kan bedömas hantera produkterna med tillhörande data.

•

Genom att använda sig av visuell styrning kan företaget reducera letande efter produkter.

•

Föreslår även att ansvaret fördelas så, att produktionsledare/-chef har ansvar för system på
golvet, medan kvalitetschef har ansvar för dokument och styrning av hur dessa ska formuleras och genomföras i systemet.

6.8 Visualisering som stöd för produktion och logistik
Eftersom det sker mycket letande till fots på färdigvarulagret och i viss mån även utleveranslagret,
vore det fördelaktigt med skyltar som tydligare än idag talar om:
1. Var en produkt ska placeras efter att den är slutmonterad, emballerad och klar för
transport till färdigvarulagret.
2. Märk upp de olika områden, till exempel Stockholm södra. Låt detta även framgå av etiketterna (som kan göras större och tydligare).
3. Platser med produkter som ligger längs med bana mot slutmontering är i nuläget
omärkta. Företagets ledning satsar troligen på att kunna öka volymerna, då kan det bli
nödvändigt att anställa fler. För den som är ny på ett företag underlättar insteget i ny
tjänst mycket om platser är uppmärkta med sina syften.
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6.9 Generella förbättringar för ny standard
Steg som eventuellt kan genomföras för att knyta samman streckkoderna per produkt/detalj med
slutmonteringslistorna skulle kunna se ut så här med hjälp av 5S:
1. Sortera: se över vilken data som verkligen behövs och vad som eventuellt kan läggas till.
a. Det vore fördelaktigt att ha med information om hur många produkter som ska
vara med varje order och hur många som är producerade med aktuell produkt.
b. Så länge det manuella arbetet pågår med en stor mängd papper, är en översyn
av vad som verkligen behövs på papperet till en aktuell dörr enbart av godo.
c. Tillägg som detaljer mot väggar och detaljer mot golv + andra detaljer som inte
ska monteras i fabriken, kan skickas ut direkt till färdigvarulagret. Möjligt att
detta redan görs, men då ska inte speditionspersonal/truckförare behöva leta
mer än en kortare tid.
2. Strukturera: när en första sortering av data ägt rum och det är känt vad som verkligen
behövs kan detta verkställas.
a. Data som inte är nödvändig för truckförare ska vara med i affärssystemet och
eventuellt det Excel-dokument som spedition arbetar mycket med.
b. Data som är nödvändig ska vara tydlig och enkel att följa för en relativt nyanställd truckförare och speditionspersonal, det handlar om struktur. Det som behöver vara synligt i slutmontering och för truckförare ska vara så tydligt som
möjligt.
c. Eftersom detta är ett omfattande arbete som påverkas av hur färdiga produkter
placeras i färdigvarulagret, behöver färdigvarulagret konfigureras om. I framtiden föreslås en utbyggnad av lagret.
d. Eftersom alla produkter som finns i färdigvarulagret är föremål för vidare hantering och transport, ska allt som finns där vara placerat på så sätt att det är enkelt
att hitta och helst även markeras på plats för vad som ska vara där.
e. Överväg visualisering med hjälp av färger och symboler. Det sistnämnda då det
finns människor som inte har fullt färgseende. Dessutom, om symbolerna är genomtänkta och standardiserade, förstärker de det visualiserade.
3. Städa: allt som inte är nödvändigt för truckförare i dokument ska bort.
a. Det som ska vara kvar är information om vilken plats produkterna finns på och
vilka produkt(er) som ska skickas med aktuell utleverans.
b. Resterande information ska vara tillgängligt i datasystemen och på följe/fraktsedlar.
4. Standardisera: allt som ändras på behöver göras så att det blir så enkelt som möjligt att
hitta för truckförare och speditionspersonal. Som läget är nu, pågår inte bara mycket letande för att hitta pallar med emballerade produkter utan även styckegods som skickas
med.
5. Skapa vana (disciplin): genom att använda sig av beprövade metoder där de nuvarande
har brister, kommer snart behov av att dokumentera hur en uppgift ska genomföras.
Dessa dokument kan göras till styrdokument för respektive produktionsdel. Då är det en
fördel om dessa skrivs så faktamässigt som möjligt, använda sig av figurer ger fördelar.
Görs detta cykliskt, finns ytterligare möjligheter till förbättringar och uppdaterade standarder.
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7 Diskussion
Här sker avslutande diskussion av examensarbetet med personliga reflektioner och rekommendationer. En del av detta innebär även att försöka beskriva vad som kunde gjort bättre i arbetet och vilka
svaga sidor som har upptäckts i såväl förbättringsförslag som arbetsgången under arbetet

7.1 Genomförande av projekt
Den teoretiska referensramen förklarar olika begrepp och verktyg som kan användas för att samla in
data vid förbättringsarbete och göra en nulägesanalys av processen vilket användes i denna studie.
Vidare togs stöd från litteraturstudien för att se vad expertis och forskning kommit fram till arbeten i
likhet med denna. I projektet användes PDCA för att skapa och bibehålla struktur löpande i arbetet.
Data samlades in med hjälp av observationer, intervjuer, spaghettidiagram och frekvens- samt tidsstudier.
Genom att iaktta vad som händer och notera vilka rutiner som medarbetarna arbetar enligt, kunde
examensarbetet göra sig införstådda i en process och hitta avvikande beteenden. Därför gjordes
regelbundna observationer i företaget för att skapa en nulägesuppfattning. I samband med observationerna utfördes ett flertal ostrukturerade men också strukturerade intervjuer med berörd personal.
Observationerna och intervjuerna skedde vid flertal tillfällen, både på för och eftermiddagen och
under hela projektets gång.
Tidsstudie och frekvensstudie genomfördes för att skapa fakta över vad för slöserier som pågår i det
område som analysen berörs av. Aktiviteter delades upp i olika kategorier och variabler. Slöserier
kunde kopplas samman och identifieras. När nulägesanalysen var färdigställd upptäcktes att förändringar i området som studien berörs av påverkades mycket av området innan vilket hade avgränsats
från arbetet. Därför uteslöts ett flertal förbättringsförslag på grund av detta.
Efter identifierade förbättringsmöjligheter lämnades ett flertal förbättringsförslag utan att göra någon konsekvensanalys. Förslagen som är framtagna kommer med störst sannolikhet inte påverka
någon berörd, exempelvis genom uppsägning utan att endast hjälpa företaget bli mer effektivt och
förenkla arbetsuppgifterna. Vår rekommendation är att ledningen på företaget tar hjälp av de förslag
vi tillhandahållit och diskuterar dessa med sina medarbetare. Vi har intervjuat några av dem och det
finns ett starkt, äkta intresse av att tillhandahålla input som kan föra företaget stärkt in i framtiden,
med reducerade slöserier, ökad kompetens bland de anställda och än starkare sammanhållning.

7.1.1 Saker som uppfattats som lärorika i arbetet
Det här arbetet har uppfattats som omfattande av både handledare vid Högskolan i Skövde och oss
som utfört arbetet. Det har också uppfattats som positivt att ha något omfattande, det har inneburit
krav på tydliga avgränsningar som inneburit att vi tvingats ifrågasätta våra egna arbetsmetoder och
realismen i projektplanen. Nog så nyttiga övningar att ha med sig i en framtida tjänst inom det produktionstekniska området. Förmåga och kompetens i att arbeta systematiskt med beprövade metoder är något som förväntas av en person som vill arbeta inom området av de enkla anledningarna att
arbetet behöver ha struktur och resultaten förväntas uppfylla krav som ställts.
En uppgift som varit svår att hålla sig från, då det inte funnits tid är att ta reda på hur flödet i produktion med alla processer påverkar arbetet för spedition och truckförarna. Det hade varit en intres-
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sant del att ta tag i, men var och en behöver se till hur SMART: a mål sätts och hålla sig till dem samtidigt som det har funnits direktiv och specifikation att hålla sig till som givit god övning i hur ett industriellt projekt kan och bör bedrivas där tidsramen är bestämd i ett relativt kort intervall. Projektet
har samtidigt gett övning och förståelse för att alla processer i flödet i en verksamhet påverkar kvalitet och leveranssäkerhet. Obalanser skapar lätt flaskhalsar, liksom rutiner och metoder som inte är
genomtänkta. Att genomföra tids- och frekvensstudier gav information om vad som verkligen händer
i den del där det genomförs.

7.1.2 Saker som kan förbättras i kommande uppgifter
Vara konsekvent och hela tiden hålla dokument uppdaterade, gärna med versionsnummer. Planera
arbetet och följ upp regelbundet. Detta kan behöva göras med relativt täta intervaller i början, då det
är många delar som är okända. Sedan, beroende av erfarenhet och analytisk förmåga, kan saker som
gåtts igenom och konstaterats vara utredda dokumenteras med de fakta som finns.
Från början vara noggrann med att planera och sätta mål för vad som ska hinnas med under en period. Ta ner uppgifter och mål i så små delmål dito uppgifter som möjligt. Det är lätt hänt att missa
väsentliga detaljer om man blir för ivrig och tror sig ha lösningen inom räckhåll efter en kort tids studier.
Att ge sig ut i en för egen del okänd verksamhet innebär många nya kontakter och ett stort behov av
att förstå inte bara processerna, utan att sätta sig in i vilka rutiner som finns. En viss tröghet upplever
troligen de flesta i början, samtidigt kan den som blir iakttagen känna det obehagligt, varför syftet
bör klargöras så snart som möjligt. Varje frågetecken som dyker upp, bör rätas ut snarast möjligt.
Det kan verka märkligt att ta upp nedanstående (i punktform) som en del av examensarbetet, men
genom att det finns brister hos alla organisationer, betyder det att det även finns brister hos oss individer. Här ska några av dem beskrivas som de ses utifrån författarna till arbetets perspektiv, för att
förhoppningsvis kunna utgöra en grund till förbättring av hur det egna arbetet ska se ut i framtiden.
•
•

•

Överproduktion: att vara koncis och precis i det som ska utföras är en övning för livet. Detsamma gäller att inte underprestera, de krav som ställs ska vara realiserbara mål (SMART)
Väntan: hur säkerställa att examensarbetet verkligen fortskrider som planerat när en planerad aktivitet oavsett anledning inte kan genomföras som tänkt eller tar längre tid? Någon annan kan behöva vänta. Vilka prioriteringar behöver göras?
Rörelse: att ha en genomtänkt planering och vara väl förberedda för att kunna utföra och få
med sig det som behövs från varje tillfälle skulle innebära mindre spill på onödiga rörelser
där oklarheter uppstått.

7.2 Diskussion av förbättringsförslagen
Förbättringsförslagen som tagits fram har gjort med mål att reducera icke värdeskapande aktiviteter
som identifierats i nulägesanalysen. I kapitel 5.2.4 Tidsstudie och kapitel 5.2.5 Frekvensstudie framgår de icke värdeskapande aktiviteter som identifierats samt hur stor andel de utgör. Ca 80 % av den
totala tiden för en hantering av en full snittorder om 16 pall för utleverans går åt för att lokalisera
och utföra rockader för att komma åt rätt gods samt ställa tillbaka gods som förflyttats och som inte
ska med till slutkund. För att ta fram en pall utfördes i snitt 8 lyft och enligt företaget medför varje
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lyft en kostnad om cirka 300 kr. Om implementering av förbättringsförslaget med att införa ett pallställ skulle ett flertal icke värdeskapande aktiviteter elimineras.
Lagret skulle bli mer produktivt, funktionellt och säkert och dessutom skapa mer utrymme. Genom
ett pallställ skulle pallarna bli mer överskådliga så att truckpersonalen skulle ha lättare att lokalisera
samt att rockader inte skulle behövas utföras då varje enskild pall blir lättåtkomlig. Genom att frigöra
utrymme och att ta bort allt som inte behöver vara i lagret skulle ett flertal pallplatser skapas och
utnyttjas till att ställa färdiga produkter, då varje yta som skulle kunna frigöras skulle betyda mycket
för en lättare organisering.
Genom att utnyttja streckkoden som följer produkten genom hela produktionen fram till slutmontering och använda handdatorlösning för lager som erbjuds från olika företag skulle ett flertal icke värdeskapande aktiviteter elimineras. En stor tid går åt för att lokalisera efter rätt pall vilket skulle kunna
reduceras ifall en lösning liknande förslaget skulle implementeras. Det skulle heller inte kräva någon
större investering eller förändrat arbetssätt då varje trädetalj idag har en unik streckkod som följer
detaljen ända fram till sista stationen i produktion som är slutmonteringen.
Företagets nuvarande manuella dokumenthantering efter slutmontering har många nackdelar. I kapitel 5.2.3, se även bilaga C, har en riskanalys på dokumenthantering gjorts. Där har det framkommit
att det finns ett flertal problem med den manuella dokumenthanteringen. Antingen kan dokument
komma bort, bli slarvigt ifylld så det blir svårt att se men det kan även bli fel ifyllt. Detta leder bland
annat till letande av produkter som inte finns, produkter som finns men enligt dokumentet inte finns.
Vidare kan produkter produceras dubbelt upp som en konsekvens av felaktiga dokumentifyllningar.
Genom att digitalisera dokumenthanteringen vid slutmonteringen skulle dessa problem försvinna.
Genom att dokument fylls i via dator skulle slarviga eller information som behöver fyllas i undvikas då
datorn skulle varna att nödvändig information inte är ifylld. Vidare hade inte spedition behövt gå ut
hela tiden för att hämta dessa papper, försöka läsa av samt skriva in allt i datorn igen. Dessa skulle
istället kunna överföras elektroniskt via datorn till spedition.

8 Slutsatser och framtida arbete
Här presenteras skribenternas slutsatser och förslag till framtida arbete. Delar av dessa berör de teoretiska studierna, de praktiska tillämpningarna för uppdraget med reflektioner gentemot problematiken på företaget och hur utvecklingen av företaget kan nå ytterligare steg i hållbarhetsperspektiv.
Det borde vara möjligt att reducera truckrörelserna och med det reducera slöserierna som är identifierade med ett antal procent. Kan truckrörelserna reduceras med 50%, i färdigvarulagret, innebär det
att företaget i genomsnitt reducerar den kostnaden med 1200 SEK per pall som ska transporteras för
utleverans till kund.
En normal förutsättning för ett företag är att det rekryterar och utbildar personal utifrån kompetens,
intresse och attityd. Utbildningsinsatser efter behov. Skribenterna kunde under tiden som arbetet på
företaget inte se någon form av snedfördelning på företaget gällande kön eller etnicitet.

8.1 Slutsats
Målet med projektet var att genom teoretiska och produktionstekniska metoder analysera och identifiera aktiviteter som kom att vara till grund för att generera förbättringsförslag vad gäller eliminering av icke värdeskapande aktiviteter samt ett mer optimerat material- och dokumenthantering. När
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det kommer till manuell dokumenthantering skulle skribenterna av denna studie med stöd från teorioch litteraturstudie ge förslag för alternativa metoder av dokumenthantering. Ett flertal förbättringsförslag har presenterats, där företaget själva får värdera förslagen utifrån egna förutsättningar.
Företaget upplevde att hanteringen av färdiga produkter från slutmontering fram till utleverans var
ineffektiv och resurskrävande. För att kunna förbättra materialhantering i en verksamhet är det nödvändigt att en analys av materialflödet utförs. Detta för att göra sig införstådd i processen för vidare
arbete. Därför gjordes först en kartläggning av materialhanteringen. Den manuella dokumenthanteringen vid slutmonteringen som äger rum idag innebar både dubbelarbete men även konsekvenser
som överproduktion då ifyllnaden ofta blir fel.
Ett av målen med projektet var att ta fram förslag för att förbättra materialhanteringen och eliminera
icke värdeskapande aktiviteter som identifierades. Bland annat minska transport och rörelser i de
områden som studien berör.
Genom att utföra tids- och frekvensstudier kunde slöserier kopplas samman. Att lokalisera produkterna och ta fram dessa vid sammanställning av en order för att levereras till kund tog mer än 80 %
av den totala tiden. Den manuella dokumenthanteringen vid slutmonteringen blev ofta slarvig ifylld,
fel ifylld men även kunde komma bort vid transport av produkterna. Detta visade sig ha ett flertal
konsekvenser vid en utförd riskanalys av dokumenten.
Syftet med projektet är att behandla två frågeställningar som ligger som utgångspunkt för arbetet
och besvaras nedan med återkoppling till projektets genomförande.
•

Hur kan materialhantering efter slutmonteringen på företaget optimeras?

Förbättringsförslagen som genererats för en mer optimerad materialhantering är bland annat införande av pallställsystem, större etiketter på emballerade produkter, användning av streckkod på
produkter men även frigöring av yta. Exempelvis skulle ett införande av pallställ medföra att ett lager
kan utformas till att bli mer produktivt, funktionellt och säkert, dessutom skapa mer utrymme. Genom ett pallställ ges direkt och enkel tillgång till varje pall vilket skulle eliminera både letande av pall
och rockader för att ta fram rätt pall då alla pallar kommer att vara tillgängliga. Eftersom det råder
brist på yta vid färdigvarulagret, har förbättringsförslag genererats i form av frigöring av yta. Många
tompall och annat som inte behöver vara där skulle kunna flyttas till utlastningsytan och därmed
frigöra plats för färdiga produkter.
•

Hur kan dokumenthanteringen efter slutmontering optimeras? Vilka alternativ
finns det?

Företaget ser idag att det finns behov av standardiserad dokumentation. Dokumenthanteringen i
informationsflödet beskrivs som till stor del manuell, vilket ses medföra oklarheter och med det
kostnader då tid går åt tid till kontroller. Det förekommer felskrivningar i slutmonteringslistan vilket
leder till att spedition får leta efter delar av ordrar då produkter placeras fel. Det finns även en risk
att dokument kommer bort, då informationshanteringen till stor del är manuell.
Förbättringsförslaget som genererats för en bättre metod av dokumenthantering har gjorts med stöd
av litteraturstudier, samt med hänsyn till konsekvenser som framkommit vid utförd riskanalys av
dokumenthanteringen. Genom att digitalisera dokumenthanteringen genom hela produktionskedjan,
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eller åtminstone vid slutmonteringen skulle kvalitetssäkring integreras. Slöserier som rörelser och
överproduktion skulle elimineras då färre fel skulle uppstå. Nedan presenteras de uppsatta delmålen
samt en kort förklaring hur de blivit uppfyllda:
•

Genomföra en nulägesanalys av materialhantering, aktiviteter och dokumenthantering

Metoder och verktyg som använts för att göra dessa delmål möjliga är tids- och frekvensstudier, intervjuer, observationer och spaghettidiagram. Dessa metoder och verktyg har gjort det möjligt att
identifiera rörelser och aktiviteter som eftersöktes och varit till grund för att generera förbättringsförslag.
•

Identifiera värde- och icke-värdeskapande tid

En tidsstudie genomfördes för att identifiera tiden det tar för de observerade truckförarna att utföra
vissa aktiviteter. Frekvensstudien gjordes som en komplettering för att identifiera värde-, icke värdeskapande och nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter.

8.2 Utveckla organisationens potential och förstärka dess hållbarhet
De tre delarna i hållbar utveckling; ekonomiska, ekologiska och sociala delarna ska här ges mer ingående förslag – om än kortfattat – hur delarna kan tillämpas med några exempel.

8.2.1 Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten bygger på flera delar, där företagsledningens intressen ska samspela
med styrelsens förväntningar på vinster i förhållande till insatta resurser som kommer vägas mot
ekonomiska krav på avkastning till ägarna. Det innebär att resurser kan behöva avsättas som innebär
behov av långsiktigt tänkande. Genom att se över var rotorsakerna ligger i företagets produktionsapparat och skapa en plan för åtgärdande av dessa kan svinn minskas, som kasserade produkter. Att
produkter kasseras på grund av att de någonstans i flödet möter processer som uppenbart kan förbättras, innebär att det produceras mer än vad som är optimalt.
Problematiken med instabila produktionsprocesser får följdorsaker som att enheter senare i flödet
tvingas vänta på att ordrar blir klara. Även om en kasserad produkt som körs om och den omkörningen anses vara billig, innebär det störningar i form av väntan och att arbete utförs som inte skulle behövas med stabilare processer. Störningarna kan med största sannolikhet reduceras om de hanteras
med avsikterna att reducera väntetider och skapa stabilare processer. På sikt innebär det besparingar
av både tid och material. Om en produkt behöver köras om, innebär det dessutom att maskinslitaget
blir högre än det borde bli med stabilare processer. Ett verktyg slits varje gång det används och det
bör vara lovvärt att reducera även de slöserierna där de handlar om omkörningar av produkter.
Examensarbetets påverkan på den ekonomiska hållbarheten ligger i att förbättringsförslagen medför
en bättre organiserat lager där färre förflyttningar och lyft behöver utföras och att onödig letande
minimeras men även att överproduktion undviks. Enligt företaget kostar varje lyft med transport av
pall ca 300 kronor vilket på sikt utgör en stor kostnad då dagens hanteringssätt är ineffektivt och
kräver många rockader. Det ligger i stort ekonomiskt intresse att eliminera varje onödigt arbetsmoment
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8.2.2 Ekologisk hållbarhet
Även om råvaran anses vara billig, blir det slöseri med råvara/råvaror varje gång en produkt kasseras.
Det innebär att det går åt mer av råvaran. Beroende av antalet sålda och levererade enheter innebär
det att en andel av de enheterna går till spillo genom processer som inte håller vad de borde klara av.
Genom intervjuer har konstaterats – och tidigare nämnts – att andelen omkörningar är frekvent, det
innebär också att det går åt mer av råvaran än nödvändigt och där finns en potential att förbättra
både lönsamheten – se den ekonomiska hållbarheten – och reducera slöserier i form av vilka volymer
som går ut till kund kontra hur mycket som kasseras.
Spånskivor en vanlig produkt inom många industrier som arbetar med trä som material sorteras enligt Stena Recycling (2019) som träavfall. Det innebär att materialet flisas och används som
biobränsle. Egna observationer tyder på att stora mängder trä, från råvara till färdiga produkter
slängs på återvinningscentraler. Det innebär å ena sidan att materialet kommer till användning och
bidrar till att minska växthuseffekten. Å andra sidan pekar Johan Trischler på Linnéuniversitet (2016)
på att möbelindustrin behöver bättre återvinningsstrategier. I artikeln och i en forskningsrapport
pekar författaren på att trä i form av spånskiva länge varit ett viktigt och prisvärt material. Samtidigt
har fler aktörer, som pappers- och energiindustrin börjat konkurrera om materialet. Författaren pekar på att möbelindustrin har behov av en långsiktig plan för återvinning och att limmet består av
komponenter som inte är nedbrytbara. Dilemmat med alternativa material som författaren diskuterar är att de har sämre egenskaper och kostar mer att producera.
Här finns en del att forska inom, både för att reducera slöserier och reducera miljöpåverkan samtidigt som alternativen behöver ha fullgoda egenskaper för att kunna möta de krav som ställs från
samhälle, företag och individer.
Examensarbetets påverkan på den ekologiska hållbarheten ligger i förslag om en digitaliserad dokumenthantering vilket skulle leda till reducering av pappersanvändning. Företaget är idag duktiga på
att återanvända material som exempelvis fått något produktionsfel. Eftersom det handlar om trädetaljer så används hela produkten som uppvärmning i företaget.

8.2.3 Social hållbarhet
Den sociala hållbarheten kan sägas leva i synergier med ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hanterar vi produkter och de råvaror som dessa består av med bästa möjliga principer, ger det effekter på
hur vi människor påverkar varandra, hur företagen utvecklas och hur samhället framskrider. Tar vi
vara på kunskaper och förmågor på bästa möjliga sätt når vi betydligt längre än om var och en enbart
tänker på sig och sitt. Man kan inte tvinga någon att delta, förutom ledningspersoner, men det är
viktigt att medarbetarna får chansen och att det finns tydliga målbilder.
För att skapa en socialt hållbar arbetsplats föreslår vi att företaget använder sig av tvärfunktionella
utvecklingsgrupper som arbetar i projektform. Medlemmarna från dessa grupper kan hämtas från
varje funktion i företaget. Detta för att få input i förbättringsprojekt från så många funktioner som
möjligt. Det kommer både kosta tid och energi, vinsten som erhålls är mer motiverade medarbetare,
mer genomtänkta förslag och både breddad och fördjupad kännedom om hur olika funktioner påverkas av olika beslut. Ett förslag i detta är att medarbetarna bjuds ut på kurser i teambuilding, detta
kan redan vara genomfört i någon mån, men det skadar inte att fräscha upp det. Medarbetarna i ett
företag jobbar effektivare tillsammans och stärkta som individer. Det bygger företagets image ytterli-
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gare och stärker varumärket, som framgångsrikt ekonomiskt och med positiv kultur där medarbetarna välkomnas att vara med i arbetet att utveckla företaget vidare. Enligt arbetsmiljöverket är truckar
inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. Genom ett förbättrat materialhanteringssätt där både
onödiga transporter och arbetsmoment reduceras resulterar det inte bara till en mindre miljöpåverkan från företaget utan även till en mer tillfredsställande och säkrare arbetsmiljö. Detta i sin tur leder
till positiva sociala faktorer och inte minst reducerade risker för onödiga kostnader på grund av arbetsskador genom sjukskrivning på grund av olyckor i området från färdigvarulager till utleverans.

8.3 Framtida arbeten
Tids- och frekvensstudierna som genomförts av truckförarna vid materialhantering visar att hanteringen tar längre tid än vad företaget upplever vilket tyder på att företaget inte lagt så mycket fokus
på den logistiska delen som de gjort i produktion. Även den manuella dokumenthantering vid slutmonteringen visade sig efter utförd riskanalys leda till större konsekvenser än vad som var känt.
Resultatet av nulägesanalysen som gjorts i detta arbete borde således ge företaget ett underlag för
vilka brister som finns i berört område och vilka förbättringsområden ledning och medarbetare kan
arbeta med. Som rekommendation ges företaget att värdera de presenterade förbättringsförslagen
utifrån egna förutsättningar och se möjligheten till implementeringen. Om företaget anser att förbättringsförslagen ska införas bör de ta fram en prioritetsordning för införande av förslagen. Anledningen är att det helst ska bli rätt från början så en resurseffektiv verksamhet uppnås. Vidare bör
företaget införa någon form att standardisering vad gäller arbetssättet på lagret men även användandet av dokumenthanteringen.
Vid rekrytering av nya medarbetare gavs intrycket att upplärning av dessa har en del att önska. Upplärning kan innebära mentorskap, men även att introduktion om arbetsmetoder och hur praktiska
uppgifter löses. Till en början med hjälp av handledning, då det konstaterats att många frågetecken
uppstår på vägen. Det beror av mycket att döma på att standarder för arbetsmetoder behöver förstärkas och uppdateras. Detta kan ses som bevisat då företaget och framför allt dess medarbetare
uppenbart ser brister både i form av merarbetet som uppstår i form av den interna logistiken, de
uppenbara bristerna i dokumenthanteringen som vi sökt hitta metoder för att lösa. Och inte minst
att det skulle ge många fördelar att få åtgärdat kvalitetsbristerna som mycket tyder på uppstår i produktionsprocesserna.
Vi föreslår, som tidigare påpekats, att företaget startar upp kaizen-events med genomlyst planering
där rotorsakerna lyfts fram och lämpliga åtgärder antas efter analyser. Börja med de saker som kan
antas vara enklast, som etiketter på emballerade pallar och bygg vidare med mer komplexa events i
så små steg som möjligt.
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Forts bilaga E: Frekvensstudier 5-6(6) med ”beräkningar 1”

B.Arucaj & L.Karlsson

83

HT19

Högskolan i Skövde

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forts bilaga E: Frekvensstudier ”beräkningar 2” och retur

B.Arucaj & L.Karlsson
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Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forts bilaga E: Frekvensstudier samtliga samt avräknat retur

B.Arucaj & L.Karlsson
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Institutionen för ingenjörsvetenskap

Bilaga F: Spaghettidiagram

B.Arucaj & L.Karlsson
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