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Förord 
Detta examensarbete har inneburit det sista steget i magisterutbildningen Teknisk produkt- 
och produktionsframtagning på Högskolan i Halmstad. Projektet har varit givande och har på 
ett utomordentligt sätt förenat den teoretiska grund som erhållits på högskolan med den 
verklighet som råder på Electrolux Laundry Systems AB i Ljunby. 
 
Projektet har drivits under en 20 veckors period och möjliggjorts tack vare stort stöd från ett 
flertal personer. Först och främst vill jag tacka personalen på Electrolux Laundry Systems 
AB för att de delat med sig av tid och resurser. Bidraget som erhållits från deras sida har varit 
ovärderligt och har i allra högsta grad bidragit till ett bra resultat. Ett speciellt tack går också 
till Aron Chibba, min handledare på högskolan, som med sin erfarenhet har kunnat vägleda 
mig genom ett komplext teoretiskt område. 
 
 
 
Halmstad, Januari 2008 
 
Rajko Kondić     
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Sammanfattning 
Rapporten beskriver ett projekt utfört på Electrolux Laundry Systems AB i Ljunby. Projektets 
syfte är att identifiera de grundorsaker till varför den från början planerade monteringsplanen 
inte kan följas på företaget. Utifrån det resultat som inhämtats genom olika metoder är sedan 
målet att ta fram rekommendationer som företaget ska kunna använda, för att bättre kunna 
följa monteringsplanen. 
 
I arbetets inledande fas genomfördes intervjuer för att få en holistisk syn på varför 
monteringsplanen inte kan följas. Som komplettering till första fasen genomfördes ytterligare 
datainsamlingar i form av enkätundersökning, observationer och dokumentgenomgång. Med 
detta upplägg har objektiviteten kunnat höjas avsevärt eftersom problemet kunde studeras på 
avstånd i andra fasen. Från datainsamlingen kunde flera orsaker identifieras som direkt 
påverkar att monteringsplanen inte kan följas. Den störst bidragande orsaken är att saldot i 
företagets affärssystem inte stämmer överens med verkligheten. Anledningen till att saldot 
inte stämmer kan främst kopplas till fel inrapporteringar och att rutiner samt instruktioner inte 
efterlevs. En annan orsak som framkom var att körplanen för egentillverkade artiklar inte 
följs av operatörer och bidrar också till att monteringsplanen inte kan följas. 
Återupprepningar under lång tid av de ovan nämnda orsakerna har skapat den solidaritet som 
råder och de murar som finns inom företaget. 
 
Rekommendationer som tillhandahålls företaget är att först och främst bygga in en robusthet i 
material- och informationsflödet. Detta görs genom att visualisera materialet, använda sig av 
Kanban och anpassa lastbärarna. För visualisering av material föreslås ett användande av 
supermarket där alla artiklar samlas på ett ställe och på så sätt kan bättre kontroll erhållas på 
materialet. Genom att använda sig av Kanban minimerar företaget risken att en viss artikel tar 
slut. Anpassade lastbärare gör det svårare för operatörerna att begå misstag och alla 
inblandade kan direkt se om lastbäraren innehåller rätt kvantitet eller inte. För att förbättra 
kulturen på företaget ges förslag om att öka medvetenheten hos operatörerna. Detta är en 
väldigt komplex uppgift och det är inget som åtgärdas över en natt. Det som företaget 
rekommenderas göra är att helhjärtat satsa på utbildningar bland medarbetarna som ska leda 
till att solidariteten höjs och murarna rivs.       
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Abstract 
This report describes a project executed at Electrolux Laundry Systems AB in Ljungby. The 
purpose of the project is to identify the causes wherefore the assembly plan can´t be followed 
as planned from the beginning at the company. The goal is to develop recommendations with 
different methods have been collected and will help the company to better follow the 
assembly plan.  
 
In the preface of the project interviews where carried out to get a holistic view on why the 
assembly plan can´t be followed. As a complementary to the preface, further data-collection 
was accomplished through a questionnaire, observations and document reviews. The use of 
this method has made it possible to increase the objectivity substantially since the problems 
have been studied from a distance in the second phase. From the data-collection several 
causes have been identified that have an effect on why the assembly plan cannot be followed. 
The greatest contribute is that the balance in the company’s business system does not 
comport with reality. The reason for this can be related to several things e.g. reporting and 
that procedures and instructions are not been followed. Another cause that appeared was that 
the shop plan is not executed as it should be for homemade parts by the operators. This is also 
contributing to the lack of capability to follow the assembly plan. Iterations under a long time 
of the causes mentioned above have created the solidarity that exists and the walls that have 
been build up within the company.  
 
One of the recommendations that are handed over to the company is to first of all build in 
sturdiness in the information- and physical material flow. This should be done by means of 
visualizing the material, the use of Kanban and accommodated pallets. For visualizing the 
material a use of supermarket is propounded where all parts are gathered in one place to gain 
better control of the material. Trough the use of kanban the company can minimize the risk of 
running out of particular parts. Accommodated pallets make it much harder for the operators 
to make mistakes, and all the involved staff can see right away if the pallet contains the right 
amount of parts. In order to improve the company culture they have to increase the awareness 
of the operators. This is a very complex task and it is not possible to carry out over night. The 
recommendation is to put up with a wholehearted campaign on education which should lead 
toward increasing the solidarity and tearing down the walls.
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1. Inledning 
Ända sedan 1970-talet har företag fått möta en ökande konkurrens samtidigt som kundens 
förnuft ökat (Chapman m.fl. 2002). Detta har lett till omstruktureringar, internt som externt, 
för att möta kundens krav på flexibilitet och innovitet samt att snabbt kunna skifta till 
kundens splittrade krav. Ett viktigt steg i omstruktureringen har varit fastställandet att 
organisationer inte kan vara en ö av konkurrens med ett hav av ineffektivitet runt omkring 
sig. Detta fastställande har skapat en ökande betydelse av försörjningskedjan. 
Försörjningskedja är den kedja som innehåller en uppsättning av aktiviteter och processer 
från råmaterial till slutkund.  
 
Mason-Jones och Towill (1997) framför att nyckeln till att bli ett konkurrenskraftigt företag  
är förmågan att snabbt kunna svara på kundens efterfråga. Som ett led i att öka värdet i 
försörjningskedjan har många företag valt att jobba med en förbättringsfilosofi som heter 
Lean Production. Lean Production bygger på att eliminera slöserier som inte tillsätter något 
värde till de varor eller tjänster som kunden får, och på så sätt blir produktionen mer 
kostnadseffektiv (Womack och Jones 2003). En förutsättning för att leva upp till kundens 
krav, att effektivt och snabbt kunna leverera produkter, är att rätt material, i rätt tid och rätt 
kvantitet finns framme.    

1.1. Företagspresentation 
Electrolux Laundry Systems AB är ett av många företag som vill tillfredsställa och helst 
överträffa sina kunders krav genom att svara på efterfrågan. Electrolux Laundry Systems AB 
är en del av Electrolux Group som är världsledande för tillverkning av hushållsmaskiner och 
utrustning för professionell användning. Electrolux koncernen säljer mer än 40 miljoner 
produkter till kunder i 150 länder varje år, och omsatte 2006 104 miljarder kronor. 
 
Electrolux Laundry Systems AB ingår i en produktlinje som är specialiserad på professionell 
tvättutrustning med anläggningar i Sverige, Frankrike och Thailand. Examensarbetet har 
utförts på anläggningen i Sverige som är belägen i Ljungby och är världsledande tillverkare 
av professionella tvättmaskiner och torktumlare. Anläggningen har cirka 550 anställda med 
380 personer anknutna till produktionen.    

1.2. Bakgrund 
Trots att Electrolux Laundry Systems (ELS) är ett världsledande företag när det gäller 
tillverkning av professionella tvättmaskiner och torktumlare så har problem med materialbrist 
förekommit under en lång tid. Detta har gjort att monteringsplanen inte kan följas som den är 
tänkt vilket i sin tur kan leda till att kunden inte får sina produkter i tid. Detta är ett stort 
problem då företag i dagens samhälle, för att kunna överleva, inte har råd att förlora kunder. 
Detta scenario är ELS inte ensamt om utan många företag lever i denna verklighet enligt 
Andries och Gelders (1995). ELS:s problem påvisades redan 2004 i en fallstudie som gjordes 
på företaget, där en metod framställdes för kartläggning av informationsflödet (Chibba 2007). 
Denna metod användes sedan för att kartlägga, beskriva och analysera informationsflödet, 
som ju stödjer det fysiska materialflödet.        
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Diskussioner som förts, med ansvariga för produktionen och medarbetare, visar på att alla är 
medvetna om bristen av material men ingen kan peka på varför den uppkommit. Åtgärder för 
att upptäcka bristerna tidigare i flödet har gjorts i form av att företaget har börjat se över 
möjligheten att jobba med förbättringsfilosofin Lean Production. Dock är företaget bara i en 
inledande fas med införandet och ett behov av att identifiera grundorsakerna till problemet 
med materialbristen finns.             

1.3. Problembeskrivning 
Eftersom en anställning på företaget erhållits i början av projektet har vardagliga diskussioner 
förts med folk och det ord som omnämns oftast är materialbrist. Med materialbrist menar 
medarbetare att det ofta saknas artiklar som ingår i en maskin och således går det inte att 
färdigmontera maskinen. Vardagliga observationer på ELS har sedan kunnat stärka detta 
påstående genom att maskiner med stopplappar står på golvet och kan inte färdigmonteras. 
Tvärtemot detta finns det även indikationer på för mycket material framme, dels i pallställen 
och dels runt omkring monteringsstationerna. Det finns förvisso mycket material framme, 
dock är mycket av det antingen fel material eller så räcker det inte till kvantitetsmässigt. För 
att undvika att maskinerna står i en buffert i väntan på material används en tillfällig lösning. 
Den innebär att den från början tänkta monteringsplanen inte följs och istället monteras de 
maskiner som material finns tillgängligt till enligt företagets affärssystem Professional Risk 
Management Services, PRMS. När produktionschefen kört ett program i PRMS för att 
identifiera de maskiner som kan monteras återstår ytterligare ett arbete. Plocka ihop de 
produktstrukturer som kan frisläppas och gå ner med dessa till den första 
monteringsstationen. Detta tillvägagångssätt innebär att icke värdeadderande tid tillsätts 
eftersom den från början planerade monteringsplanen modifieras. Utifrån detta 
tillvägagångssätt uppstod forskningsfrågan som ligger till grund för projektet: Varför kan inte 
den från början planerade monteringsplanen följas på ELS?   

1.4. Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att identifiera grundorsakerna till varför den från början planerade 
monteringsplanen inte kan följas på ELS.   
 
Målet med rapporten blir således att ta fram rekommendationer till hur ELS på ett bra sätt 
kan jobba mot att bättre kunna följa monteringsplanen.  

1.5. Avgränsningar 
Inom ELS:s försörjningskedja så har jag valt att avgränsa mig till egentillverkade artiklar som 
tillverkas i den egna plåtverkstaden (se Figur 1-1). I figuren kan de två flödena, material- och 
informationsflödet, identifieras och viktigt att framhålla är att informationsflödet färdas både 
upp- och nedströms i kedjan medan materialflödet bara färdas nedströms (Chibba och Hörte 
2003). Författarna argumenterar för att det finns ett tredje flöde i form av det monetära, vilket 
inte kommer att behandlas i denna rapport.       
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Figur 1-1: Avgränsning för examensarbetet ligger inom den röda streckade 
linjen. 

 
Främsta orsaken till avgränsningen beror på att det är från plåtverkstaden de flesta artiklarna 
antingen levereras för sent eller finns i fel kvantitet och på så sätt bidrar till att 
monteringsplanen inte kan följas. Genom att koncentrera sig på de egentillverkade artiklarna 
blir det lättare att identifiera grundorsakerna till bristerna då alla som är inblandade i det 
interna flödet är på plats och kommunikationskanalen blir kort. 
 
En sista avgränsning för arbetet gäller underhåll av maskinparken som inte kommer att 
behandlas. Detta val görs av den anledning att det är ett helt eget område och arbetets 
karaktär kommer inte att byggas runt detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att underhåll i 
högsta grad kan påverka de brister som uppkommer.  
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2. Metodologi 
Varje forskningsbart problem kan enligt Olsson och Sörensen (2001) belysas ur två 
perspektiv, kvalitativt eller kvantitativt. Kapitlet kommer därför att klarlägga dessa två 
perspektiv och samtidigt klargöra de metoder som använts för examensarbetet.  

2.1. Kvalitativ respektive kvantitativ ansats 
Oberoende vilken av dessa ansatser som ska väljas är det viktigt att objektiviteten bibehålls 
för trovärdighet, systematiskt genomförande samt att rapporten vilar på en vetenskaplig 
grund (Olsson och Sörensen 2001). Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ ansats ska väljas 
då en problemställning är explorativ dvs. där utröning av  orsakssambanden krävs. En 
explorativ problemställning kräver ofta en metod som får fram nyanserade data samt går på 
djupet, och därmed gör den öppen för kontextuella aspekter. Den kvalitativa ansatsen medför 
ett behov av att koncentrera sig på ett fåtal undersökningsenheter och ett inifrånperspektiv 
intas, dvs. närhet till undersökningsproblemet. Den kvantitativa ansatsen arbetar istället oftast 
med siffror som material (även om siffror förekommer i den kvalitativa ansatsen också) 
(Olsson och Sörensen 2001). Forskningen syftar till att beskriva och förklara mätningsresultat 
och forskaren intar ett utifrånperspektiv dvs. en distans hålls till undersökningsobjektet. 
Jacobsen (2002) framför att den kvantitativa ansatsen ska väljas då problemställningen 
innebär en önskan om att gå på bredden och undersöka många. 

2.2. Hermeneutik respektive Positivism 
Inom metodologin finns ett antal viktiga begrepp, (hermeneutik, positivism, fenomenologi 
m.fl.), dock kommer enbart de två förstnämnda behandlas då det anses tillräckligt för denna 
nivå av arbete. Hermeneutik kan fritt översättas med tolkningslära och har som ett av sina 
ursprung teorier om bibel- och annan texttolkning (Wallén 1996). Wallén (1996) fortsätter att 
tolkning ofta innebär att visa på innerbörder eller sammanhang som ligger bakom det som 
direkt framträder eller kan observeras i en text, samtal eller handling. Olsson och Sörensen 
(2001) framför att metoden handlar om delarnas och helhetens förhållande till varandra och 
sedan till en rimlig tolkning. Helheten betonas eftersom det inte går att förstå en del om inte 
tillgång av helheten innehas. För positivismen däremot är ett grundläggande drag att 
kunskapen ska vara empiriskt prövbar, uppskattningar och bedömningar ska ersättas med 
mätningar (Wallén 1996). Som ett annat grundläggande drag framför Wallén (1996) att 
forskaren ska vara objektiv och inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar.   

2.3. Induktion, Deduktion och Abduktion 
Under ett projekt så ska någon form av datainsamling ske, frågan är bara vilken strategi som 
ska användas. Den ena strategin kallas deduktiv ansats som enligt Jacobsen (2002) innebär att 
först skaffa sig förväntningar om hur verkligheten borde se ut för att sedan gå ut och samla in 
empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Wallén (1996) 
framför att teoretiska lagbundenheter och förklaringar inte kan prövas direkt mot 
verkligheten, då de bygger på förenklingar och idealiseringar. Till teorin måste därför höra 
modellvillkor som anger relationen till observerbara företeelser. Kritik som riktas mot en 
sådan ansats vid datainsamling är att den oundvikligen leder till att forskaren enbart letar 
efter den information som han finner relevant. Genom att på detta sätt utgå från konkreta 
förväntningar begränsas informationstillgången och risken för att viktig information går 
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förlorad ökar. Om forskningsarbetet bedrivs efter den induktiva linjen istället utgår forskaren 
från upptäckter i verkligheten, som sedan sammanförs till allmänna principer (Olsson och 
Sörensen 2001). Ofta betonas att upptäckterna, eller datainsamlingen, ska genomföras helt 
förutsättningslöst och utan förväntningar för att sedan sätta sig ner och systematisera de data 
som inhämtats. Den induktiva ansatsen har inom vetenskapsteorin kritiserats hårt för att 
teorin strängt taget inte innehåller något annat än vad som redan finns i det empiriska 
materialet (Wallén 1996). Wallén (1996) hävdar också att ett teoretiskt ställningstagande 
utförs redan då ett urval görs på det fenomen som ska undersökas. 
 
Strategin för datainsamling i detta projekt kommer vara av både en deduktiv och induktiv 
ansats. Förväntningar om hur verkligheten ska se ut kommer att anskaffas i teorin (deduktiv), 
samtidigt som upptäckter i verkligheten analyseras mot teorin (induktivt). Begränsningarna 
av de två ansatserna har enligt Johansson Lindfors (1993) medfört att abduktion tillkommit. 
Johansson Lindfors (1993) framför att abduktion är en växelverkan mellan det induktiva och 
deduktiva angreppssättet. Eftersom det i detta examensarbete handlar om en växelverkan 
mellan induktiv och deduktiv ansats kommer ett abduktivt angreppssätt användas. 

2.4. Kvalitativ respektive kvantitativ insamlingsme tod 
När insamling av data ska ske så finns det även här två vägar att välja. Huvudsyftet med 
informationsinsamlingen gällande den kvalitativa metoden är att upptäcka eller uppdaga 
multipla och olika mönster (Olsson och Sörensen 2001). De insamlingsmetoder som hör till 
de kvalitativa metoderna är t.ex. intervju, fallstudie, observation och skrivna 
texter/berättelser/dokument. Den kvantitativa metoden har som grundläggande utgångspunkt 
att verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger oss information i 
form av siffror (Jacobsen 2002). De klassiska mätinstrumenten är frågeformulär med givna 
svarsalternativ. 

2.5. Metod 
Det övergripande tillvägagångssättet för projektet illustreras i Figur 2-1 nedan och i det 
inledande skedet genomfördes en probleminventering där en fråga uppkom: varför måste 
flera timmar i veckan läggas på att välja ut de maskiner som ska monteras? Detta arbete har 
redan utförts en gång! Utifrån denna fråga gjordes en grundlig litteraturstudie för att sätta sig 
in i ämnet och för att på ett bra sätt kunna definiera uppgiften. Därefter gjordes en första 
datainsamling som följdes upp av en utfyllande litteraturstudie. Ännu en gång gjordes 
datainsamling för att på så sätt öka validiteten på examensarbetet. I sista skedet av 
examensarbetet genomförs bearbetning och analys av insamlad data och med stöd av teorin 
genereras rekommendationer fram som presenteras för ELS.   
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Figur 2-1: Schematisk bild över tillvägagångssättet i detta projekt. 

 

2.5.1. Utredning av nuläget 
Detta examensarbete kräver en allsidig belysning på problemområdet för att täcka in 
eventuella luckor och nå ny kunskap. Dessutom är problemställningen explorativ och dessa 
två orsaker bidrar till att en kvalitativ ansats intagits i fas 1 (se Figur 2-2). För att få en 
holistisk syn på problemet kommer dessutom en kvalitativ insamlingsmetod i form av 
intervjuer användas vid första datainsamlingen. Denna strategi har valts då de berörda 
personerna i företaget besitter stor kännedom om problemet och det vore slöseri med kunskap 
att inte ta del av deras syn. För att öka validiteten på examensarbetet och inte gå miste om 
viktig data kommer en metod som heter metodtriangulering att användas. Metodtriangulering 
innebär att ett fenomen belyses ur olika dimensioner, dvs. en kombinering av 
insamlingsmetoder (Olsson och Sörensen 2001; Yin 2003; Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) 
menar att idealet är då forskaren kombinerar olika insamlingsmetoder och parallellt framför 
han att det ofta inleds med en kvalitativ undersökning för att skapa klarhet om ämnet. I fas 2 
(se Figur 2-2) sker datainsamlingen i form av observationer, enkäter och 
dokumentgenomgångar. Observationer har valts av den anledning att anställning innehas på 
företaget och på så sätt kan observationerna genomföras grundligt och under en längre tid. 
För att ytterligare öka validiteten har även enkäter och dokumentgenomgång genomförts.   

   

Figur 2-2: Schematisk bild över tillvägagångssättet i utredningen av nuläget. 
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Fas 1 – Hermeneutisk undersökning 
I fas 1 utfördes datainsamlingen genom intervjuer. För att presentera mitt angreppssätt när jag 
ställer mina frågor till respondenterna har jag utgått i från teorier hämtade från området Total 
Quality Management. Modellen som används är skapad av Oakland (1994) och bygger på att 
kulturen, deltagandet och kommunikationen, det ”mjuka”, är grunden  i en organisation. För 
att få saker att hända krävs dock de ”hårdare” elementen i form av verktyg, medarbetare och 
planering. Frågorna som skapats byggs kring denna modell där svar söks på den 
huvudsakliga frågan och kan förknippas med de ”hårda” och ”mjuka” sidorna som Oakland 
(1994) har i sin modell. Modellens utseende efter min frågeställning kan hittas i sin helhet i 
bilaga A. Modellen bygger på en fråga och intervjun inleddes med att be respondenten att 
med egna ord beskriva varför monteringsplanen inte kan följas på ELS. Under intervjuns 
gång sorteras respondentens svar in under de olika ballongerna samtidigt som samtal förs om 
de orsaker som omnämns. Är det några punkter respondenten inte nämner tas dessa upp av 
intervjuaren och en diskussion förs kring dessa.  
 
Urvalet av respondenterna begränsas till den del av flödet där respondenterna har direkt 
anknytning till egentillverkade artiklar. Detta innebär att 14 personer skulle ha intervjuats, 
dock var tre utav dem av olika anledningar långtidsfrånvarande och kunde därmed inte delta. 
Efter utförda intervjuer så användes ett släktskapsdiagram1 (se bilaga E) för att sammanställa 
svaren. Släktskapsdiagram är ett hjälpmedel för att strukturera stora mängder data i grupper 
enligt någon form av naturligt släktskap. 

Fas 2 – Positivistisk undersökning 
Då den hermeneutiska undersökningen främst handlar om tolkningar av respondenternas svar 
sänks reliabiliteten samt objektiviteten avsevärt vilket har lett till att ytterligare 
insamlingsmetoder har valts. De tre metoderna som valts är enkät, observation och 
dokumentgenomgång. För alla tre metoder har resultatet i fas 1 (se bilaga F) genererat ett 
underlag för vilka delar som ska koncentreras på i fas 2. Det innebär att fokus lagts på 
orsaker som av 80% eller mer av respondenterna ansågs bidragande till att monteringsplanen 
inte kunde följas.  
 
Enkäten (se bilaga B) utformades utifrån den kunskap och svar som inhämtats av intervjuerna 
i fas 1 (se Figur 2-2). Till varje orsak som respondenterna ansåg bidra till att 
monteringsplanen inte kan följas utformas två frågor. Med likertskala2 som utgångspunkt 
utformades fasta svarsalternativ vilket innebär hög grad av standardisering och strukturering. 
Valet av enkät gjordes av två anledningar. Reliabiliteten ökas eftersom frågor utformades 
utifrån den tolkning som gjorts för att fastställa svaren i fas 1. Förutom reliabiliteten, ökas 
även objektiviteten genom att respondenternas svar inte kan påverkas. För vidare utökning av 
reliabiliteten så utformades kontrollfrågor för varje orsak som framkom av intervjuerna.  
 
Observationer har kunnat genomföras vardagligt under en lång tidsperiod eftersom tjänst 
innehas på företaget. Syftet med observationerna var att inhämta så mycket information som 
möjligt och således handlar det om ostrukturerade observationer. Samtidigt har en hög grad 
av objektivitet kunnat hållas då genomförandet av observationer kunnat ske i det dagliga 

                                                   
1 Mer om släktskapsdiagram och övriga ledningsverktyg finns i Bergman och Klefsjö (2001) 
2 Attitydskala utarbetad av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert, (Källa: www.ne.se) 
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arbetet och har på så sätt inte påverkat personers handlande. Ett observationsformulär (se 
bilaga C) utformades efter avklarandet av den hermeneutiska undersökningen, och även här 
har fokus lagts på de orsaker som av majoriteten ansågs mest bidragande.  
 
Den sista insamlingsmetoden som valts är dokumentgenomgång. Valet har gjorts av den 
anledningen att det under intervjuerna i fas 1 framkom vara osäkert hur väl rutiner var 
standardiserade eller inte. Genomförandet av dokumentgenomgången har gått till på så vis att 
alla rutiner och instruktioner som finns dokumenterade, för produktionsavdelningen, har 
samlats in och lästs. Under genomgången har anteckningar förts på ett dokumentformulär (se 
bilaga D) för rutiner som bedöms saknas eller vara bristfälliga. Dessa har sedan diskuterats 
med den person som skapat rutinen samt medarbetarna, för att identifiera ifall min slutsats 
stämmer överens med verkligheten. Förutom diskussion med medarbetarna så har rutinerna 
jämförts med vad som står i teorin gällande vilka rutiner som borde finnas dokumenterade. 
Att enbart välja produktionen innebär att utelämna en del respondenters avdelningar. Detta 
val har gjorts eftersom det i intervjuerna framkom att de största problemen ligger i denna del 
av flödet.
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3. Teoretisk referensram 
För att skapa en teoretisk plattform för den kommande undersökningen redogörs i kapitlet för 
fakta som finns representerad i litteraturen. Examensarbetets karaktär innebär en avgränsning 
inom företagets gränser och således kommer endast områden som berör den interna 
försörjningskedjan behandlas. De områden det handlar om är försörjningskedjor, processer, 
material- och produktionsstyrning, material- och informationsflöden, rutiner samt kulturen. 
För att finna lämplig litteratur användes följande sökord: 
 

Supply Chain, Culture, Procedures, Leadership, Informationflows, Physical 
Materialflows, Logistics, Process. 

 
Dessa användes vid litteratursökningen som utfördes i artikeldatabasen Emerald och 
högskolans bibliotek. Förutom artiklar gjordes sökningar på nätet och då främst på PLAN:s 
hemsida som är ett nätverk för logistiker. Denna sökning gjordes för att få en bredare och 
bättre uppdaterad litteratur.  

3.1. Försörjningskedjor  
Försörjningskedjor i industrin beskrivs ofta som material-, informations- och monetära 
flöden, upp- och nedströms (Chibba och Hörte 2003). Otaliga författare har försökt sig på en 
definition på begreppet och det definieras ofta som styrning av aktiviteter i materialflödet 
från råmaterialanskaffning till färdig produkt. En väsentlig skillnad som kan skönjas är att 
informationsflödet inte benämns i alla definitioner som enligt Chibba och Hörte (2003) kan 
jämföras med ett lim som binder ihop företagens struktur. Vidare hävdar författarna att 
beroende på vilket ämnesområde personen, som definierar, har så blir definitionen 
annorlunda. Med ämnesområde menar författarna att logistikledare, produktionsledare, 
marknadsledare, etc. alla har olika syn på försörjningskedjor. Ballou (2007) anser att 
försörjningskedjor kan delas in i tre dimensioner. Dessa är aktivitets- och 
processadministration, interfunktionell samordning samt interorganisatorisk samordning. 
Aktivitets- och processadministration innebär att styra aktiviteter/processer som 
materialförsörjning, transport, lager osv. Den interfunktionella samordningen syftar på ett 
samarbete inom företaget medan den interorganisatoriska samordningen syftar på samarbete 
mellan företag i försörjningskedjan. I denna rapport behandlas de två förstnämnda och 
försörjningskedja definieras som:  
 

Att med rätt information, i rätt tid och till rätt person planera och styra 
materialflödet, från råvarumaterial, genom produktion till slutkund med syfte att 
uppfylla, och helst överträffa, dennes krav och önskemål.  

 
Valet av definition innebär att den minst lika viktiga informationen, som behövs för ett bra 
fungerande materialflöde, tas i beaktelse. Att förstå skillnad och samverkan mellan 
materialflödet (visuella) och informationsflödet (virtuella) är av stor betydelse enligt Chibba 
och Hörte (2003).  
 
För att ett företag ska kunna uppnå målet att tillfredställa slutkunden räcker det inte med att 
informationsflödet, planeringen och styrningen av materialflödet fungerar tillfredsställande. 
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Keller (2002) framför i sin artikel att om medarbetarna ska göra ett bra jobb för slutkunden så 
måste ledningen göra ett bra jobb med sina medarbetare. Keller (2002) fortsätter att det är 
speciellt viktigt att ha medarbetare som kan formas med formella rutiner och supporten från 
ledningen ska bl.a. inkludera utbildning och återkoppling av information. Genom att 
ledningen prioriterar dessa saker kan företaget bli mer effektivt samt bättre tjäna såväl interna 
som externa kunder.    

3.2. Processer 
En process enligt Bergman och Klefsjö (2001) är en uppsättning sammanhängande aktiviteter 
som upprepas i tiden. Närmare förklarat innebär det att processen transformerar vissa 
instorheter i form av exempelvis material till vissa utstorheter i form av olika typer av varor 
eller tjänster. Bellgran och Säfsten (2005) poängterar dock att processen i sig saknar innehåll 
och att det är först när den bemannas och förses med resurser som värde kan skapas. Bellgran 
och Säfsten (2005) framför att det ofta går att dela in ett företags processer i 
produktionsprocesser och verksamhetsprocesser. Produktionsprocesser är de processer som 
på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den produkt som ska levereras till slutkunden. 
Ett annat, och mer övergripande, namn för denna process är kärnprocess, och beskriver syftet 
med verksamheten (Bergman och Klefsjö 2001). Arnold m.fl. (2007) hävdar att det för varje 
kärnprocess ska finnas processinstruktioner som beskriver de steg som är nödvändiga för att 
ta fram produkten. För verksamhetsprocesser kan en förfinande indelning göras i 
stödprocesser och ledningsprocesser (Bellgran och Säfsten 2005). Stödprocesserna har till 
uppgift att tillhandahålla huvudprocessen med resurser och har oftast interna kunder. 
Ledningsprocesser har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt 
genomföra förbättringar av organisationens övriga processer.   

3.2.1. Standardiserat arbete genom rutiner 
Som nämnts tidigare utförs det i alla processer aktiviteter av olika slag och det finns alltid en 
bästa väg för utförandet av dessa. Det är då viktigt att alla känner till det bästa utförandet och 
av den anledning måste aktiviteten standardiseras (Lillrank och Liukko 2004). Liknande 
argument för Tranfield m.fl. (2000) där de framför att organisatoriska rutiner är hjälpmedel 
för att uppnå samordning. Vidare fortsätter Tranfield m.fl. (2000) att rutiner är repetitiva 
mönster av aktiviteter och kan finnas i dokumenterade former eller så är de helt enkelt tagna 
för givet. Oakland (1994) hävdar också att många företag har skapat metoder för hur de ska 
jobba och det enda som återstår är att dokumentera dessa. 
  
Vikten av att ha rutiner i ett företag framkommer ganska tydligt av de argument som givits 
ovan. Utifrån Oakland (1994) redogörs för vad som är viktigt att tänka på samt vilka rutiner 
som bör finnas dokumenterade. Detta redogörs för i Error! Reference source not found..  
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Dokumentkontroll Dokumentation ska kontrolleras för att säkerställa att det är 
den senaste revisionen. Kontrollera vilka dokument som 
finns samt om de verkligen behövs. 

Processkontroll Om arbetet ska fortskrida under kontrollerade former måste 
dokumenterade arbetsinstruktioner finnas tillgängliga för 
medarbetarna. Även i kvalitetssystemet ISO 9001 7.5.1 
framförs det klart och tydligt som viktigt att ”hålla 
arbetsinstruktioner tillgängliga där så är nödvändigt” 
(Graebig 2004). 

Icke överensstämmande 
produkter eller tjänster 

Det skall finnas rutiner som beskriver hur material som inte 
möter de ställda kraven ska behandlas. 

Utbildning Det skall finnas rutiner för alla medarbetare som ska 
identifiera utbildningsbehov, utförande av utbildning samt 
där anteckningar förs över utbildningarna.  

Tabell 3-1: Rutiner som borde finnas dokumenterade enligt Oakland (1994). 

 
Trots att det finns standardiserade rutiner i ett företag så betyder inte det att de används eller 
efterlevs. Därför framför Oakland (1994) vikten av att ha med medarbetarna i framtagningen 
av rutiner. Det är omöjligt för en person som inte jobbar på befintlig arbetsplats att utforma 
korrekta rutiner utan hjälp samtidigt som det blir avsevärt mycket större motståndskraft från 
medarbetarna.  

3.3. Material- och produktionsstyrning 
Material- och produktionsstyrning (MPS) betraktas som en gemensam process då 
materialflödena och resursanvändningen är starkt kopplade till varandra (Jonsson och 
Mattsson 2005). Värdeförädling som sker i ett tillverkande företag måste planeras, 
kontrolleras och följas upp. Planering innebär att fatta beslut om framtida aktiviteter och 
händelser vilket kan avse de närmaste dagarna eller timmarna. Beslut kan emellertid avse 
aktiviteter och händelser som ligger halvårsvis framåt i tiden. Förutom att besluten skiljer sig 
gällande framförhållningen så skiljer de sig också i avseende på vilken precision och 
detaljeringsgrad som krävs. Problemet som uppstår med olika tidshorisonter och behov av 
olika detaljeringsgrad hanteras genom att planering av materialflöden och produktion utförs 
successivt i en hierarkisk struktur (Jonsson och Mattsson 2005). Vidare hävdar Jonsson och 
Mattsson (2005) att en planeringsstruktur som tillverkande företag ofta använder sig av 
innehåller följande fyra planeringsfunktioner: sälj- och verksamhetsplanering, 
huvudplanering, orderplanering och detaljplanering. Enligt Olhager (2000) så kan MPS 
istället delas in i fem planeringsfunktioner vilka illustreras i Figur 3-1 nedan. Det som skiljer 
de två planeringsstrukturerna är enbart författarnas olika syn på begreppet materialstyrning 
kontra koncepten materialplanering och lagerstyrning. Jonsson och Mattsson (2005) använder 
begreppet materialstyrning som ett samlingsnamn för de två koncepten materialplanering och 
lagerstyrning. Olhager (2000) framhäver fyra grundläggande frågor som rör de primära 
planeringsbesluten, både på kort och lång sikt. Dessa frågor är: 1) vad skall tillverkas? 2) hur 
mycket skall tillverkas? 3) när skall tillverkningen ske? 4) vilka resurser skall utnyttjas? 
Dessa frågor ska genomtränga de fyra planeringsbesluten och ligger som grund för alla beslut 
som ska tas.  
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Figur 3-1: Övergripande system för planering och styrning av material och 
kapacitet (Olhager 2000). 

 

3.3.1. Sälj- och verksamhetsplanering 
Den översta planeringsnivån, sälj- och verksamhetsplaneringen, är den som har längst 
planeringshorisont och lägst detaljeringsgrad (Jonsson och Mattsson 2005). Vägledande för 
denna planeringsfunktion är företagets affärsidé, dess verksamhetsstrategier och dess 
övergripande affärs mål. Med utgångspunkt från prognoser och andra bedömningar om 
framtida efterfrågan på företagets produkter utarbetas planer för hur mycket som kan 
förväntas säljas och levereras. Efterfrågeprognosen för en produkt kan enkelt vägas mot 
planerad kapacitet i de olika produktionsavsnitten exempelvis i form av att utforska om 
kapaciteten är tillräcklig för den planerade försäljningen (Olhager 2000). Planeringen på 
denna nivå avser ofta hela produktgrupper, och planerna uttrycks vanligtvis i kronor. Olhager 
(2000) betonar vikten av att beslut på den högre nivån bör kopplas till beslut på de lägre 
nivåerna. Detta kan ske till exempel genom att sälj- och verksamhetsplaneringen ger ramar 
till planeringen på de övriga nivåerna genom att bryta ned den aggregerade planen för 
produktgrupper till enskilda produkter. Den operativa verksamheten med detaljerade och 
aktuella data ska sedan ge återkopplad information till de högre nivåerna.    

3.3.2. Huvudplanering 
På den underliggande nivån görs produktionsplaner för företagets produkter med 
utgångspunkt från aktuella kundorder och/eller prognoser med hänsyn tagen till eventuella 
innestående lager (Jonsson och Mattsson 2005). Produktionsplanerna avser kvantiteter att 
producera per planeringsperiod och görs inom ramen för den övergripande produktionsplan 
per produktgrupp som fastställts av sälj- och verksamhetsplaneringen.  
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3.3.3. Materialplanering 
Materialplaneringen är den planeringsnivå som svarar för materialförsörjningen, så att de av 
huvudplaneringen uppgjorda produktionsplanerna kan hållas. Förutom materialförsörjningen 
så är materialplaneringens uppgift att mängden material och antalet materialslag är väl 
anpassade med hänsyn till bland annat kostnaden för material i lager (Segerstedt 1999). 

3.3.4. Detaljplanering 
Syftet med detaljplaneringen är att med hänsyn till tillgänglig kapacitet fastställa när 
produktionsorder ska verkställas (Olhager 2000). Vidare framför Olhager (2000) att det 
främsta syftet med detaljplaneringen är att uppfylla den produktion och hålla de leveranstider, 
som givits av ramar och övergripande planer från huvud- och materialplaneringen.  

3.4. Materialflöde 
Materialflöde avser det fysiska flödet av material som förflyttar sig genom ett företag, från 
inleverans av komponenter, genom diverse förädlingar för att sedan i form av färdig produkt 
levereras till kund. Förflyttningen av material måste enligt Bellgran och Säfsten (2005) 
genomföras på ett sådant sätt att det som ska förflyttas når rätt mottagare, i rätt omfattning 
och i rätt tid. Materialflödet har traditionellt betraktats som det primära flödet (Chibba och 
Hörte 2003; Jonsson och Mattsson 2005), då det representerar stora värden som rör sig i 
flödet och kräver stora resurser att uppehålla. Att styra materialflödet handlar principiellt om 
att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt balansera behov och tillgång av material i 
flödet (Jonsson och Mattsson 2005). Detta görs utifrån en tidsdimension (när en order ska 
läggas) och en kvantitetsdimension (hur stor ordern ska vara).  
 
Materialets väg genom företaget kan enligt Arnold m.fl. (2007) delas upp i tre faser, 
materialförsörjning av råmaterial, produktion/tillverkning och distribution (se Figur 3-2). 
Förutom att material går nedströms i ett företag så kan det även gå uppströms och utgörs då 
av returer i samband med reklamationer och återvinning (Jonsson och Mattsson 2005). 
 

   

Figur 3-2: Materialets väg genom ett företag (Arnold m.fl. 2007). 
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Ett idealt materialflöde utgörs av kontinuerliga materialförflyttningar vilket dock i praktiken 
inte är möjligt att uppnå. Ett sätt att kompensera för detta är att frikoppla produktionen från 
leverantören genom att ha lager (Jonsson och Mattsson 2005; Arnold m.fl. 2007). Det lager 
det handlar om i detta fall är säkerhetslager som används för att kompensera för osäkerhet i 
form av t.ex. försenade leveranser från den försörjande enheten.  

3.5. Informationsflöde 
Informationsflödet berör information både upp- och nedströms (se Figur 1-1) enligt Chibba 
och Hörte (2003). Vidare argumenterar Chibba och Hörte (2003) för att det finns två olika 
slags informationsflöden. Den ena typen av information påverkar materialflödet direkt, t.ex. 
information som krävs för att åstadkomma en aktuell produkt eller tjänst. Den andra typen av 
information påverkar indirekt materialflödet, t.ex. information om kunden, marknaden och 
framtida förändringar. Den information som är grundläggande för denna rapport är den 
direkta informationen och därmed kommer ingen mer vikt att läggas på den indirekta 
informationen.  
 
Som nämnts tidigare koncentrerar sig företag idag främst på att förbättra 
produktionsprocessen, dvs. materialflödet (Chibba och Hörte 2003). Chibba och Hörte menar 
att de dessutom måste överväga att optimera informationsflödet både mellan företag och 
inom företag. Liknande antydan framför Hull (2002) när han i sin artikel skriver att en 
strukturerad informationsledning ligger som grund för försörjningskedjan. Anledningen till 
detta är att information representerar en stor procentsats av kostnadsstrukturen dvs. kostnader 
relaterade till att anskaffa, lagra och bearbeta information. Som tidigare nämnts kan 
informationen symbolisera ett lim, med uppgiften att hålla ihop strukturen av alla företag i en 
försörjningskedja (Chibba och Hörte 2003). Ett liknade synsätt på informationsflödets uppgift 
har Hugos (2006). Författaren argumenterar för att informationens uppgift är att koordinera 
dagliga aktiviteter för att de andra fyra försörjningskedjefunktionerna, produktion, lager, 
lokalisering och transport, ska fungera (se Figur 3-3). Chibba och Hörte (2003) tillägger att, 
för att förbli konkurrenskraftiga, företag måste allt mer effektivt ta tillvara på och hantera 
information. Det kan helt enkelt sägas att informationsflödets huvuduppgift är att 
administrera materialflödet, dvs. höja dess effektivitet och hindra störningar (Chibba och 
Hörte 2003). Författarna argumenterar också för att ofullständigt, sporadiskt och/eller 
långsamt informationsflöde leder till ett större lager för att tillhandahålla en 
säkerhetsmarginal. Att ha rätt information tillgänglig när den behövs innebär att ledtider kan 
reduceras och ansvarsskyldighet ökas för spårningsavsikter (Titus 2004). Parallellt 
konstaterar Titus (2004) att denna tillgänglighet är väldigt svår att uppnå då information inte 
är lättillgänglig, det tar för lång tid att få informationen och ingen person kan behandla all 
information i en försörjningskedja själv.  
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Figur 3-3: Informationsflödets uppgift enligt Hugos (2006). 

 
Att information är viktigt för att få ett väl fungerande företag håller nog alla med om. Frågan 
är vad som händer om denna information kommer i överflöd. Herbig och Kramer (1994) 
argumenterar för att överbelastning av information är ett fenomen av för mycket information 
och leder till ogynnsamma och dömande beslutstagande. Risken när för mycket information 
inom en begränsad tid behandlas är att det leder till förvirring eller andra dysfunktionella 
konsekvenser. Precis som Bellgran och Säfsten (2005) framförde för materialflödet så 
framför Büyüközkan (2004) att det är av största betydelse att rätt information når ut till rätt 
person i rätt tid. Detta kräver välkonstruerade och välhanterade informationsflöden. 

3.6. Kulturen 
Eftersom kultur3 är ett utbrett begrepp avgränsas det här till: tron som genomsyrar 
organisationen om hur företaget ska skötas och hur medarbetare ska bete sig samt bli 
behandlade (Oakland 1994).   
 
Det har blivit allmänt bekräftat att en stark företagskultur är av en avgörande betydelse för 
företagets framgång (Bergman och Klefsjö 2001). Evans och Lindsay (2005) hävdar att 
kulturen på ett företag avspeglas av ledningens grundvärderingar och handlingar. Vad är då 
rätt grundvärderingar och hur ska man handla för att få en stark företagskultur? Juran föreslår 
att fem nyckelbeteenden måste råda för att uppnå en stark företagskultur (Evans och Lindsay 
2005): 
 

• Skapa samt bevara en medvetenhet för kvalitet. 
• Måste finnas möjligheter, t.ex. i form av tillgodoseende av resurser. 
• Uppmuntra till självutveckling och självbestämmande. 
• Tillhandahålla medarbetarnas möjligheter till delaktighet. 
• Erbjuda förmåner och ge erkännande till medarbetare för bra prestationer.  

 
                                                   
3Kulturbegreppet är av stort omfång och skiftande innehåll vilket har gett upphov till vetenskaper som tillämpar 
helt olika metoder (Källa: www.ne.se). 

Produktion 
Vad, hur och när ska 

det produceras 

Lokalisering 
Bästa lokalisering 
för varje aktivitet 

Transport  
Hur och när ska en 

produkt flyttas 

Lager 
Hur mycket ska 

tillverkas  

Information  
Basen för att 
fatta dessa 

beslut 
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Ett intressant faktum är att de flesta av ovanstående punkter gäller människor och att varje 
kategori av medarbetare spelar en viktig roll. För att medarbetarna ska kunna vara 
självutvecklande, medvetna om kvalitén och delaktiga betonar Evans och Lindsay (2005) 
utbildning och utveckling av medarbetare även om det innebär att företaget får utstå en 
initialkostnad. Huvudargumentet för detta är att det innebär en investering som tillför värde 
till organisationen. Ljungberg (2000) resonerar kring begreppet kompetens istället och menar 
att om en person ska utföra ett bra arbete så måste denne ha rätt kompetens. Ljungberg (2000) 
anser att utbildningen har stor betydelse i kompetensutvecklingen och framför parallellt att 
många företag endast använder 30% av medarbetarnas förmåga. Chapman m.fl. (2002) tar det 
ytterligare ett steg när de diskuterar kring det närliggande begreppet kunskap. Författarna 
argumenterar för att kunskap är den enda värdefulla resursen företag har idag. Att utveckla, 
använda och finansiera kunskap är huvudbeståndsdelar för alla organisationer så vida de vill 
upprätthålla ekonomiska framsteg. Evans och Lindsay framför att ledningen hare det stora 
ansvaret för medarbetarnas utveckling.  

3.6.1. Ledningen 
Kvalitetsgurun Joseph Juran brukar uttrycka det som ”To my knowledge, no company has 
attained world-class quality without upper management leadership” (Bergman och Klefsjö 
2001). Detta citat säger en hel del om ledningens roll i en organisation. Ska en organisation 
fungera väl så är det av yttersta vikt att ledningen satsar helhjärtat och engagerar sig i det 
dagliga arbetet. Oakland (1994) nämner också att effektivt ledarskap måste börja högst upp i 
hierarkin och med det menat den högsta ledningen. Under senare år talas det alltmer om 
rollen som ”ledare” och allt mindre om begreppet ”chef” (Bergman och Klefsjö 2001). Detta 
är inte bara en språklig förändring, utan också en markering att ett nytt arbetssätt behövs hos 
de personer som skall lyckas att med framgång leda företag. Den stora skillnaden mellan chef 
och ledare är att ledaren visar vägen för medarbetarna medan chefen bestämmer den. En 
snarlik syn på ledare har Evans och Lindsay (2005) där de menar att en ledare leder för 
framtiden.  
 
Trots att många artiklar och böcker är skrivna om ledarskap så är ledarskap en av de minst 
förstådda koncepten i verksamheter (Evans och Lindsay 2005). Trots att åtskilliga teorier för 
ledarskap har utvecklats har inget enskilt tillvägagångssätt lämpligt fångat det väsentliga i 
konceptet. Det som kännetecknar en bra ledare enligt Bergman och Klefsjö (2001) är att 
han/hon har förmågan att presentera, kommunicera och argumentera för visionen och på så 
sätt färdriktningen för företaget. Evans och Lindsay (2005) framför effektivt ledarskap i fem 
punkter: 
 

• Vision – En bra ledare leder för framtiden, inte för dåtiden. 
• Delaktighet – Medarbetare ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna anta 

ägarskap av problem och möjligheter. 
• Intuition – Följa sin intuition och vara beredda att ta svåra beslut. 
• Självförståelse – En självgranskning om sina styrkor respektive svagheter. 
• Överensstämmelse av värderingar – Integrera sina värderingar med de värderingar 

företaget har. 
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Kvalitetsgurun W Edwards Deming har i en 14 punkter lång lista gett hans syn på ledarskap. 
Listan4 bygger på mänskliga värderingar och ideal som är attraktiva i dagens demokratiska 
samhälle (Bergman och Klefsjö 2001). Deming betonar som tillägg till ovanstående punkter 
ytterligare ett antal faktorer som ska tas i beaktelse för bra ledarskap. I en av sina punkter 
framför Deming att alla ska ges möjligheten att utvecklas i sitt arbete eftersom medarbetare 
många gånger inte vet vad som är rätt. En annan närliggande punkt gäller uppmuntran till 
utbildning där han menar att varje medarbetare måste utveckla, förbättra och bredda sin 
kunskap. Att fördriva rädslan hos medarbetare som känner sig otrygga eller rädda att ställa 
frågor ser Deming också som en kärnegenskap i bra ledarskap. 
 

                                                   
4 Demings 14 punkterslista kan hittas i sin helhet i Bergman och Klefsjö (2001) eller Evans och Lindsay (2005). 



Resultat 

 18 

4. Resultat 
I denna del redovisas de resultat som framkommit utifrån de olika insamlingsmetoderna. De 
olika insamlingsmetoderna som använts är intervju, enkät, observation och 
dokumentgenomgång. I kapitlet kommer inga resultat kommenteras eller analyseras utan 
detta sker i kapitel 5. 

4.1. Fas 1 – Intervjuer   
Utifrån släktskapsdiagrammet (se bilaga E) har resultatet i fas 1 framställts i en tabell i bilaga 
F. Sammanställningen sker utifrån respondenternas förslag på orsaker till varför 
monteringsplanen inte kan följas. Utifrån intervjumaterialet så är det faktorer som material- 
och informationsflödet, planeringen, ledningen, rutiner och kulturen som gör att 
monteringsplanen inte kan följas som den från början var planerad. 

4.1.1. Försörjningskedjan 
ELS använder sig av ett MRP5-system som är en del av företagets affärssystem, PRMS. Det 
hela innebär att PRMS räknar fram behovet av artiklar som ingår i olika modeller och 
varianter. Behovet räknas fram utifrån historik, prognoser och fasta kundorder. I teorin 
fungerar detta utomordentligt, dock finns det många faktorer som kan ställa till problem som 
gör att det i verkligheten inte fungerar fullt lika bra. Det kan bl.a. finnas inom företagets 
försörjningskedja. 

Materialflödet på ELS 
Vad gäller materialflödet så ser inte många av respondenterna den som bidragande orsak till 
att monteringsplanen inte kan följas (se bilaga F). Istället är det flera som nämner att 
partistorlekar och säkerhetslager borde ökas för att komma till rätta med bristen på material. 
Två av respondenterna säger också att partistorlekar och säkerhetslager borde bestämmas 
utifrån den erfarenhet personen i fråga har. Två av respondenterna nämner istället att 
säkerhetslagren är för stora på företaget. Samma personer menar på att företaget går fel väg 
om höjningar av säkerhetslager och/eller partistorlekar sker. Höjningar menar de på bidrar till 
större kapitalbindning samtidigt framför en utav dem att det redan finns material på företaget 
som täcker två månaders behov.  
 
Merparten anser att ledtider inte bidrar till att monteringsplanen inte kan följas. 
Respondenterna framför att de stämmer bra överens med den information som står i PRMS, 
parallellt anser de att ledtiderna är relativt korta. Det är bara tre respondenter som tycker att 
företaget borde jobba mer mot sänkta ledtider eftersom många artiklar inte har ett bra flöde 
genom plåtverkstaden.  
 
Tre respondenter ser visualiseringen av material som en orsak till att monteringsplanen inte 
kan följas. De anser att mycket skulle lösas om medarbetarna vid monteringslinan hade bättre 
uppsikt på vilket material som fanns framme i form av bättre upp märkta pallställ.  

                                                   
5 MRP- Material requirements planning är en metod som bryter ner behovet av den färdiga produktens ingående 
artiklar (Olhager 2000). 
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Informationsflödet på ELS 
Informationsflödet (se bilaga F) till skillnad från materialflödet nämner nästan alla 
respondenter som ett stort problem. De fyra informationsflödesrelaterade orsakerna åtkomst, 
sen information, förvrängning samt fel information ses av alla som bidragande orsak till att 
monteringsplanen inte kan följas. I första hand nämns fel information som det största 
problemet av respondenterna. Alla påpekar att fel information ofta förekommer och att den 
kan vara av olika karaktär, dock ses fel inrapporteringar som den största orsaken till fel 
information. Som ett exempel kan nämnas medarbetare som inte rapporterar in kassation trots 
att det körts kassation. På ordern kan det stå att 100 artiklar ska tillverkas och det är den 
information som matas in i PRMS istället för de 90 detaljer som det i verkligheten tillverkats. 
En annan form av fel inrapportering är när medarbetare på monteringslinan inte meddelar 
komponentbevakaren6 att de har skrotat artiklar, och detta inte förs in i PRMS. Oberoende av 
vilken form av inrapportering det handlar om leder förfarandet till att fel information erhålls i 
PRMS. Majoriteten av de tillfrågade anser att PRMS i sig inte är ett problem som bidrar till 
att fel information matas in. Istället läggs tyngden på att det är medarbetarna som förser 
PRMS med information och det är den information som erhålls. Dock är det en liten del av de 
tillfrågade som nämner att de tror att en del medarbetare känner sig osäkra och rädda att göra 
fel vid t.ex. en inrapportering pga. att de inte känner sig säkra på programmet. 
 
Åtkomsten av information är en annan orsak till att monteringsplanen inte kan följas enligt 
respondenterna. Av de tillfrågade anser nio att information erhålls enbart i det fall 
information sökes.  
 
Sen information är ett tredje problem som tio av respondenterna talar om. En av de svarande 
menar att företaget har en ”sista-minuten-kultur” och menar att kontakten inte tas förrän det 
egentligen är för sent. Ett exempel på detta kan vara då en revision görs på en ritning och 
informationen kommer för sent till de berörda parterna. I detta fall innebär det att fel program 
för tillverkning används och när artikeln kommer fram till monteringslinan så går det inte att 
montera. Hade informationen kommit ut i tid så hade det nya programmet varit klart i tid, 
artikeln hade kunnat monteras och skrotning hade undgåtts.  
 
Den sista orsaken som tre respondenter nämner är förvrängning av information. Den ene 
respondenten förklarar att mycket kunskap förs vidare muntligt från person till person. Detta 
leder till att kunskap som den förste personen förfogar över inte blir samma kunskap som 
näste medarbetare kommer att inneha. Respondenten hävdar att det i varje led försvinner en 
liten del i informationsöverföringen.  

Planeringen på ELS 
Lite mer än hälften av respondenterna framför att detaljplaneringen påverkar 
materialtillgången på monteringslinorna (se bilaga F). Med detaljplanering menar de 
svarande främst att beläggningen på maskiner är alldeles för varierande. Beläggningen kan 
variera mellan 30-130% från dag till dag. En av respondenterna anser att detta är ett stort 
problem eftersom köbildningar skapas samtidigt som en annan säger att detta inte är något 
problem så länge en framförhållning på en dag hålls på körplanen. Lite delade meningar finns 
det i denna fråga, dock anser majoriteten att det ställer till problem då beläggningen varierar.     
                                                   
6 Ansvarig för materialtillförseln på monteringslinorna. 
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4.1.2. Kulturen på ELS 
Av de tillfrågade uttrycker samtliga att solidariteten på ELS inte är tillfredsställande. 
Majoriteten av respondenterna hävdar att i fall operatörerna i plåtverkstaden hade följt 
körplanen och inte kastat om i den så hade många av dagens brister kunnat undgås. Det tas 
fram två anledningar till varför körplanen inte följs: 1) disciplin och 2) operatörerna 
underlättar för sig själva då de kör ihop artiklar där de slipper ställa om maskinerna. I båda 
fallen leder det till att körplanen inte följs fullt ut och kapacitet som skulle användas till rätt 
detaljer används istället till detaljer som inte behövs förrän längre fram i tiden.  
 
Att murar finns på företaget nämner nio respondenter. I första hand betonas murar mellan 
olika avdelningar som produktion, ekonomi, logistik etc. dock nämns murar även mellan de 
olika monteringslinorna samt plåtverkstaden. En av respondenterna hävdar att murar mellan 
avdelningar har byggts upp tack vare att de strävar mot individuella mål istället för ett 
gemensamt mål.  
 
Stagnering av kulturen nämns av tre respondenter som orsak till att monteringsplanen inte 
kan följas. De hävdar att det finns en motståndskraft till förändringar. Förändringar kan bl.a. 
gälla företagets försök till förbättringar t.ex. i form av Lean-arbetet. Det är långt ifrån alla 
som ser detta som en förbättring, snarare som ett merarbete.      

4.1.3. Rutiner på ELS            
Av de tillfrågade respondenterna är det bara fyra som svarar att de vet var medarbetare kan få 
tag i rutiner, detta trots att många av de tillfrågade har jobbat på ELS i många år. Ungefär 
hälften menar att rutiner finns, dock är det ingen som kan säga var de finns. Förutom att 
respondenterna inte vet var rutiner finns så framför de att de är individuellt skapade och ej 
standardiserade. Bristen på standardiserade rutiner är stor och varför denna brist finns är det 
ingen av respondenterna som kan svara på. Av intervjuerna framkom också att rutiner 
efterfrågas då det skulle underlätta och framför allt förbättra det dagliga arbetet. Avsaknaden 
av rutiner har ställt till med problem vid t.ex. nyanställningar, då kunskapen förts vidare 
muntligt, och det i varje led försvinner lite av informationsöverförandet. Två respondenter 
nämner att det finns rutiner på företaget, dock är de flesta gamla och efterlevs sällan av 
medarbetarna. Just att efterleva rutiner framför sex respondenter som ett problem främst 
relaterat till disciplinen, emellertid menar de att det är svårt att efterleva något som inte 
kommuniceras ut tillräckligt bra av ledarna.  

4.1.4. Ledningen på ELS   
Sex respondenter nämner att en brist på ledarskap kan skönjas på ELS. Främst kopplar de 
bristen i att ledningen inte visar tillräckligt stort intresse för företaget och som exempel 
framförs engagemanget för Lean-införandet. Mer intresse borde visas för annars brister 
motivationen hos medarbetarna och istället för positivt resultat kan det lätt leda till negativt 
istället. Förutom engagemang hos ledningen så nämner fem respondenter att resurser, främst i 
form av medarbetare, inte alltid fördelas bra. Förutom att det ibland av förklariga skäl, 
exempelvis sjukdom, inte finns folk att fördela så ses det som ett stort problem att många 
medarbetare har blivit låsta vid en arbetsplats. Denna företeelse benämns av respondenterna 
som personalflexibilitet och ses som orsak till att brister på material uppstår. 
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4.2. Fas 2 – Enkät  
Enkäten (se bilaga B) som skickades ut till respondenterna innehåller tolv frågor och har 
sammanställts i bilaga G. Varje orsak som framkom i intervjuerna har två frågor kopplade till 
sig och nedan framställs resultatet från enkätundersökningen.  
 
Fråga 1 & 2 – fel information: På fråga 1 svarar två av respondenterna att de helt litar på den 
information som står i PRMS angående saldot samtidigt som resten är lite mer osäkra. Av 
respondenterna är det fem som svarar att de oftast litar på saldot samtidigt som fyra delvis 
litar på de siffror som står i PRMS. På den andra frågan är det två personer som svarar att de 
alltid får den information som är nödvändig för att genomföra sitt arbete. De andra 
respondenterna har en liknande fördelning som för första frågan där sex av dem svarar att de 
oftast får den information som är nödvändig. Tre av respondenterna svarar att de delvis får 
den information som är nödvändig för att genomföra sitt arbete.    
 
Fråga 3 & 6 – sen information: På fråga 3 svarar sju respondenter att information som krävs 
för arbetet oftast kommer i tid samtidigt som tre respondenter svarar att den delvis kommer i 
tid. En av respondenterna svarar dock att information som krävs för det dagliga arbetet sällan 
når fram i tid. På frågan om respondenten får vänta på den information som behövs svarar två 
att de oftast får vänta på att information ska nå fram. Tre av respondenterna svarar istället att 
de delvis får vänta på informationen parallellt som sex respondenter svarar att de sällan får 
vänta på information.  
 
Fråga 4 & 5 – åtkomst av information: Av respondenterna är det tre som svarar att de alltid 
måste söka information för att erhålla den. Fyra svarar istället att de oftast måste söka 
informationen samtidigt som fyra känner att de delvis måste söka information. Nio 
respondenter anser att rätt information oftast når ut till dem och det är bara två som anser att 
rätt information delvis når ut till dem.  
 
Fråga 7 & 8 – standardisering: Två frågor ställdes angående standardiseringen av rutiner på 
företaget. På första frågan var det fyra respondenter som svarade att de rutiner som de 
använder ofta är standardiserade. Tre respondenter svarade istället att de delvis är 
standardiserade och en angav att de sällan är standardiserade. Märkbart är att tre respondenter 
svarade att de aldrig jobbade efter några standardiserade rutiner. På frågan om 
respondenterna arbetar efter egna framtagna rutiner som andra borde använda sig av så är det 
fyra som svarar att de delvis gör detta. Sex respondenter svarar att de sällan arbetar efter egna 
rutiner samtidigt som en respondent svarar att denne aldrig arbetar efter egna rutiner. 
 
Fråga 9 & 10 – murar: Av enkäten framkom det att avdelningar oftast löser uppkomna 
problem tillsammans där sex respondenter ansåg detta. Två svarar att de delvis löser problem 
gemensamt och tre ansåg att det sällan finns något samarbete mellan avdelningar för att lösa 
problem. Det är ingen av respondenterna som anser att en ”vi mot dem” känsla inte råder på 
företaget. Tvärtemot är det bara två respondenter som anser att känslan sällan upplevs. Av 
respondenterna är det två som anser att denna känsla ständigt råder på företaget och två som 
anser att den ofta förekommer. Ungefär hälften svarade att det delvis råder en ”vi mot dem” 
känsla på företaget.  
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Fråga 11 & 12 – solidaritet: På frågan ifall körplanen för det egentillverkade följdes så 
svarade fyra respondenter att den oftast gjorde det. Tre respondenter svarade att den delvis 
följs samtidigt som tre svarade att den sällan följs. Den siste respondenten svarade att 
körplanen aldrig följs och i det stora hela anser alla respondenter att körplanen aldrig följs 
fullt ut. Den sista frågan behandlade ifall respondenterna kom i kontakt med företagets 
gemensamma mål i det vardagliga arbetet. Svaren blev väldigt spridda och sex respondenter 
svarade att de oftast kom i kontakt med målen. Två respondenter svarade att de alltid kommer 
i kontakt med målen. Resterande fördelades på så sätt att två delvis kom i kontakt med målen 
samtidigt som en svarade att denne sällan gjorde det.    

4.3. Fas 2 – Observationer  
Observationer som gjorts under tiden på företaget har varit givande och mycket som 
framkom i intervjuerna har kunnat bekräftas. Den företeelse som inträffat flest gånger handlar 
om den informationen som finns i PRMS. Det stora bekymret är att saldot inte stämmer och 
komponentbevakare måste kontaktas för att säkerställa att informationen stämmer. Flera 
gånger har det hänt att maskiner som enligt PRMS ska kunna monteras ställs vid sidan då den 
kommer en bit in i flödet pga. bristande artikel. Det kan då gå allt i från minuter till timmar 
innan den saknade artikeln finns tillgänglig och maskinen kan fortsätta sin väg genom flödet. 
En annan orsak till att saldot i PRMS inte stämmer med verkligheten är att 
komponentbevakaren helt enkelt inte hittar materialet som enligt PRMS ska finnas. I detta 
fall sker korrigering av saldo för att komponentbevakaren efter en tid hittar en pall med dessa 
artiklar fast på fel ställe. Detta beror på att ingen har ordentlig uppsikt på var pallar kan 
finnas eftersom många av pallställen inte är upp märkta och artiklar inte har en specifik plats. 
Genom att arbeta på detta sätt kommer relevant information angående saldot ofta sent, vilket 
leder till att brandkårsuttryckningar tas till för att klara av dags produktionen.  
 
Förutom att informationen kan vara fel i PRMS finns det inget bra sätt att från plåtverkstaden 
informera i fall en artikel kommer levereras för sent. Detta innebär en osäkerhet fram till 
dagen då frisläppning av monteringsplanen ska ske. Osäkerheten handlar då om att veta ifall 
artiklarna levereras den dag det står i PRMS eller inte. Att informationen inte kommer fram i 
tid leder till att personen som ansvarar för frisläppning av monteringsplanen inte kan göra 
detta förrän på morgonen samma dag. Detta medför ett problem eftersom det i värsta fall 
leder till att monteringslinan står still under en tid på morgonen.  
 
Utöver de informationsrelaterade orsakerna så har en ”vi mot dem” känsla upplevts under 
tiden på företaget. Denna känsla befinner sig främst mellan medarbetare och tjänstemän. 
Dåligt informerade, det händer ingenting, det är lätt för er etc. är bara några av de uttalanden 
som florerar på golvet. Många anser att informationen till medarbetarna inte når ut på ett bra 
sätt. Det som de flesta tar upp som ett exempel är arbetet med Lean Production. 
Medarbetarna upplever inte att de blir involverade i införandet och jämför det med tidigare 
införanden som exempelvis 5S7. Införandet av 5S innebar stort engagemang från medarbetare 
i början som dock rann ut i sanden efter ett tag då de inte upplevde ett tillräckligt 
engagemang från tjänstemannasidan. Efter flera sådana införanden har det enligt en del 
medarbetare medfört en motståndskraft till förändringar.  

                                                   
7 5S är ett japanskt uttryck och är en metod för att skapa ordning och reda på och runt arbetsplatsen 
(www.wikipedia.se). 
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För att alla arbeten ska utföras på ett likartat sätt så är det viktigt att alla följer de rutiner och 
instruktioner som finns. Fallet på ELS är att instruktionerna inte följs och allt för ofta är det 
muntligt medarbetarna överför kunskapen vid t.ex. upplärning. Ställs frågan till medarbetarna 
om instruktionerna följs så erhålls ofta ett blankt nej som svar. Eftersom en genomgång har 
utförts på rutiner och instruktioner behandlas detta närmare i kapitlet nedan.  

4.4. Fas 2 – Dokumentgenomgång  
Genomgången av rutiner och instruktioner har givit en bättre bild på graden av 
standardisering. Vid genomgången kunde det fastslås att de rutiner samt instruktioner som 
finns är tillräckliga för att täcka de områden som examensarbetet behandlar. En liten skillnad 
på instruktioner finns mellan de för monteringen samt de för plåtverkstaden. Den stora 
skillnaden gäller främst inrapportering och kassation av material där det på monteringslinorna 
inte är operatörens ansvar utan komponentbevakarens. I plåtverkstaden är det istället 
operatören som ansvarar för att inrapportering och kassation blir rätt.  
 
För både montering och egentillverkning finns klara och tydliga instruktioner som beskriver 
utbildningen av ny personal och vilka moment som ska ingå. Det som saknas i 
utbildningsrutinen är blanketter där anteckningar förs över utbildningarna i ett led att ha 
kontroll på vilken utbildning som erbjudits varje medarbetare. För plåtverkstaden framförs i 
en av punkterna att inrapportering ska ske samt hur operatören ska gå till väga när material av 
olika orsaker avviker. Vid kassation av material finns utarbetade blanketter som ska fyllas i 
av operatör för att varje vecka lämnas in till arbetsledaren för vidare bearbetning. Det som 
dock saknas är en instruktion som steg för steg beskriver tillvägagångssättet för 
inrapportering i PRMS, av tillverkade artiklar. Istället sker detta genom upplärning och 
informationen förs vidare från en medarbetare till en annan.  
 
Vid monteringslinorna finns liknande instruktioner om hur kassationer ska gå till. I de 
instruktioner som finns dokumenterade står det att vid varje tillfälle av kassation ska en 
blankett fyllas i och lämnas till arbetsledaren. I det vardagliga arbetet fungerar det inte riktigt 
på samma sätt och dessa blanketter fylls inte i. Vid monteringslinorna har istället 
komponentbevakarna utarbetat egna instruktioner, vilka inte är dokumenterade. De nya 
instruktionerna fungerar bättre än de gamla och en uppdatering skulle behövas i detta fall. 
Detta var inte den enda upptäckten av gamla instruktioner och rutiner som gjordes. En del 
dokument var relativt gamla och sträckte sig så långt bak i tiden som till slutet av 1990-talet. 
Relevansen på dessa är inte hög, då det verkliga tillvägagångssättet idag inte stämmer 
överens med de dokumenterade.  
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5. Slutsatser 
I detta kapitel kommer resultatet analyseras utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet 
innebär att analysera resultatet som framkom i de olika insamlingsmetoderna mot varandra. 
Det andra perspektivet innebär en analys mot teoretiska referensramen för att se hur väl 
verkligheten stämmer överens med teorin. Dessa två perspektiv kommer dock inte att göras 
var för sig utan kommer istället att vävas in i samma text.  

5.1. Analys av resultatet 
Det är viktigt att rätt material, i rätt tid och kvantitet finns tillgängligt för att som nämnts 
tidigare kunna tillfredsställa kunden. Idag fungerar detta inte fullt ut och bakomliggande 
orsaker till det har redovisats i föregående kapitel. Mycket av dagens materialproblem har 
lösts genom att tillsätta en planerare som manuellt går igenom de order som ska frisläppas 
och på så sätt generera en körplan. Hade det fungerat som i teorin så skulle PRMS generera 
en körplan automatiskt och planeraren skulle bara behöva skriva ut körplanen till 
medarbetarna. Var ligger då orsakerna till att detta inte fungerar i praktiken? Intervjuerna 
indikerade att det främst beror på sex orsaker: åtkomst av information, sen information, fel 
information, murar, solidaritet och standardisering. Med de resterande insamlingsmetoderna 
kunde några orsaker bekräftas samtidigt som en del näst intill kunde förkastas. 
 
Av de fyra insamlingsmetoderna framkom det tydligt att det stora problemet ELS har är 
differenser i saldot. I ett led att kunna följa monteringsplanen är det av absolut högsta vikt att 
saldot stämmer överens med verkligheten. Utifrån insamlad data är de främsta orsakerna till 
att saldot differentierar, fel eller bristfälliga inrapporteringar. Rapporteras inte materialet in 
rätt så är det omöjligt att erhålla rätt information. Bakomliggande orsaker till att 
inrapporteringar inte görs rätt är inte så enkel som att peka på en enda orsak. Det går inte att 
säga att rutiner eller instruktioner saknas för dokumentgenomgången visar på att de finns och 
är standardiserade. Problemet är istället en blandning av olika orsaker. Det är svårt för en 
operatör att genomföra sitt arbete efter de instruktioner som finns på företaget när inte ens 
alla ledare vet var de finns. För att operatörerna ska kunna efterleva rutiner och instruktioner 
är det viktigt att de är aktuella och applicerbara på det dagliga arbetet. Vad som verkar ha 
hänt är att eftersom rutiner och instruktioner inte har varit en del av det vardagliga arbetet 
under en lång tid så har dessa i princip glömts bort och operatörerna har skapat egna rutiner 
på hur de ska genomföra sitt arbete. Inte för att operatörerna skapat fel eller dåliga rutiner, 
utan som det nämndes i teorin så finns det alltid en bästa väg för utförandet av en aktivitet. 
Då operatörerna i plåtverkstaden har det yttersta ansvaret för att inrapporteringar sker rätt är 
det speciellt viktigt att samma tillvägagångssätt används av alla. Vad som händer när 
inrapporteringen inte sköts och hur de olika orsakerna påverkar monteringsplanen försöker 
jag illustrera i Figur 5-1. Som kan urskiljas ur bilden så byggs inte en kultur (bra eller dålig) 
upp över en natt utan den har byggts upp under en längre tid genom återupprepningar av 
loopen.  
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Figur 5-1: Samband mellan de orsaker som gör att monteringsplanen inte kan 
följas utifrån datainsamlingen. 

 
Ytterligare en sak som framgått utifrån datainsamlingen är att körplanen i plåtverkstaden inte 
alltid följs. Även detta illustreras i Figur 5-1 och är ett bidrag av att operatörer inte känner till 
hur viktigt det är att rätt artiklar tillverkas i rätt ordning. För operatörerna är det mycket 
lättare att köra ihop likvärdiga artiklar som inte kräver omställningar av maskiner. Detta är 
ganska självklart egentligen, vem försöker inte göra det lättare för sig själv om det är möjligt? 
Det finns bara ett problem med detta. Att göra det enklare för sig själv innebär inte med 
säkerhet att det gynnar hela flödet. Problemet är att det är svårt att veta vad som händer i ett 
senare steg i flödet om inte någon förklarat detta.  
 
När artiklarna väl kommer fram till monteringslinorna kommer nästa problem. Även om alla 
respondenter inte anser det som ett problem så är det värt att ta upp efter att egna 
observationer har styrkt att det direkt påverkar ifall monteringsplanen ska kunna följas. Alla 
artiklar som tillverkas i plåtverkstaden läggs i en pall och sedan ställs pallen någonstans i ett 
pallställ beroende av plats. Detta förfarande skulle kanske (dock ytterst tveksamt) fungera om 
det handlade om ett mindre företag där en person ansvarade för allt material och i samma 
veva var truckförare. På ELS finns det inte mindre än sju truckförare samt tre 
komponentbevakare vilket gör att det är svårt att hålla reda på var pallarna med artiklar är 
någonstans. Eftersom pallställen inte alltid är upp märkta så är det ingen av truckförarna som 
kan veta var komponentbevakaren som ansvarar för området vill ha pallen. Detta leder till att 
de artiklar som ska ställas ner på monteringslinan inte hittas på en gång, eller inte hittas alls. 
Flera personer börjar ett intensivt letande och mycket tid går åt till icke värdeadderande 
arbete som kunden inte har någon nytta av.  
 
I huvudsak framgår den mest bidragande orsaken till att monteringsplanen inte kan följas att 
fel information erhålls i PRMS. Varför fel information erhålls har jag försökt skildra i texten 
ovan med Figur 5-1 som underlag. Det som kan sägas är att det är väldigt komplext och ingen 
enskild orsak kan sägas vara den enda, utan det är flera orsaker kombinerat som har lett till 
dagens situation. Ser man till teorin så finns det inga som helst bekymmer med att jobba så 
som ELS gör. Rutiner och instruktioner finns samtidigt som planeringen av egentillverkade 
detaljer sköts av datorn och ska egentligen inte bli fel. Det är istället väldigt mycket ”mjuka” 
(som har med människor att göra) frågor som ELS måste jobba med.  

Fel inrapportering 
Rutiner och 
instruktioner 
efterlevs ej  

Sen och/eller fel 
information om 
verkligt antal 
artiklar 

Återupprepningar av denna loop har 
skapat den solidaritet och de murar som 
råder på företaget 

Körplanen följs 
inte 
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6. Rekommendationer 
De problem som uppstår på ELS idag kan ses som störningar uppströms i försörjningskedjan. 
Störningarna upptäcks först nedströms i försörjningskedjan vilket innebär en större kostnad 
än om de upptäckts längre uppströms. Genom att upptäcka störningar tidigare eller eliminera 
dem helt kan företaget bli mycket mer kostnadseffektivt. Det har identifierats två olika 
kortsiktiga tillvägagångssätt för att angripa de störningar som ELS har idag. Dessa 
angreppssätt exemplifieras i Figur 6-1 och avser att antingen lösa grundorsakerna till 
störningarna eller att bygga in en robusthet i material- och informationsflödet. Även ett 
långsiktigt angreppssätt för att förbättra kulturen på företaget finns med i figuren och innebär 
att medvetenheten måste ökas hos medarbetarna.   
 

 

Figur 6-1: Schematisk bild över valt angreppssätt för att reducera störningar. 

 
Att lösa grundorsakerna till dagens störningar skulle innebära att få medarbetarna att aldrig 
göra fel. Detta är förmodligen en omöjlig uppgift eftersom ingen människa är felfri, och det 
kommer alltid att begås misstag av olika anledningar. Anledningar till misstagen kan vara av 
olika slag vilka jag inte tänker gå in på i närmare detalj utan nöjer mig med att fastslå att det 
är mänskligt att fela. Istället väljs det andra angreppssättet som innebär att bygga in en 
robusthet i material- och informationsflödet. Detta är ett kortsiktigt angreppssätt för att snabbt 
kunna reducera störningar. Även om robusthet byggs in i flödet så kvarstår murar och den 
icke tillfredsställande solidariteten på ELS. Som nämndes innan är detta inget som förändras 
över en natt utan det måste ELS jobba med under en längre tidsperiod genom att främst öka 
medvetenheten hos medarbetare. För att företaget så snabbt som möjligt ska kunna reducera 
de problem som idag förekommer så rekommenderas först och främst att satsa på att bygga in 
robusthet i material- och informationsflödet. Denna rekommendation bygger på att det är 
mycket enklare att t.ex. förändra en lastbärare än en medarbetare som har arbetat på företaget 
under en längre tid.   

6.1. Bygga in robusthet i material- och information sflödet 
För att bygga in robusthet i material- och informationsflödet föreslås följande 
tillvägagångssätt: 1) visualisering 2) Kanban samt 3) anpassade lastbärare. Stegen kan göras 
samtidigt eller i tur och ordning, beroende på hur mycket resurser som avsätts för arbetet. 
 
Materialet måste först och främst visualiseras. För att visualisera materialet borde ELS 
använda sig av en metod inom Lean Production som kallas supermarket (se bilaga H). Att ha 

• rutiner efterlevs ej 
• fel inrapporteringar samt 
• körplanen följs ej  
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en supermarket skulle innebära att allt material som tillverkas för de olika monteringslinorna 
skulle samlas på ett ställe. På så sätt har komponentbevakaren mycket bättre kontroll på var 
materialet finns. I supermarketen är det viktigt att förvaringsställen (pallställ, hyllor etc.) är 
väl upp märkta och att varje artikel har sin specifika plats. För att komma till rätta med 
störningen sen information föreslås användning av ett Kanban system (se bilaga I). Eftersom 
det alltid finns två lastbärare kommer signalen mycket tidigare för när order ska frisläppas i 
plåtverkstaden. Förutom att signalen kommer tidigare är systemet inte lika beroende av att 
rätt information står i PRMS. Viktigt att poängtera är att vissa förutsättningar måste råda för 
att införandet av Kanban inte ska leda till större lager som tar mycket plats. För det första så 
är Kanban bäst lämpat för artiklar som har korta ledtider och där behovet är jämnt. 
Appliceras Kanban på artiklar med varierande behov och/eller långa ledtider byggs stora 
lager upp och kapitalbindningen blir alldeles för stor. Därför rekommenderas en genomgång 
av de artiklar som har rätt egenskaper för Kanban innan några ändringar görs. Dock 
rekommenderas ELS att i ett längre perspektiv överföra fler artiklar på Kanban genom att 
arbeta med förkortade ställtider för maskiner i plåtverkstaden. Förutom att minska ställtiderna 
måste, för att Kanban ska fungera bra, även de olika artiklarna kunna tillverkas i olika 
maskiner. Är det många artiklar som bara går att tillverka i en maskin är det risk för att den 
snabbt blir en flaskhals och ledtiderna blir långa.   
 
”Think outside the box” är ett ofta förekommande uttryck och det är precis vad ELS måste 
göra för att angripa störningen rätt information. Som det är idag så packas alla artiklar som 
tillverkas i plåtverkstaden i pallar. Det spelar ingen roll om det är mindre artiklar och 
kvantiteten inte är så stor, de packas ändå i pallar. Detta är förmodligen något som hängt med 
under en lång tid och de flesta har nog nöjt sig med att det ska vara så. Förslaget är istället att 
anpassa lastbärare efter artiklarna och inte nöja sig bara där. Utveckla lastbärarna så att det 
inte går att packa fel antal artiklar utan att detta syns med en gång. När någon ser på en full 
lastbärare ska det direkt signalera medarbetaren om den är rätt packad och om kvantiteten 
stämmer. På detta sätt säkras informationen i PRMS och det blir mycket svårare att göra 
misstag för medarbetarna i plåtverkstaden. Att övergå till Kanban med dagens situation skulle 
innebära att ELS behöver stora ytor för ett supermarket. Genom att anpassa lastbärare till 
artiklarna kan denna yta minskas avsevärt. Det måste finnas en medvetenhet om att det kan ta 
längre tid att packa de nya lastbärarna eftersom det inte kommer att bli som idag att bara 
kasta ner artiklar i en pall. Trots detta kan den tiden inte jämföras mot de kostnader som 
uppstår när rätt material, i rätt tid och kvantitet inte finns framme för montering.  

6.2. Öka medvetenhet hos medarbetare      
Genom att säkra material- och informationsflödet kan ELS komma en bra bit på vägen. Dock 
räcker inte detta utan störningarna i form av att rutiner inte efterlevs samt att körplanen inte 
följs kvarstår. En del rutiner och framförallt processinstruktioner måste uppdateras på ELS. 
Detta arbete ska inte i första hand göras av en tjänsteman som skriver ner nya instruktioner 
och lägger ut dem vid arbetsplatsen. Här är det viktigt att medarbetarna är med och utvecklar 
de nya processinstruktionerna eftersom det är de som har kunskapen. Instruktionerna ska 
utvecklas i samarbete med de medarbetare som berörs samt en tjänsteman som ansvarar för 
att de skrivs och dokumenteras på rätt sätt. Det vore slöseri med tid att försöka utveckla nya 
instruktioner för ett arbete om inte de personer som utför arbetet är med. Genom att ha med 
medarbetarna från första början ökar detta deras ägandekänsla av processerna. Förutom att 
medarbetare är med och utformar de nya rutinerna ska det finnas representanter, både från 
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plåtverkstaden och monteringslinorna, vid utvecklingen av de nya lastbärarna. Även detta 
skapar en ägandekänsla hos medarbetarna när de nu kan vara med och påverka. Vad som är 
viktigt att komma ihåg är att ha en tvåvägskommunikation mellan tjänstemän och 
medarbetare. Medarbetare måste få respons på sina idéer och samtidigt se att det händer 
något. Förutom att ta fram nya rutiner är det viktigt att få alla medarbetarna att förstå hur 
viktigt det är att följa körplanen. Det måste klart och tydligt framgå vad som händer 
nedströms i flödet när körplanen inte följs. Nedan kommer en tänkt plan att punktas upp för 
hur ELS kan gå till väga för att öka medarbetarnas medvetenhet:  
 

• Avsätt tid – Först och främst gäller det att avsätta tid till de nya aktiviteter som ska 
genomföras. Att uppdatera eller skriva nya instruktioner är inte något som görs på en 
dag, det kommer ta tid.  

• Fasta tider – Tiderna som avsätts till de nya aktiviteterna ska vara fasta. Det får inte 
bli att tiden ska avsättas ”när vi hinner” vilket medför en stor risk att aktiviteterna 
rinner ut i sand. Detta är en kritisk punkt och det är här ledningen visar att detta är 
något som kommer att satsas på.  

• Sätt upp actiontavlor – På actiontavlorna kan grupperna göra egna mål som 
sammanfaller bra med företagets huvudmål. Actiontavlorna har också som syfte att 
visa medarbetarna vad som händer, t.ex. vilka rutiner är skrivna.  

• Ha möten och göra dem till rutin – Möten kan has veckovis för att medarbetarna på 
dessa ska få respons på vad som hänt under veckan. Det är väldigt viktigt att göra 
mötena till en rutin, alla ska veta vilken dag och vid vilken tid mötena hålls. Ett 
förslag är att hålla dessa möten vid actiontavlorna. 

 
För att få medarbetarna att förstå vikten av att följa körplanen är det viktigt att ge dem en 
holistisk syn på hela försörjningskedjan. Det gäller att argumentera för att det inte går att se 
till det bästa för vissa processer i ett flöde utan man måste optimera hela försörjningskedjan. 
Detta kan vara ett svårt moment att genomföra och det kräver en bra och pedagogisk ledare. 
Dock rekommenderas en formell upplärning i en s.k. skolmiljö i form av enpunktslektioner. 
Detta är en speciell teknik för utbildning och träning som ofta används i TPM8-sammanhang 
(Ljungberg 2000). Enpunktslektioner är kortare utbildningsinsatser (max 45 minuter), som 
syftar till att ge djup kunskap inom ett avgränsat område. För att dessa lektioner ska ge någon 
verkan rekommenderas ELS följa nedanstående punkter:   
 

• Demonstrera – Den första enpunktslektionen ska bestå av en demonstration för att 
medarbetarna ska se vad som händer när rätt material, i rätt tid och kvantitet inte 
kommer fram till linan. Detta kan göras genom att utveckla ett litet spel, likt de som 
finns för demonstrering av Lean Production och dess fördelar. Det är viktigt att inte 
använda sig av för stora grupper utan en rekommendation är max tre personer. 

• Smälta – Låt deltagarna få en vecka på sig att smälta den nya kunskap som intagits 
genom lektionen. Be deltagarna att tänka över spelet och be dem även att till nästa 
gång komma med egna idéer till vad som kan göras för att förbättra flödet. 

• Förstå – Ny enpunktslektion för att försäkra sig om att alla har förstått vad som 
händer när körplanen inte följs, vilket är den viktigaste punkten. Mycket tid ska 

                                                   
8 TPM står för Total Productive Maintenance och är en metod för att få igång processer där samverkan kan 
utvecklas till något effektivt (Ljungberg 2000). 
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läggas ner för att få alla att förstå annars kommer det vara en ouppnåelig 
uppförsbacke och körplanen kommer inte att följas. Gå igenom medarbetarnas 
förslag till förbättringar vilket borde ge en bra bild på vilka som förstått och vilka 
som fortfarande inte riktigt är med.  

• Nya punkter – Det är viktigt att inte nöja sig här då detta bara är första steget. Det 
finns förmodligen många andra problem som medarbetarna inte orkat ta upp innan. 
Fortsätt med ett sådant här arbetssätt och gör det till en rutin att arbeta på detta sätt. 

6.3. Hinder för genomförande av rekommendationer 
Det kommer att finnas hinder, framförallt i början, att överkomma. Detta främst för att det är 
ett helt nytt arbetssätt där medarbetarna involveras på ett sätt som de kanske inte är vana vid. 
Ett fåtal personer kanske till och med tycker att detta bara innebär merjobb. Därför är det 
viktigt att argumentera för det nya och få medarbetarna att förstå att detta är något ELS satsar 
helhjärtat på.  
 
Det kommer även innebära en del kostnader för ELS i form av utveckling och tillverkning av 
nya lastbärare, bygga supermarket, utbildningskostnader etc. Det är därför viktigt att väga 
dessa kostnader mot kostnader som uppkommer när en maskin inte kan färdigställas och 
kunden blir lidande. Speciellt viktigt blir denna avvägning för att få ledningen att satsa på 
rekommendationerna som tagits fram.  
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7. Kritisk granskning 
Efter att genomfört arbetet är det av intresse att blicka tillbaka och fundera på främst om 
resultatet är sakligt men också om det hade gått att genomföra arbetet på ett bättre sätt. Trots 
att resultatet från undersökningen i fas 1 inte gav exakt samma utfall som för den i fas 2 var 
de aldrig direkt motsägelsefulla. Oftast var de överensstämmande och i en del fall 
kompletterande. Genom att utöka undersökningen i form av metodtriangulering i fas 2 har 
validiteten kunnat höjas på rapporten. Detta har inneburit att de grundläggande problemen till 
att monteringsplanen inte kan följas har kunnat fastslås på ett bra sätt.  
 
Att bibehålla objektiviteten är av högsta vikt och det är inte alltid enkelt. Vid intervjuer är det 
lätt hänt att respondenterna påverkas av intervjuaren. Detta har försökt motverkas genom att 
ha en huvudfråga och låta respondenterna med egna ord svara på denna fritt. Trots att en 
objektivitet har försökt hållas vid intervjuerna är det inte alltid möjligt att vara helt objektiv. 
Anledningen till det är att det för respondenterna är omöjligt att svara på frågan utan att 
följdfrågor från intervjuaren förekommer.  
 
I fas 2 har en mer positivistisk ansats intagits och på så sätt har objektiviteten kunnat höjas på 
rapporten. Dock kvarstår frågan angående reliabiliteten i rapporten. Det ultimata hade 
självklart varit att hela företaget varit med i undersökningen vilket hade gett det bästa 
resultatet. Detta har inte varit möjligt eftersom det på företaget arbetar mer än 500 
medarbetare och tidsramen för projektet tillät inte en sådan undersökning. Urvalet anses ändå 
vara tillfredsställande eftersom de personer som ansvarar för den del av flödet som projektet 
behandlar har tagits med i undersökningen. En helhetsbild har kunnat skapats utifrån dessa 
personer som anses täcka problemet på ett tillfredsställande sätt.      

7.1. Framtida forskning 
Under arbetets gång har det framkommit områden med behov för förbättringar. En del av 
resultatet som framkom i fas 1 av undersökningen hade kunnat undersökas på annat sätt i fas 
2. I fas 1 framkom att det många gånger brister i informationsflödet på ELS. Detta indikerade 
att det fanns behov att kartlägga informationsflödet. Detta gjordes inte av den anledning att 
många informationsrelaterade svar i fas 1 inte direkt påverkade forskningsfrågan. Dock anses 
ett behov finnas av att i framtiden kartlägga hela informationsflödet på ELS och på så sätt 
förbättra och framförallt säkerställa informationsflödet.  
 
Av respondenterna var det ett fåtal som ansåg att materialflödet påverkade att 
monteringsplanen inte kunde följas. Detta är till viss del sant dock är det viktigt att komma 
ihåg som en av respondenterna nämnde så finns det material hemma för två månader framåt i 
tiden och ändå kan inte monteringsplanen följas. Därför anses behov finnas för en 
kartläggning av materialflödet också. Genom att göra en kartläggning kan ELS identifiera var 
förbättringar kan göras för att minska lager, ledtider och orderkvantiteter. Både informations- 
och materialkartläggningen går hand i hand med det Leanarbete som ELS startat upp och 
skulle innebära en bra förutsättning för företaget att lyckas fullt ut med införandet. 
Avslutningsvis vill jag framföra ett citat som bäst beskriver ett genomförande av en rapport 
av vetenskaplig karaktär och som sammanfattar denna rapport på ett utmärkt sätt (Olsson och 
Sörensen 2001):   
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”Science is always wrong. It never solves a problem without creating ten more” 
  

George Bernard Shaw, 1856-1950.
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Bilaga A – Intervjumodell 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Intervjumodell som bygger på en huvudfråga: Tanken 
med modellen är att respondenterna med egna ord ska 
beskriva varför de tror att monteringsplanen på ELS 
inte kan följas. Modellen är tagen och fritt översatt 
från Oakland (2004). 

  
  
  



 

 

Varför kan inte den 
från början planerade 

monteringsplanen 
följas på ELS.  

Planering 

Informations-
flöde 

PRMS 

Material-
flöde 

Rutiner 

Saldo differenser/stämmer 
Kassaktioner  
Rapportering 
Lättanvänt/svåranvänt 
Pålitligt/fysisk försäkran  
Kräver stor kunskap 

Kommunikation formellt/informellt 
Muntligt/PRMS/E-mail etc. 
Tidspress/lugnt 
Långa/korta beslutsvägar 
För mycket/för lite information 
Lättillgängligt/svåråtkomligt 

Ledtider kort/lång 
Ledtid stämmer/stämmer ej 
Fel orderkvantitet 
För tidig/sen ordertid  
 

Förmedlad/ej förmedlad 
Följs/följs ej  
Ändras/ändras ej över tiden 
 

Bristfälliga/tillfredsställande 
Svåråtkomliga/lättåtkomliga 
Kända/ej kända 
Efterlevs/efterlevs ej 
 

Kulturen 

Öppen/sluten 
Murar finns/samarbete 
Leta syndabockar 
Hjältar 
Innovativ/stagnerad 

Ledningen 

Resurser 
Ledarskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga B – Enkätformulär 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Enkätformulär innehållande 12 frågor. Två frågor till 
varje orsak som framkom från datainsamlingen i fas 1. 
Det innebär att orsaker som ansågs av mer än 80 % av 
respondenterna som bidragande till att 
monteringsplanen inte kan följas ligger som grund till 
resterande insamlingsmetoder. 
 

  
  
  

 



 

 

 
Enkätundersökning Tidpunkt för utförande Befattning 
Namn:__________ 
 

___/___kl:_______ __________ 

1. Litar du på den information som står i PRMS angående saldo? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

2. Får du den information som är nödvändig för att genomföra ditt arbete? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

3. Kommer informationen som krävs för att genomföra ditt arbete i tid? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

4. Måste du söka information för att erhålla den? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

5. Anser du att du rätt information når ut till dig?  
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

6. Får du vänta på information som du behöver? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

7. Är de rutiner som du använder standardiserade (dokumenterade)? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

8. Arbetar du efter egna framtagna rutiner som du anser att andra borde arbeta efter? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

9. Anser du att avdelningarna gemensamt hjälps åt för att lösa uppkomna problem? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

10. Upplever du en ”vi mot dem” känsla på företaget? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

11. Följs körplanen som den var tänkt från början (egentillverkat)? 
 

Ja, alltid 
 

Ja, oftast 
 

Delvis 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 

12. Kommer du i kontakt med företagets gemensamma mål i ditt arbete? 
     



 

 

Bilaga C – Observationsformulär  
 
 

Innehåll: 
 

 

 Observationsformulär för egna observationer. En 
mall där data fylldes i varje gång något av intresse dök 
upp i det vardagliga arbetet. 

  
  
  

 
 
 



 

 

Observationsformulär 
 

Tidpunkt för observation 
___/___kl:_______ 

 
Kategori:  Sen 

information  
 

Fel 
information 

Åtkomst av 
information 

Standardisering 
av rutiner 

Solidaritet Murar 

 
 

 
 
 

     

 
Beskrivning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga D – Dokumentformulär  
 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Dokumentformulär. Användes vid 
dokumentgenomgången för att anteckna de rutiner 
eller instruktioner som ansågs bristfälliga eller som 
saknades. 

  
  
  



 

 

 
 
 

 
 
 

 
Dokumentformulär 

 
Dokument Nr: 

 
Revisions Nr: 

 
Giltigt från: 

 
Skapat av: 

 
Saknas 

 

   
 

  

 
Anmärkning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga E – Strukturering av datainsamling i fas 1 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Strukturering av intervjuerna utifrån ett 
släktskapsdiagram. De orsaker som framkom vid 
intervjuerna till varför monteringsplanen inte kan 
följas delas in i ett naturligt släkte i detta diagram. 

  
  
  

 



 

 

 

 
 

Rutiner 

Standardisering 

Dokumenterade 
Individuella 

 

Kännedom 

Vet var de finns 
Känner till rutin 

 

Efterleva 

Dåligt/bra 
Varför 

 

Ledningen 

Ledarskap 

Intresse 
Vision 

Inspiration 

Resurser 

Flexibilitet 
Utbildning 

Kulturen  

Murar 

Samarbete 
Vi mot dem 
Målsättning 

Avstånd 
 

Stöd 
Moral 

Disciplin 
 

Stagnering  

Förändringar 
 

Varför kan inte den från början 
planerade Monteringsplanen 

följas på ELS? 

Materialflöde Informationsflöde 

Säkerhetslager 
Partistorlek 

Ledtid 
Visualitet 

Materialstyrning 

Åtkomst 
Sen information 
Förvrängning 

Fel information 
PRMS 

Planering 

Huvudplanering 
Detaljplanering 

Materialplanering 
Ändringar 

 

Solidaritet 

Försörjningskedjan 



 

 

Bilaga F – Resultat av intervjuer 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Resultatet av intervjuerna framställt i en tabell. 
Tillvägagångssättet för sammanställningen innebär att 
respondenterna först fick framföra de orsaker som de 
själva tror bidrar till att monteringsplanen inte kan 
följas. De orsaker som framkom har sedan 
sammanställts i tabellen genom att varje respondents 
svar räknas som en 1/11 eller ca 9,1 % av 
urvalsgruppen. Detta har genererat en tabell där det 
går att urskilja vad hela urvalsgruppen tror främst 
bidrar till att monteringsplanen på ELS inte kan följas 
som den var planerad från början.  

  
  
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Materialflöde 

Orsaker               Andel 
Säkerhetslager 27,3 % 
Partistorlek 18,2 % 
Ledtid 27,3 % 
Visualitet 27,3 % 

Informationsflöde 

Orsaker        Andel 
Åtkomst 81,9 % 
Sen information 90,1 % 
Fel information 100 % 
Förvrängning 36,4 %  

 
 
 
 

Planering 

Orsaker        Andel 
Detaljplanering 54,5 % 
Ändringar 54,5 % 

 
Ledningen 

Orsaker        Andel 
Ledarskap 27,3 % 
Resurser 18,2 % 

Rutiner  

Orsaker        Andel 
Standardisering 100 % 
Kännedom 54,5 % 

Kulturen  

Orsaker        Andel 
Murar 81,9 % 
Solidaritet 100 % 

 



 

 

Bilaga G – Resultat av enkätundersökningen 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Resultatet av enkätundersökningen framställt i en 
tabell. Tabellen är sammanställd utifrån de frågor som 
ställdes i enkätundersökningen och bygger på de svar 
som inhämtats från intervjuerna. Orsaker som mer än 
80 % av respondenterna ansåg bidra till att 
monteringsplanen inte kan följas ligger som grund till 
enkätfrågorna.  
 

 Resultatet av enkätundersökningen framställt i ett 
diagram. Resultatet framställt i form av ett diagram 
istället. 

  
  

 



 

 

 

  
Ja, 
alltid Ja, oftast Delvis Nej, sällan Nej, aldrig  

Fråga 1 2 5 4 0 0   
Fråga 2 2 6 3 0 0   
Fråga 3 0 7 3 1 0   
Fråga 4 3 4 4 0 0   
Fråga 5 0 9 2 0 0   
Fråga 6 0 2 3 6 0   
Fråga 7 0 4 3 1 3   
Fråga 8 0 0 4 6 1   
Fråga 9 0 6 2 3 0   
Fråga 10 2 2 5 2 0   
Fråga 11 0 4 3 3 1   
Fråga 12 2 6 2 1 0   
       
       

   Fel information    

   Sen information    

   Åtkomst av information   

   Murar     
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Bilaga H – Supermarket 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Supermarket: Vad bild 1 säger är att allt material som 
tillverkas transporteras till supermarketen. När 
materialet tar slut vid någon av monteringslinorna 
transporteras materialet dit. Hela systemet bygger på 
att det vid monteringslinorna arbetas efter ett 
kanbansystem. När den ena behållaren vid linan är slut 
signalerar detta att påfyllning måste ske. Påfyllningen 
sker på så sätt att det finns en medarbetare som 
ansvarar för materialtillförseln för ett område t.ex. 5 
monteringsstationer. Detta innebär att medarbetaren 
har en fastlagd rutt som han färdas på och ser till att 
behållarna fylls på med artiklar (bild 2). För att detta 
ska fungera måste en behållare innehålla tillräckligt 
med artiklar så det räcker tills nästa gång en ny 
behållare tillhandahålls av den ansvariga för 
materialtillförseln.     
 

  
  
  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Monteringslina 5 
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Monteringslina 1

 
SUPERMARKET Stans
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Monteringsstation 1 

Monteringsstation 1 
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Bilaga I – Kanban 
 
 

Innehåll: 
 

 

 Kanban. Här förklaras vad Kanban är för något och 
hur det fungerar. 

  
  
  



 

 

Kanban är en materialstyrningsmetod där en order inte måste registreras i affärssystemet och 
är ett uttryck och betyder kort. Karaktäristiken är att materialbehov som uppstår hos en 
förbrukande enhet mer eller mindre direkt initierar tillverkning och/eller leverans från den 
materialförsörjande enheten (Jonsson och Mattsson 2005). Detta innebär att metoden är 
pullbaserad, istället för pushbaserat där tillverkningen styrs av prognoser. I 
produktionskedjan används en standardiserad behållare vari produkterna hanteras och 
transporteras mellan olika produktionsställen (Segerstedt 2001). Kanban kan enligt 
Segerstedt (2001) förklaras i fem steg: 
 

1. Vid ett operationsställe så förbrukas innehållet i en behållare, därpå fästes ett 
transport-kanbankort vid behållaren. 

2. Den tomma behållaren med transport-kanbankortet transporteras till föregående 
operation. 

3. Vid denna station flyttas transport-kanbankortet till en fylld behållare samtidigt som 
produktions-kanbankortet flyttas till den nyss anlända tomma behållaren. 

4. Den fyllda behållaren med transport-kanbankortet transporteras till operationen i 
första steget där behovet uppstod. 

5. Den tomma behållaren med produktions-kanbankortet signalerar start för produktion 
av efterfrågad artikel.  

 
Kanban är en metod som arbetar med lager. Dock är meningen att dessa buffertar ska vara 
små och synliga i processen snarare än stora lager som är ”osynliga” i separata 
lagerbyggnader (Olhager 2000).  


