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Abstract 

This thesis is performed in association with Kongsberg Power Products Systems AB. Their 

factory is located in Ljungsarp, Sweden and manufacture steering columns for construction 

vehicles and agricultural machinery. The basis for the report is a qualitative research with 

conducted interviews and observations on the case company. The report takes a deductive 

approach to suggesting how Kongsberg can improve and streamline material flow. 

The market has branched out dramatically the last few years and nowadays it is about to 

constantly developing and improving to be competitive. Today's customers expect to get their 

needs and wishes in the best possible way. 

The purpose with this thesis work is to understand how it is possible to make a material flow 

more efficient through the entire chain. It means to analyze how the company’s material flow 

can be improved and identify where interferences were located in order to achieve a more 

effective manufacturing process. 

In order to meet the purpose of the study, a literature study was realized in parallel with a case 

study on the company. Work purpose is achieved by answering the following question: 

  How can the material flow be streamlined from order placement to assembly to create value 

for both customer and company? 

The methodology for the thesis was as follows, first a theoretical background of product 

layout, order process, material flow, information flow and Lean production was conducted. 

Then followed an empirical study covered by study visits, observations and interviews. After 

the empirical study, the company's manufacturing process was studied, by mapping their 

internal material flows, from order placement to assembly of the product. That was reviewed 

to find improvements and solutions to the problem. 

At the discussion, the researchers discuss problems and relevant solutions to the identified 

problem. Finally, practical and theoretical recommendations and suggestions are presented to 

the company that we thought were useful as well as the expected result. The 

recommendations focus on how companies should strive to constantly improve operations and 

its material flow.  
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To create routines, standardizing working methods and to implement a newer ERP-system are 

the some of the most important solutions for Kongsberg to be able to effectives its material 

flow. It is then non-value-creating activities and wastes can be determined and eliminated, 

resulting in a more efficient material flow and satisfied customers. 

 

Keywords: Product layout, Order process, material flow, information flow, Lean 

production. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Kongsberg Power Products Systems AB. 

Företaget ligger i Ljungsarp, Sverige och tillverkar rattstänger till anläggningsfordon och 

jordbruksmaskiner. Till grund för rapporten ligger en kvalitativa forskning med genomförda 

intervjuer på fallföretaget och observationer. I rapporten hålls ett deduktivt angreppssätt för 

att komma med förslag på hur Kongsberg kan förbättra och effektivisera materialflödet. 

Marknaden har expanderat dramatiskt de senaste åren och nuförtiden gäller det att ständigt 

utvecklas och förbättras för att vara konkurrenskraftig. Då dagens kunder förväntar sig att få 

sina behov och önskemål uppfyllda så snabbt som möjligt.  

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse på hur materialflödet kan effektiviseras 

genom hela kedjan. Det innebär att analysera hur företagets materialflöde kan förbättras samt 

att identifiera slöserier för en mer effektiv materialhanteringsprocess. För att kunna bemöta 

studiens syfte genomfördes en litteraturstudie parallellt med en fallstudie ute på ett 

producerande företag. Studiens syfte uppnås genom att svara på följande frågeställning: 

  Hur kan materialflödet effektiviserats från orderläggning till monteringen, för att skapa 

värde för kunden och företaget? 

Metoden som användes var genom en litteraturstudie ge en teoretisk bakgrund till 

produktionslayout, kundorderprocess, materialflöde, informationsflöde och lean-produktion. 

Därefter genomfördes en empirisk studie som är baserade på observationer och intervjuer för 

att få fram ett resultat av nuläget hos fallföretaget. Efter empirin studerades företagets 

materialhanteringsprocess genom att analysera materialflöden, från orderläggning till 

montering. Det granskades för att kunna hitta förbättringar och lösningar. 

Vid diskussionen så diskuterar forskarna problemen och relevanta lösningar till de angivna 

problemen. Slutligen presenteras praktiska och teoretiska rekommendationer utifrån 

diskussionen och det förväntade resultat på hur problemet kan åtgärdas på företaget som 

forskarna ansågs var värdefulla och användbara. Rekommendationerna fokuserar på att 

företaget skall vilja eftersträva att ständigt förbättra verksamheten och dess materialflöde. 

Att skapa rutiner, arbeta på ett standardiserat sätt samt att implementera ett modernare ERP-

system är några av de viktigaste lösningar för att Kongsberg ska kunna effektivisera sitt 

materialflöde. Det är då icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras och 

elimineras. Detta resulterar i ett effektivare materialflöde som leder till nöjdare kunder. 

 

Nyckelord: Produktionslayout, orderprocess, materialflöde, informationsflöde, Lean-

produktion.
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Förord 
Detta examensarbete är utfört vid Högskolan i Borås på uppdrag av Kongsberg Power 
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Slutligen vill vi tacka vår interna handledare Agnes Andersson Wänström för en god 
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drar nytta av våra idéer för deras fortsatta arbete med att effektivisera materialflödet.  
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1 Introduktion  

Detta avsnitt kommer introducera problemområdet med en kort bakgrund, samt ange syftet 

och avgränsningen med arbetet och dispositionen i examensarbetet. Det kommer även att ge 

en kort bakgrund till företaget. 

1.1 Bakgrund 

Många företag har länge eftersträvat att uppnå effektiva flöden. För att företag ska lyckas vara 

konkurrenskraftiga i dagens konkurrensutsatta värld är företagens högsta prioritering att 

tillfredsställa kundens behov, då kunden är nyckeln till lönsamhet. 

Idag ser marknadsbehoven annorlunda ut, där alltmer komplexa produkter och ett större antal 

variationer av produkter efterfrågas. Den ökade produktionen ställer krav på god datakvalité 

(Watts, Shankaranarayanan & Even 2009). Därför ställs stora företaget inför utmaningar att 

kunna länka marknadens behov till tillverkningsprocesser samt att anpassa sig till de nya 

förändringar som förekommer för att uppnå sitt mål att vara konkurrenskraftig (Jonsson & 

Mattsson 2011). 

Enligt författarna Modig och Ålström (2011) är suboptimerade verksamheter den 

huvudsakliga orsaken till missnöjda kunder, långa väntetider och ineffektiva processer. Inom 

lean-produktion så betonas vikten av att använda sig av flödeseffektivitet som innebär att 

fokusera på kundens behov istället för att fokusera på verksamhetens egna funktioner för att 

så långt som möjligt eliminera onödiga slöserier och uppnå högsta produktivitet (Petersson et 

al. 2015). 

Alla monteringsprocesser består av någon sorts icke-värdeskapande aktivitet, därför krävs det 

identifiering och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter för att processen ska vara mer 

kostnadseffektiv. Förbättring av orderläggningsprocessen och en effektiv styrning och 

utveckling av materialflöden är de fundamentala grunden till att kunden kan få ta del av ett 

flöde som karaktäriseras av kortare ledtider, högre kvalité och lägre kostnader (Jonsson & 

Mattsson 2011). Enligt Deshmukh & Jones (2005) kräver det att företag inriktar sig på 

effekten av informationsflöde för att kunna förbättra systemets prestanda.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Företagets mål är att tillfredsställa kunden vid rätt tidpunkt, med rätt kvalité, rätt kvantitet och 

även rätt pris genom att skapa ett jämt flöde i administrationen vad gäller materialhantering i 

syfte att undvika förseningar. Ett icke optimalt system genererar mer arbete som inte är 

värdeskapande, ger långa väntetider och onödiga kostnader som t.ex. extra fraktkostnader. 

Det är därför viktigt att analysera det befintliga materialflödet för att finna brister och därmed 

effektivisera den för att skapa värde både för kunden och företaget.  

 

1.3 Syfte och frågeställningen 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur materialhanteringen kan effektiviseras i det 

producerade företaget från och med att en order kommer in till att den når monteringen. 



3 

 

 

Genom att effektivisera materialflödet genom företaget skapas ett effektivare flöde med 

reducerade ställtider och onödiga slöserier elimineras. Företaget strävar efter att materialet ska 

finns tillgängligt vid rätt tidpunkt, kvantitet och kvalité vid monteringen. Forskarnas syfte 

med arbetet är att se till att effektivisera materialflödet så att materialet finns där det 

eftersträvas och att materialet inte hindrar uppstarten av produktionen på grund av att vissa 

komponenter saknas vid monteringen.  

För att uppnå syftet behöver följande frågeställning besvaras: 

Hur kan materialflödet effektiviserats från orderläggning till monteringen, för att skapa 

värde för kunden och företaget? 

 

1.4 Företagsbakgrund 

Kongsberg Power Products Systems AB grundades 2004 i Ljungsarp som en separat enhet av 

Teleflex Automotive och sedan 2008 är de en del av Kongsberg Automotive med ett team på 

strax över 50 anställda. Verksamheten i Ljungsarp är ett av de världsledande företagen för 

rattstänger till anläggningsfordon och jordbruksmaskiner. De har ett brett utbud av både fasta, 

tilt och teleskopiska styrkolonner. Med en omsättning på mer än hundra miljoner kronor och 

mer än tio års erfarenhet i branschen har de tillfredsställt två av de största kunderna som John 

Deere och Caterpillar och byggt en god kundrelation med bland annat Volvo, CNH, AGCO, 

CLASS, TEREX och JCB (Kongsberg Automotive u.å.). Företaget är certifierat mot ISO 

14001:2004, ISO 9001:2008 och ISO/TS 16949:2009.  

Koncernen Kongsberg Automotive är verksam i 13 länder med drygt 10 000 anställda jorden 

runt och en omsättning på drygt en miljard euro. Koncernens affärsidé är att tillverka 

världsklassprodukter till den globala bilindustrimarknaden, produkter som förbättrar 

körupplevelsen, säkerheten, bekvämligheten och hållbarheten. Deras vision är att ”Vara 

passionerad, ansvarig och förberedd” (Kongsberg Automotive u.å.). 

 

1.5 Avgränsning 

Forskningen kommer för det mesta bedrivas i den administrativa delen, samt 

materialhanteringsavdelningen i Kongsberg. Arbetet kommer inte att beröra 

produktionsprocessen i tillverkandet av rattstänger. Projektet beskriver hur orderläggningen 

från kund och inköpet hos leverantör sker, till att materialet för ordern finns på monteringen.  

Ytterligare begränsning har vidtagits i arbetet genom att ta hänsyn till endast två avdelningar, 

monteringsavdelningen TT600 och bearbetningshallen. Monteringsavdelningen valdes utifrån 

företagets önskemål och bearbetningshallen valdes då hälften av allt material som ska till 

TT600 måste passera hallen.  

Projektet kommer inte ta upp kostnadseffektiviseringar utan endast effektivisering av 

materialflödet så att materialet finns vid rätt plats, vid rätt tidpunkt och har rätt kvantitet. 

Examensarbetet kommer bygga på en kvalitativ undersökning och inga matematiska 

beräkningar kommer tas upp då syftet med arbetet är att granska var de ineffektiva bitarna 

finns och hur effektivisering av materialflödet ska genomföras.    
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1.6 Disposition 

Kapitel 1  Tar upp bakgrunden till frågeställningen, avgränsningen och syftet med 

examensarbetet samt ger en kort bakgrund av företaget. 

Kapitel 2 Beskrivning av valda metoder för datainsamlingen, samt replikation och 

evaluering av arbetet.   

Kapitel 3  Berör den teoretiska delen för att besvara frågeställningen. 

Kapitel 4  Nulägesbeskrivning av Kongsberg för att få en inblick i situationen just nu. 

Kapitel 5  Analys genom jämförelse mellan teori och empiri 

Kapitel 6 Diskussion om syftet har uppnåtts med arbete, samt eventuella begränsningar 

och problem som har kommit upp under examensarbetets genomförande.  

Kapitel 7 Återkoppling till företaget med eventuella förbättringar som kan vidtas för att 

lösa problemet.  

Kapitel 8  Presentation av slutsatsen där frågeställningen besvaras.  
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver genomförandet och metoden som har valts för att utföra 

datainsamlingen, samt replikation och evaluering av arbetet.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt angreppssätt beskriver hur forskaren har valt att gå tillväga för att relatera 

teorin till verkligheten. För att kunna ta ställning till detta så brukar ett av de två olika 

grundläggande angreppssätten användas och de benämns som deduktion eller induktion (Patel 

& Davidson 2011). 

 

2.1.1 Deduktion 

Det deduktiva arbetssättet är den vanligaste uppfattningen som finns mellan teori och 

verklighet. Där utgår forskaren från teorin för att formulera en eller flera hypoteser som 

prövas empiriskt mot verkligheten via observationer för att dra slutsatsen om den är sann eller 

om den ska förkastas. Deduktion associeras med en kvantitativ metod medan det induktiva 

arbetssättet är sammankopplat med en kvalitativ metod (Bryman 2011). 

 

2.1.2 Induktion 

Det induktiva arbetssättet innebär att gå åt det motsatta hållet från deduktion. Nämligen 

forskaren drar slutsatsen från observationer i verkligheten för att kunna skapa relevanta teorier 

och modeller om ämnet (Bryman 2011). 

 

2.1.3 Val av vetenskaplig angreppsätt 

Ett deduktivt angreppssätt har används i studien för att komma med förslag på hur Kongsberg 

kan förbättra och effektivisera materialflödet. På grund av detta, har forskarna utgått mycket 

från existerande teorier och därefter har slutsatser dragits om verkligheten. 

 

2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

Vid en empirisk undersökning finns det två sätt att samla in data. Därför är det grundläggande 

att bestämma om arbetet kommer grunda sig på ett kvantitativt eller kvalitativt 

tillvägagångsätt, eller eventuellt kombinera de två metoderna i undersökning (Justensen & 

Mik-Meyer 2011). Det är dessutom grundläggande att förstå vad som ska undersökas innan 

val av metod bestäms (Holme & Solvang 2006). 

 

2.2.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bygger på siffror eller tal, där fokus ligger på att göra data numerisk 

och mätbar genom olika slags statistiska prestationer. Metoden baseras på 

enkätundersökningar med fasta svarsalternativ. Dessa svar sammanställs senare i diverse 
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diagram, tabeller och liknande.  Denna metod är mer intresserad av att undersöka åsikter, 

händelser eller beteende i en bredare folkgrupp snarare än att förstå varför de uppstår i en 

smalare folkgrupp (Justensen & Mik-Meyer 2011). Problemet med denna metod är att den är 

standardiserad, frågorna ska vara exakt likadana för varje person som besvarar enkäten. 

Svagheten med metoden är att efter erfarenhet kan upplägget av enkäten inte ändras och det 

finns ingen garanti att informationen som samlats in är relevant för frågeställningen. Om felet 

märks i enkäten vid insamlingsfasen kan det redan vara försent. Författarna Holme och 

Solvang (2006) föreslår att forskare genomför en pilotstudie eller i förväg testar enkäten för 

att få syn på om några frågor behöver justeras etc. men detta kan både vara tidskrävande och 

resurskrävande. Fördelen med kvantitativa metoder är att personerna som väljs till 

undersökningen kan förbli anonyma, vilket kan vara en trygghet för informationskällan. I 

denna typ av metod är det forskaren som styr och kontrollerar undersökningen genom fasta 

svarsalternativ vilket leder till att forskaren inte har möjlighet att bilda sin egen uppfattning av 

enskilde situation eller reaktion på det frågor som ställs. 

Sammanfattningen av kvantitativ metod är att den går mer på bredden för att fånga upp en 

större datamängd och sammanställa den i statistiska redovisningar.  

 

2.2.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod är däremot intresserad av varför problemet uppstår och går på djupet för 

att skapa ökad förståelse av problemet. Data till denna metod samlas in genom att intervjua en 

mindre fokusgrupp och därefter tolka intervjumaterialet (Justensen & Mik-Meyer 2011). 

Denna metod utmärks av närheten till den källa informationen hämtas från och det är 

forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden av den enskildes aktörsperspektiv.  

Kvalitativa metoder är en mer flexibel metod där riktlinjerna och hållpunkterna inte är bundna 

utan upplägget kan ändras av forskaren under själva genomförandet av undersökningen. Det 

är ofta efter erfarenhet under intervjun det märks att vissa frågor glömts eller formulerats fel. 

Svårigheten med den kvalitativa metoden är att skapa ett naturligt vardagsspråk för att få både 

den som intervjuar och den som blir intervjuad att slappna av. Det är viktigt att 

informationskällan känner sig trygg så att den har frihet att utforma sina egna uppfattningar, 

utan att känna sig obekväm och undanhålla viktig information som kan tros inte leva upp till 

forskarens förväntningar. Därför är det bäst att forskaren går in i rollen som den intresserade 

lyssnaren och låter informationskällan leda konversationen med sina tankar och åsikter på ett 

naturligt sätt. Samtidigt som forskaren ser till att intervjun hålls inom samtalsämnet (Holme & 

Solvang 2006). 

En kort sammanfattning av kvalitativ metod är att den går på djupet för att i syfte skapa en 

ökad förståelse av den företeelse som studeras. 

 

2.2.3 Val av vetenskaplig forskningsmetod 

Detta examensarbete var byggt på en kvalitativ metod då forskarna har varit intresserade av 

att förstå varför problem uppstått för att bidra med förbättringar i processen.   
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2.3 Datainsamling 

Vad målet är med studien och vad arbetet bygger på bestämmer vilken metod som forskaren 

ska välja för insamlingen av data inför undersökningen. Tidsfaktorn är en begränsning som 

sätter gräns för metodval, då vissa metoder kräver längre tid för informationsinsamlingen än 

andra (Bell 2011). 

 

2.3.1 Litteratursökning 

Litteraturstudier är den rimliga vetenskapliga metod som används vid datainsamling som till 

exempel böcker, artiklar, rapporter, uppsatser det vill säga allt tryckt material (Ejvegård 

2009). 

För att få hjälp med sortering av ämne och artiklar så anser Ejvegård (2009) att forskaren bör 

använda bibliotekens databaser, samt använda nyckelord eller sökord vid sökning av 

vetenskaplig information. 

Litteraturinsamlingen har skett genom bibliotekshögskolans data bas samt från kurslitteratur 

som har används under utbildningen. Detta har gjorts för att hitta relevanta teorier och fakta 

som presenteras i den teoretiska bakgrunden. Sökords som har används var 

produktionslayout, orderprocess, materialflöde, informationsflöde och lean-produktion.  

 

2.3.2 Observationer 

Observationen kan beskrivas med citatet: 

“To observe, as a mundane, day-to-day operation in the field, is to orient one’s 

consciousness and one’s actions explicitly to look, to listen, and to ask ‘’what’s 

happening’’. It is to ask one’s self: What is the order in, or ‘’meaning of’’, what’s 

happening?”  (Holme 1997, s. 110) 

Holme (1997) beskriver observation som den mest förtroliga relationen till 

undersökningsenheterna och som ställer de största etiska kraven eftersom det handlar om att 

forskaren kommer i direkt kontakt i undersökningen med de medverkande. Genom att titta, 

lyssna och fråga ska forskaren samla in data av handlingar och reaktioner av de medverkande 

i systemet som undersöks för att kunna skapa sig en bild av vad som egentligen sker i 

verkligheten.  

Öppen eller dold är de två olika typerna av observationer. Med öppen observation menas 

undersökningar där deltagarna är medvetna om att de observeras medan dold observation är 

motsatsen där deltagarna inte vet om observationen (Holme 1997). 

Fördelen med en observation är att forskaren skapar sin egen bild av situationen och då 

behöver man inte förlita sig på att observerande återberättar informationen på rätt sätt. 

Nackdelen kan vara att det finns risk för att observatören har inverkan på de observerade 

individer samt att det finns risk för feltolkningar då deltagarens uppförande kan påverkas när 

den observeras (Holme 1997). 
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2.3.3 Intervjuer 

Intervju används i en kvalitativ undersökning som bygger på att forskaren frågar ut en 

respondent för att samla in information. Det är viktigt att utse rätt person för insamlingen av 

data (Ejvegård 2003).  

Anonymitet och konfidentialitet är två olika begrepp som nämns i samband med insamling av 

data. Anonymitet innebär att forskaren inte nämner vem respondenten är i undersökningen 

medan konfidentialitet betyder att det finns möjlighet att veta vem forskaren har fått svar ifrån 

(Patel & Davidson 2003).  

Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner att det finns tre olika typer av intervjuer strukturerad, 

ostrukturerad och semistrukturerad. En strukturerad intervju definieras av att intervjuaren i 

förhand har formulerat ett antal frågor och deras ordningsföljd. En ostrukturerad intervju är 

motsatsen till strukturerad intervju och den karaktäriseras av att frågorna inte har formulerats 

och planerats i förhand av intervjuaren. Semistrukturerad intervju kännetecknas av att 

specificerade frågor finns men att intervjun inleds med öppna frågor och att forskaren kan ta 

upp oväntade ämnen som i sin tur leder till en mer naturlig dialog där respondenten känner sig 

mer bekväm.  

 

2.3.4 Val av data 

Både observationer och intervjuer har använts som insamlingsmetoder för att få en bild av hur 

orderprocessen och materialflödet fungerar. 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär där forskaren har ställt tydliga frågor som 

har formulerats i förhand. Fyra lämpliga anställda valdes ut efter undersökningsområdet. 

Forskarna har tagit upp spontana frågor allt eftersom samtalet utvecklats.  Intervjuerna har 

skett individuellt och ägt rum på Kongsberg. Forskarna har dessutom låtit respondenterna tala 

fritt vilket gav dem mer möjlighet att framföra sina egna åsikter och därmed blev intervjun 

mer spontan. 

Observationen har gjorts där forskaren har kommit i direkt kontakt med personerna som har 

varit medvetna om att de observeras. Genom att forskarna har observerat deras reaktioner har 

de skapat sig en bild av vad som egentligen sker och hur processen går till i verkligheten för 

att senare få hjälp med att karaktärisera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. 

Forskarna har dessutom informerat informanterna om vad syftet var med intervjun, att resultat 

kommer behandlas konfidentiellt och att de själva kan avbryta intervjun när som helst.    

Frågeformuläret som använts vid samtliga intervjuer med anställda finns i appendix.  

 

2.4 Källor 

Primärdata och sekundärdata är de två olika typer av tekniker som används för insamling av 

data. 
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2.4.1 Primära källor 

Ordet primär betyder att informationen är samlat för första gången. De primära källorna 

innebär att samla in informationen och förklaringar direkt från källan och använda metoder 

som observation, intervju eller enkätundersökningar (Jacobsen 2002). 

2.4.2 Sekundära källor 

De sekundära källorna handlar om att forskaren inte har samlat in informationen utifrån 

källan, utan istället använt informationen som redan finns tillgänglig, som någon annan samlat 

in (Jacobsen 2002). 

 

2.4.3 Val av källor 

Både primär och sekundär källor har använts i studien. Den primära informationen har 

samlats in genom egna undersökningar som intervjuer och observationer och dessa har 

presenterats i empirin. I empiridelen har dessutom den aktuella situationen på företaget 

presenterats. Den sekundära informationen har kommit bland annat från litteraturen som har 

varit inriktad på industriell ekonomi samt vetenskapliga artiklar som hämtats från Borås 

högskolebibliotek. 

 

2.4.4 Källkritik 

Källkritik innebär att forskaren förhåller sig kritisk och noggrant granskar innehållet till de 

källor som forskaren har valt att använda sig av samt tar reda på vem som har samlat in 

informationen och var ifrån informationen kommer (Jacobsen 2002). 

“Källor kan ha intressen som kan få dem att ljuga” (Jacobsen 2002, s.260) 

Forskaren ska noga undersöka tillförlitligheten i sina källor som är en grundläggande del i 

källkritiken. Dessa källor kan vara intervjuer, enkäter eller statistik (Ejvegård 2003). 

De flesta vetenskapliga artiklarna som har använts i studien har för det mesta varit skrivna på 

engelska, vilket har inneburit en risk för läsförståelsefel eller översättningsfel därför var det 

viktigt för författarna att tillsammans resonera kring innehållet. 

Författarna har använt sig av källor som har legat nära i tiden och som har berört 

frågeställningen inom forskningsämnet. Källor som har varit av äldre slag har granskats mot 

aktuella källor för att se om de är relevanta för dagens perspektiv.  

 

2.5 Studiens tillförlitlighet  

Under rapportskrivandet måste litteraturen granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig 

den informationen är som har tagits fram. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet som mäter i vilken utsträckning ett instrument 

eller tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika tillfällen. Forskaren ska sträva efter hög 
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reliabilitet så att frågeställningen belyses på ett bra sätt. Det är en nödvändig förutsättning att 

ha hög tillförlitlighet för att kunna pröva de påståenden som frågeställningen rymmer. 

Däremot är det inte lätt att undvika mindre fel som kan smyga sig in under insamlingen och 

bearbetningen av informationen och som kan sänka reliabiliteten. Sådana fel kan vara att 

inläsningen inte är genomförd tillräckligt noggrant. Har man läst ut mer material än vad det 

finns grund av under presentationen av resultatet? har man frågat tillräckligt många 

respondenter och är det rätt respondenter? Listan kan göras lång på småfel som kan smyga sig 

in i undersökningen omedvetet. Därför gäller det att göra prövning av pålitligheten genom en 

jämförelse mellan oberoende underökningar av samma företeelse. Dessa prövningar kan 

utföras antingen genom att flera forskare göra samma undersökning, eller att samma forskare 

utför undersökningen under två olika tidpunkter. Att göra prövningar av en undersökning kan 

både vara tidskrävande och resurskrävande därför är det viktigt att förundersökningen 

försöker hålla hög reliabilitet vilket innebär att utarbeta instruktioner och rutiner för de olika 

stadierna i forskningen, kontrollera att inga felaktiga inmatningar sker i data och utbilda 

forskningsassistenterna (Holme 1997).  

 

2.5.2 Validitet 

Validitet är ett mått på om forskaren mäter det undersökningen utger sig för att mäta. Att göra 

en validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning (Ejvegård 2003). En god reliabilitet 

på informationen garanterar inte god validitet. Det är nödvändigt att ha god tillförlitlighet på 

informationen men är inte en tillräcklig förutsättning för god validitet. Förutom att vara 

reliabel måste informationen även ha en definitionsmässig validitet. I vissa situationer är det 

svårt att både ha hög reliabilitet och hög validitet och forskaren måste själv avgöra vilket som 

är viktigast (Holme 1997).  

 

2.5.3 Val av metodkritik 

Under forskningsprocessen har forskarna varit kritiska mot den information som har erhållits 

och strävat mot att både ha hög validitet och reliabilitet i arbetet. De primära källor som har 

använts har kontinuerligt verifierats för att öka tillförlitligheten på det insamlande materialet. 

För att ytterligare förstärka validiteten och reliabiliteten har samma intervjufrågor ställts till 

samtliga respondenter. 

Arbetsgången har granskats av både intern och extern handledare för att säkerställa validiteten 

i arbetet.  

 

2.6 Sammanfattning av metodval och tillvägagångsätt 

Figur 1 presenterar en illustrerad sammanfattning av metodvalen som arbetet har grundat sig 

på och figuren har varit som en referens under forskningsprocessen.  
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Figur 1: Sammanställning av metodval 

2.6.1 Tillvägagångssätt  

Första steget av examensarbete var att få en bra bild av hur företaget arbetar. Observationer på 

företaget har gjorts i samband med företagsbesök. Första steget var att gå runt i företaget för 

att kolla hur de olika arbetsstationerna var upplagda samt hur arbetet fungerade. Det slutliga 

steget var att med hjälp av observationer få en bättre bild och förståelse för hur det studerande 

företaget arbetade. 

 

Fyra anställda valdes ut och intervjuades efter undersökningsområdet. Efter att empiri delen 

var färdig började forskarna med att samla in teori med hjälp av olika internetsökbaser för att 

hitta relevant litteratur och även litteratur i befintligt bibliotek. 

Efter insamling av teori har forskarna analyserat den med empirin som slutligen lett fram till 

en diskussion som därmed gav studiens slutsatser och rekommendationer. 
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3 Teori 

Detta kapitel beskriver de teorier som används för att kunna studera och analysera problemet 

samt förbättra resultatet av den empiriska undersökningen. I början har författarna definierat 

vad logistik innebär för att ge läsaren en kort bakgrund till ämnesområdet.  

Logistik kan beskrivas som: 

 Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt 

och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser (Jonsson & Mattsson 2011, s. 20). 

Logistik är “läran om effektiva materialflöden” och som innebär att förbättra och effektivisera 

hela materialflödet i företagets försörjningskedja från råmaterial till slutlig produkt i syfte att 

åstadkomma ett bättre och positivare resultat (Jonsson & Mattsson 2011). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är målet med logistik att öka lönsamheten så mycket som 

möjligt genom att leverera rätt produkt i rätt kvalité och kvantitet, vid rätt tidpunkt och rätt 

pris till kunden. 

Logistik är ett öppet system som är konstruerat av delsystem som innehåller komponenter 

med ömsesidiga relationer och som styr storleken och tidpunkten för materialflödet med hjälp 

av lager, transporter och varierande hanteringssteg. Relationer mellan komponenterna sker i 

form av samordningen och utbyten av information och material. Logistiksystemet syfte är att 

på ett effektivt sätt försörja kunder med efterfrågade produkter. Företagets system består av 

delsystemen som materialförsörjning, produktion och distribution enligt figur 2 (Jonsson & 

Mattsson 2011).  

Figur 2: Logistiksystem (Jonsson & Mattsson 2011, s.24) 



13 

 

 

3.1 Produktionslayout  

En produktionslayout har ett syfte att kartlägga hur de olika delar i produktionen såsom 

maskiner, personal och andra resurser skall finnas och placeras. Valet av layouten är direkt 

sammankopplat till effektiviteten i tillverkningen och begränsar vad produktionen kan i 

verkligheten producera (Olhager 2013). 

På grund av att många företaget strävar efter att minska kostnader och skapa kontinuerliga 

förbättringar så är det viktigt att välja den rätta typen av produktionslayout som passar 

verksamheten (Jonsson & Mattsson 2011). Produktions system är ofta grupperade i tre 

huvudgrupper: funktionell verkstad, produktionslina och flödesgrupp (Dinis-Carvalho, Alves 

& Sousa 2014) 

3.1.1 Funktionell verkstad 

Syftet med en funktionell verkstad enligt Olhager (2013) är att produktionsresurserna 

samordnas utifrån funktioner. Det innebär att maskiner med samma tillverkningstekniska 

funktioner placeras på samma produktionsavdelning (Dinis-Carvalho, Alves & Sousa 2014).  

Fördelen med en funktionell verkstad är att det skapar en flexibel operationsföljd vilket 

möjliggör att flera olika produkter kan tillverkas samtidigt i ett system. 

Nackdelen är att det skapas komplicerad materialflöden som leder i sin tur till hög 

kapitalbindning, onödiga transporter och långa genomloppstider (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

3.1.2 Produktionslina 

Produktionslinan karaktäriseras vid tillverkning av massproduktion av standardiserade 

produkter där efterfrågan är jämn och hög som till exempel tillverkning av bilar, tv-apparater, 

kylskåp, osv. Resurserna är placerade i operations ordning och i nära anslutning till varandra. 

Korta genomloppstider är en fördel med linan. Nackdelen är känslighet för störningar som 

leder till bromsning av hela produktionen eftersom linan är skapat för en speciell typ av 

produkt (Olhager 2013). 

 

3.1.3 Flödesgrupp 

Denna layout kännetecknas av att produktionsresurserna är delade i produktionsceller. Där 

maskiner ställs upp i den ordning de används i varje flödesgrupp för att kunna tillverka flera 

produkter åt gången i syfte att minska omställningstiden, eliminera interna transporter mellan 

maskiner och minska totala kostnader (Shayan & Sobhanallahi 2010). Det största nackdel är 

att flödesgrupper har en begränsad flexibilitet det vill säga att det kan vara svårt att genomföra 

nya produkter (Olhager 2013). 

 

3.2 Orderhanteringsprocessen  

Under denna rubrik tas det upp teori om orderläggningsprocessen och hur ordar på olika sätt 

kan tas emot.  
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3.2.1 Orderläggningsprocessen 

En kundorder omfattar den kända delen av efterfrågan eftersom den representerar ett löfte från 

kunden att köpa en viss kvantitet av företagets produkter vid en viss tidpunkt. Processen ser 

olika ut beroende på dem olika typer av företag det finns. Figuren 3 visar en modell på hur en 

kundorderprocess ser ut. Enligt figuren så finns det två alternativ som är sammanhängande 

med kundefterfrågan. Den första är om kunden önskar en standardprodukt så kan 

kundbehovet efter en förfrågan direkt resulterar i en kundorder hos leverantören. Medan det 

andra alternativ är om kunden efterfrågar en specifik produkt så blir processen mer 

komplicerad där kunden informeras om priset, leveransvillkor och produktprestanda och 

därmed blir det mycket mer krångligt att fastställa leveranstiden med hänsyn till både 

kapacitet och materialtillgångar. Därefter får kunden en orderbekräftelse som bekräftar att 

leverantören försäkrar att kunna leverera en viss kvantitet av produkten vid en viss tidpunkt. 

Om produkten finns i lager färdig att levereras så skrivs en plocklista ut. Men vid tillverkning 

av produkten så skapas en tillverknings order som startas i god tid för att undvika förseningar. 

Efter plockning eller montering och tillverkning får kunden en leveransavisering som 

indikerar att leveransen är på väg (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Figur 3: Kundorderprocess (Jonsson & Mattsson 2011, s. 276) 
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3.2.2 EDI 

EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange och kan beskrivas som: 

EDI is the movement of business documents electronically between or within firms 

(including their agents and intermediaries) in a structured, machine retrievable, data 

format that permits data to be transferred, without rekeying, from a business 

application in one location to a business application in another location (Heikkinen 

& Sarkis 1996, s.25). 

EDI innebär att informationen kan elektronisk överföras med hjälp av standardiserade 

meddelande istället för manuella pappersrutiner såsom fax, e-post, brev eller telefon 

(Fredholm 2002). Manuell bearbetning av order leder ofta till mänskliga fel, som ökar 

kostnader genom omarbete. Dessutom genererar manuella bearbetningar mängder av papper, 

som måste skrivas ut och arkiveras i pärmar. Det leder till både lagerproblem och spårbarhets 

problem (Bérard 2013). EDI har därför i syfte att effektivisera informationsflöde och 

förflyttning av material mellan verksamheten så att företag snabbt kan uppfylla kundens 

behov i tid (Fredholm 2002). 

 

Figur 4: Exempel på informationen som kan skickas över EDI (Jonsson & Mattsson 2011, s. 

433 ).   

Figur 4 visar en illustrerad sammanfattning hur EDI fungerar.  De grundläggande fördelarna 

med EDI är:  

 Minskning av papper och manuellt arbete 

 Snabba informationshantering och kortare ledtider 

 Bättre kvalité och minskning av felfrekvens 

 Kontinuerlig uppdatering av informationen 

 Minskade lagernivåer och lagerkostnader 

 Långsiktiga partnerskap 
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 Bättre uppföljning (Fredholm 2000). 

 

De nackdelar som Fredholm (2000) framhäver är: 

 Tekniska hinder 

 Sociala aspekter 

 Kompetenskrävande 

 Hög entrébiljett 

 Sårbara system 

 Mindre kontakter   

 

3.3 Materialflöde 

Enligt författarna så kan materialflödet beskrivas som logistikens primära flöde. Det har sin 

startpunkt i kundens efterfrågan av varor där flödet börjar och bestå av förflyttning, hantering 

och lagring av varor. Det kräver att flödet utnyttjar resurserna så mycket som möjligt och 

uppfyller kundefterfrågan för att materialflödet ska kunna anses effektivt (Jonsson & 

Mattsson 2011). Material och informationsflödet är beroende av varandra eftersom existens 

av ett kontinuerligt informationsflöde genom alla avdelningar är en förutsättning för att ha ett 

idealt materialflöde (Harrison, van Hoek, & Skipworth 2014). 

 

3.3.1 Materialstyrning 

Materialstyrning har ett syfte att bestämma för varje artikel kvantiteter och tidpunkter för 

tillverknings och inköpsorder så att material finns tillgängligt för att kunna balansera behov 

av material i jämförelse med tillgång på material i flödet på ett lönsamt sätt (Jonsson & 

Mattsson 2011). 

Det finns ett stort antal olika metoder som används för att synkronisera materialflöden. Ett 

beställningspunktssystem är den vanligaste metoden för materialstyrning av artiklar när det 

gäller artiklar med jämna och oberoende behov. Beställningen kan vara i form av en 

inköpsorder eller en produktionsorder beroende på vilken typ av artikel det gäller och då 

börjar produktionen när lagernivån uppnår beställningspunkten, som är lika med summan av 

säkerhetslager och förväntade efterfrågan under ledtiden. Det är även viktigt att kontinuerligt 

kontrollera artiklars aktuella lagersaldo mot beställningspunkten eftersom i fall kvantiteten är 

mindre än förbrukningen då tillfogas en signalering som startar processen för påfyllning av 

lager (Olhager 2013). 

Periodbeställningssystem är den andra metod som kan användas och som bygger på att 

beställningen utförs med bestämda intervall vid periodisk inspektion av lagernivån. 

Periodbeställningssystem håller en fast tidsintervall mellan varierande orderkvantitet jämfört 

medan beställningspunktsystem som arbetar med en fast orderkvantitet (Olhager 2013). 

Fördelen med periodbeställningssystem är att det minskar ordersärkostnader och 
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transportkostnader för företag som har samma leverantör av många olika artiklar (Jonsson & 

Mattsson 2011). 

 

3.3.2 Materialhantering 

Materialhanteringen karaktäriseras av aktiviteter för hantering och förflyttning av material 

internt inom ett företag. Antalet ställen för hämtning och lämning av material, hur frekventa 

flödena är, vilken typ av material som gäller och transportsträckor för förflyttning är exempel 

på ett antal faktorer som påverkar utformning av materialhanteringssystemet (Jonsson & 

Mattsson 2011).  

Nuförtiden spelar materialhanteringssystem en viktig roll med att styra flödet i de flesta 

branscherna. Inom tillverkning och distribution ökar graden av automatisering vilket leder i 

sin tur att öka effekten av materialstyrning i framtiden. Materialhanteringssystem har många 

egenskaper som till exempel: kostnadseffektivitet, hög tillgänglighet och hög flexibilitet 

(Klotz et al. 2013). 

Distansen till en underleverantör är en viktig parameter för att uppnå effektiva flöden och 

Jonsson (2008) anser att korta avstånd till underleverantör leder till lägre 

transportkostnaderna, leveranstider och leveransflexibilitet.  

 

3.3.3 Godsmottagning 

Godsmottagningen kan beskrivas enligt figur 5: 

 

Figur 5: Modern logistik för ökad lönsamhet (Oskarsson et al. 2013, s.130) 
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Godsmottagning innebär att lagerpersonal tar emot ankommande gods och eventuella 

omlastning. I samband med godsmottagning så görs också en ankomstrapportering där 

personalen registrerar godset som ankommer i datasystemet med hjälp av varornas följesedel. 

Det kan hända att det ankommande godset placeras i temporära lager i någon form av ställ 

lager eller direkt på golvet om personalen inte hinner med att göra ankomstkontroll 

(Oskarsson et al. 2013). 

Oskarsson et al. (2013) definierar tre olika system för placering av gods. Dessa är: 

 Fastplatssystem karaktäriseras av att varje artikel har en fastställd plats i lagret både i 

plock och buffertplats. Fördelen med fastplatssystemet är att det minimerar 

administrationen medan nackdelen är behovet av stort lageryta.  

 Flytande placeringssystem karaktäriseras av att gods placeras i lagret enligt 

prioriteringssystem där artikelnumret och platsen måste behandlas i ett avancerat 

administrativt system. Tömning av plockplatsen gör det möjligt att ha en säker och 

kontinuerlig kontroll av lagersaldon vilket gör att lagerutrymmet användas mycket 

bättre vid flytande placeringssystem än i fastplatssystemet 

 Blandsystem är en kombination av fastplatssystem och flytande placeringssystem. 

Det är nödvändigt att ha ett administrativt system oavsett vilket av dessa tre systemet som 

tillämpas (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.4 Informationsflöde och Affärssystem 

Ett informationsflöde är en utgångspunkt som bestämmer vad som skall tillverkas och när för 

att kunna möjliggöra logistiksystemets syfte med att skapa ett effektivt materialflöde som i sin 

tur utnyttjar resurserna och tillfredsställer kundefterfrågan (Jonsson & Mattsson 2011). 

Enligt författarna så kräver det att inrikta sig på rollen och effekten av informationsflöde för 

att kunna förbättra systemets prestanda (Deshmukh & Jones 2005). 

Flera informationsflöden är grunden till behovet av efterfråga information i ett effektivt 

logistiksystem. Informationen beror på vilken typ av kunden företaget har. Om kunden är ett 

tillverkande företag så består information av tidpunkter och kvantiteter för de planerade 

inköpen medan om kunden är en butik så utgör de viktiga efterfråga information till 

leverantören om mängden av den mest sålda artikel. För effektiva materialflöden är det även 

obligatoriskt att ha information om leverantörernas leveransförmåga som till exempel 

lagersaldo uppgifter, leveransaviseringar, orderbekräftelser etc. där EDI är ett exempel av 

automatisk informationsöverföring mellan systemets verksamhet (Jonsson & Mattsson 2011). 

Korrekt information är på ena sidan nyckelfaktor för att företaget ska kunna planera och 

balansera sina resurser och därmed tillfredsställa kundens behov. På andra sidan kan det 

tillföra snabbare genomflöde, mindre förseningar samt att undvika onödiga 

lageruppbyggnader och brister i lager service och flexibilitet. Därför har säkerställning av 
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korrekt informationsflöde en värdefull roll med att hjälpa företaget att uppnå sitt mål att vara 

konkurrenskraftig i den hårdnande marknaden (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

3.4.1 Affärssystem och implementering av affärssystem  

Enterprise Resource Planning (ERP) är den engelska benämningen på affärssystem och kan 

beskrivas som ett mjukvaruverktyg som har ett syfte att stödja verksamhetens 

informationshantering och effektivisering av processer (Magnusson & Olsson 2008). ERP är 

uppbyggd av moduler och samlar marknads-, ekonomi-, sälj-, produktion- och logistik 

avdelningen med mera in till en enda gemensam databas. Alla avdelningar är kopplade till 

varandra och all information lagras på ett enda ställe (Helo & Szekely 2005).  ERP- system 

stödjer organisationen med att öka produktiviteten och arbetskvalité genom att erbjuda 

integration, standardisering och förenkling av flera affärstransaktioner (Maditinos et al. 2011). 

Affärssystem karaktäriseras av sin förmåga att kunna behandla stora transaktionsvolymer och 

att samla stora datamängder (Jonsson & Mattsson 2011). 

Det fundamentala tänkesättet bakom implementering av ett affärssystem är att systemet ska 

anpassas efter verksamheten och inte på motsatt sätt (Magnusson & Olsson 2008). Det finns 

enligt Ross och Vitale (2000)  sex olika grundläggande motivation för implementering av ett 

affärssystem som visas i figur 6: 

 Behovet av en allmän plattform 

 Förbättra processer 

 Synliggöra data 

 Reducera kostnader 

 Öka kundservice 

 Utveckla strategiska beslut 

 

Figur 6: Motivation för ERP (Ross & Vitale 2000, s.234). 
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3.4.2 Datakvalité  

Allt eftersom variationer i produkter och mängden producerade produkter ökar blir det ett 

större krav på informations kvalité. Eftersom komplexitet ökar i att hantera den stora 

mängden information blir risken större för dåligt data kvalité. Dålig kvalité i data kan leda till 

att felaktiga beslut tas, dåligt rykte på marknaden samt stora kapital förluster. Därför blir det 

allt mer viktigt för företag att ha god datakvalité allt eftersom i produktionen ökar (Watts, 

Shankaranarayanan & Even 2009). 

 

3.5 Lean-produktion 

Lean är ett sätt att tänka på, en filosofi på principer och en företagskultur. Det är inte en 

metod att arbeta snabbare och den är inte endast anpassad för tillverkning och lean ska inte 

ses som ett förbättringsprojekt (Modig & Åhlström 2013). Lean fel översätts ofta på svenska, 

det sägs vara resurssnålt och magert. Det lean egentligen handlar om är att använda rätt 

resurser och rätt mängd resurser på bästa sätt. Petersson et al. 2015 anser att minska på 

mängden resurser inte alltid är bättre.  

För att ett företag ska förbättras enligt Petersson et al. (2015) är det nödvändig att veta vad 

som behöver förbättras och då är det grundläggande att veta skillnaden mellan värdeskapande 

aktivitet och slöserier. Slöserier är aktiviteter som inte anses tillföra något värde till 

slutprodukten, och företag ska strävas efter att eliminera dess då dem medför onödiga 

kostnader och osäkerhet i materialflödet. Toyota i Japan har kategoriserat in slöserier i sju 

olika grupper för att de enklare ska bli att upptäcka dem och en extra åttonde slöseri brukar 

läggas till i västvärlden. Dessa är: 

 Överproduktion 

 Väntan  

 Transport 

 Överarbete 

 Produktion av defekta produkter  

 Rörelser 

 Lager  

 Outnyttjad kompentens 

 

3.5.1 Standardiserat arbete 

Det standardiserade arbetssättet började redan när Henry Ford introducerade det första 

löpande bandet i början av 1900-talet i Fordfabriken i Detroit. Fords syfte med 
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standardiseringen var att det enkelt skulle vara att lära upp ny personal, samt enklare att bygga 

bilar (Petersson et al. 2015). Begreppet standardisering kan beskrivas som:  

”En standard beskriver det just nu bäst kända och överenskomna sättet att utföra ett 

arbetsmoment, förvara dokument, signalera behov etc.” (Petersson et al. 2015, s.129). 

Det standardiserade arbetssättet ska vara klart definierad enligt Petersson et al. (2015) så att 

ledningen vet vad som ska förbättras, vilket i sin tur är viktigt för att driva ut slöseri från 

företaget. Den utgör en baslinje från vilket förändringar mäts. När en ny bättre lösning har 

överenskommits är det den som ska utgöra standarden och den gamla ska förkastas. Att inte 

ha ett standardiserat arbetssätt gör tillvaron problematisk som att, personalen inte vet vad som 

ska göras eller hur olika operationer ska utföras på ett effektivt sätt. Genom att skapa ett 

överenskommet sätt att utföra operationer skapas förutsättningar för att resultatet ska bli 

förutsägbart. Inom lean är förutsägbarheten nödvändig för att diva ut slöseri ur flödet. Ett 

standardiserat arbetssätt sprider kunskap genom att följa arbetsinstruktionen konsekvent, då 

får alla anställda den kunskap som är bäst känd just nu. Dessutom bidrar standardiseringen till 

lärandet, genom de brister som avslöjas i verksamheten skapas lärande om hur verksamheten i 

detalj fungerar.  

Standardiserat arbetssätt kan missuppfattas och/eller tillämpas på ett felaktigt sätt. Många tror 

att det är ett arbetssätt som aldrig kan ändras, att det bara finns ett sätt att utföra arbetet och att 

det hämmar personalen att använda sin kreativitet.  Detta är inte syftet med standardiserat 

arbetssätt. Målet är att låta personalen komma på bättre sätt utföra processen, och att ständigt 

leta efter förbättringar föra att driva ut slöseri ur flödet, samt att ha hög kvalité på produkterna 

och reducera kostnaderna i verksamheten (Emiliani 2008). 

Eftersom operatörerna är de som har bäst kunskap av arbetsprocess är det de som skall 

utveckla arbetssättet och uppdatera den. Men om ett flöde sträcker sig över flera processer 

faller ansvaret på ledaren som ansvara för flödet att skapa och vidareutveckla 

flödesstandarden (Petersson et al. 2015).    

3.5.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett sätt som innebär att kartlägga produktionsflödet inom ett företag för 

att kunna identifiera de aktiviteter i processen som är värdeskapande och icke-värdeskapande 

för kunden. De värdeskapande aktiviteterna karaktäriseras av att material och resurser 

förbrukas för att kunna skapa mervärde för kunder medan icke värdeskapande aktiviteter är 

motsatsen och kan däremot elimineras. En essentiell del av värdeflödeanalysen är att först 

kartlägga nuläget för att kunna identifiera slöserier samt att bestämma vad som behövs 

förbättras och hur läget kan se ut i framtiden (Petersson et al. 2015).  

   

3.5.3 Resurseffektivitet respektive flödeseffektivitet 

Resurseffektivitet handlar om att utnyttja en resurs så mycket som möjligt för att den ska bli 

lönsam. För att något ska vara resurseffektivt ska det säkerställas att det alltid finns arbete för 

resursen att bearbeta. En läkare är ett exempel på en resurs som har många patienter att 

undersöka så kallande flödesenheter. Läkare i Sverige överbelastas med patienter för att deras 

arbetsdag ska vara fullbelastad. Svenska vårdsystem vill inte spendera pengar på läkare som 
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inte kommer utnyttjas fullt ut. Därför ökar mängden flödesenheter i dessa processer.  För att 

hantera den stora mängden arbete behöver det skapas strukturer och rutiner, dessa ses för 

tillfället som ett värdeskapande arbete men i själva loppet är det ett icke värdeskapande arbete 

som kunde ha undvikits genom att vara flödeseffektivt.  Det primära behovet kan inte 

tillfredsställas i tid då processen skapar hela tiden sekundära behov som genererar merarbete. 

Arbete skjuts fram då resurs effektiviteten är viktigare än att tillfredsställa det primära 

behovet i tid.  Det negativa med resurseffektivitet är att det skapas öar, där varje ö fokuserar 

på sin uppgift. Mycket av informationen förloras mellan öarna då det inte finns se full 

överblick över processen som helhet. Det blir många omstarter och genomloppstiden blir 

långa på grund det primära behovet tillfredsställs inte i tid (Modig & Åhlström 2013). 

Enligt författarna Modig och Åhlström (2013) är flödeseffektivitet lite tvärtom om vad 

resurseffektivitet handlar om. Här är målet att eliminera antalet flödesenheter i arbete genom 

att försöka eliminera orsakerna till att det uppstår köer i processen. Syftet är att det primära 

behovet ska bearbetas snabbare vilket sänker genomloppstider och den värdeskapande tiden 

ökar. För att det ska fungera är det viktigt att se processen som en helhet. 

Därmed är lean verksamhetsstrategi att prioritera flödeseffektivitet framför resurseffektivitet.  

Genom att eliminera, reducera och hantera variation är målet att ständigt öka 

flödeseffektivitet och öka effektiviteten i utnyttjande av resurser. Syftet är inte att ha hög 

resurseffektivitet eftersom företag ska undvik att belägga varje resurs till det maximala på 

grund av oförutsedd händelser (Modig & Åhlström 2013). 
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar en nulägesbeskrivning av materialflödet på fallföretaget. Data och 

informationen som författarna har erhållit kommer ifrån företaget genom observationer och 

intervjuer. Empirin kommer att presenteras både genom text och illustrationer för att 

tydliggöra innehållet i brödtexten. Syftet med nulägesbeskrivningen är att så objektivt som 

möjligt kartlägga verksamheten på företaget för att undersöka vad som kan göras annorlunda 

för att uppnå högre kvalité i processen.  

4.1 Produktionslayout 

Kongsberg produktion kan beskrivas som en funktionell verkstad. Likt en funktionell verkstad 

så är Kongsberg maskiner uppdelade efter maskintyper och funktioner. 

I dagsläget finns det en bearbetningsavdelning och två monteringar på Kongsberg. På varje 

avdelning finns det en teamledare som med sitt team genomför produktionen. Teamledarna 

ansvarar att planera produktionen inom gruppen och tilldela arbetsuppgifter till montörer. 

Under observationer uppmärksammar att teamledarna strävar alltid efter att hitta effektiva 

lösningar för att få ett bättre flöde i varje avdelning. Syftet är att på ena sidan gynna anställa 

ergonomiskt och på andra sidan företaget ekonomiskt och tidsmässigt. 

Varje team består av olika antal montörer som varierar beroende på efterfråga. Under våren 

brukar företaget ta in extra personal för att kunna möta den höjda efterfrågan i produktionen. 

Materialhanterarna ser till att det finns tillräckligt material på hyllorna, att plocka fram 

komponenter från lagret samt att transportera dessa till de olika avdelningarna. Ibland kan det 

hända att montörer själva hämtar material från lagret.  

Figur 6 visar en generell produktionslayout för hela produktionsanläggningen. Bearbetningen 

och monteringen TT600 är de två avdelningarna som studien grundar sig på. Resterande 

områden tillhör inte studien. För en större version av produktionslayouten se bilagor. 

 

Figur 7: Produktionslayout  
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4.2 Informationskarta 

Nedan illustreras en karta av hur informationen flödar genom företaget med hjälp av den 

insamlade empirin. 

 

 
 

 

 

Figur 8: Informationsflöde  på Kongsberg 

 

4.3 Orderhanteringsprocessen 

En kartläggning av hur företaget arbetar idag gjordes för att identifiera förbättringspotentialer 

i orderläggningsprocessen. De intervjuade respondenterna var Jan1, VD på Kongsberg, 

Elisabeth2, materialplanerare på Kongsberg, Kristina3, ordertagare på Kongsberg och 

Annelie4, logistik ansvarig samt ordertagare på Kongsberg. För att få en rättvis och ärlig bild 

av orderläggningsprocessen, har samma intervju frågor ställts till samtliga respondenter.  

                                                 
1 Jan fabrikschef på Kongsberg Prower Products System AB, muntlig intervju den 27 mars 2017 

 
2 Elisabeth materialplanerare på Kongsberg Prower Products System AB, muntlig intervju den 27 mars 2017 

 
3 Kristina på Kongsberg Prower Products System AB, muntlig intervju den 27 mars 2017 

 
4 Anneli logistik ansvarig sam ordertagare på Kongsberg Prower Products System AB, muntlig intervju den 27 

mars 2017 
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Processen startar med att avtal skrivs med samtliga kunder och leverantörer. Inkommande 

ordrar från kunder tas emot på olika sätt. De stora kunderna som står för 60 – 70 procent av 

omsättningen skickar sina ordrar via EDI. De mindre kunderna förmedlar sitt behov via fax 

och e-post, samt görs hämtningar i kundernas terminaler av ordersansvariga. Affärssystemet 

beräknar ledtider, men avgör inte om ordrarna kan accepteras eller inte. Det finns inget tak på 

hur stora volymer av ordrar som kan tas emot. Med hjälp av statistik, prognoser och 

erfarenhet avgöras det om ordern kan tas emot eller inte. Ordrar som skickas via fax, e-post 

och hämtas i terminaler rapporteras in manuellt i affärssystemet. Ordrar som läggs via EDI 

rapporteras automatiskt in i affärssystemet. Ansvaret i orderavdelningen är fördelat mellan 

Anneli och Kristina. Anneli har hand om EDI-ordrar och Kristina har hand om resterande 

ordrar. 

Företaget prioriterar att tillfredsställa de stora kunderna och möta deras behov i tid. Då dessa 

följer upp leveransprecision från Kongsberg, att de levererar i tid, till rätt kvalité och 

kvantitet.  

 

4.4 Materialflödet  

Under denna rubrik har en kartläggning av materialflödet gjorts i samband med intervjuerna 

för att kunna identifiera var de ineffektiva bitarna idag befinner sig. 

 

4.4.1 Behovskörning 

Varje kväll körs en behovskörning i systemet. Systemet beräknar varje produktorders bill of 

materials (BOM) för att se vad som kommer att behöva införskaffas för att kunna leverera 

den godkända ordern. Nästa dag på morgonen får materialplaneraren förslag på vad som skall 

köpas in. Inköpslistan skickas ut till underleverantörer veckovis ibland kan det även skickas ut 

individuellt ett par gånger i veckan om behovet skapas. Det som observerades på företaget var 

att lagret inte fysiskt kontrollerades för att överensstämma med affärssystemets lager. Den 

fysiska kontrollen av lagret sker endast under årsvisa inventeringar.  Underleverantörerna till 

företaget ligger nära företaget för att möjliggöra snabba och effektiva inköp av material. 

Företaget har en egen lastbil som kör olika rundor måndagar och onsdagar mellan de olika 

leverantörerna för att hämta upp materialet, detta kallas för mjölkrundor. Detta gör dom för att 

ha en viss kontroll över att material anländer i tid. 

 

4.4.2 Godsmottagning 

När material kommer in till Kongsberg väntar materialet vid godsmottagningen för att 

kvantiteten och kvalitén kontrolleras. Efter att pallen har granskats rapporteras den in i 

systemet och en uppdatering av lagersaldot görs. Pallen transporteras med truck till rätt 

avdelning och placeras på ett ledigt pallställ. På pallen stämplas ett följdkort som skrivs ut när 

pallen rapporteras in i system. På följdkortet står det artikelnummer, ets ID (svets ID) och 

materialnummer för att delkomponenten ska kunna spåras. Dessutom hjälper följdkortet till 

att spåra defekta delkomponenter som består av samma material men kom in i separata pallar. 

En kopia av följdkortet lämnas i ett kartotek och lager-platsen på var pallen placeras skrivs 
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ner. Det görs för att underlätta för anställda att spåra pallen bland pallställen. Eftersom denna 

del av arbetet är manuellt så går det inte att spåra pallen via systemet, det enda som 

affärssystemet visar är lagersaldot.  

 

4.4.3  Körlista 

För att de bekräftade ordrarna ska hamna på körlistan måste materialplanerare frisläppa 

ordrarna. Ordrarna måste även frisläppas några månader framåt för att materialplaneraren ska 

kunna planera produktionen. Körlistan skrivs ut varje morgon och används av 

avdelningsansvariga och operatörer som en vägledning på vad som ska produceras under 

dagen. Varje avdelning och maskin har sin specifika körlista. Körlistan är baserad på 

leveransdatumet, som mäts bakåt till det datum när ordern senast ska startas. För att beräkna 

när ordern senast ska startas använder affärssystemet tidsbaseringar på operationer som 

produkten ska gå igenom för att sammanställas. Varje order kopplas till en specifik 

produktionsnummer så att produkterna i ordern kan spåras när de gjordes ifall eventuella 

defekter uppkommer i produkten. Det sker för att enkelt kunna spåra och spärra alla produkter 

under det specifika produktionsnumret.  Dessutom finns det ett operationsnummer för den 

operation som produkten har gått igenom. I körlistan står det dessutom antalet produkter som 

ska produceras för varje order.  

 

4.4.4 Starta ordern 

När produktion ska startas ska den även startas i affärssystemet och det görs genom att i 

systemet skriva in i produktionsnumret och antalet produkter som ska produceras för den 

specifika ordern. Då beräknar affärssystemet produktens bill of material och antalet 

delkomponent som krävs för ordern subtraherar från lagersaldot. Ibland kan det hända att en 

order inte kan startas i systemet på grund av att det saknas artiklar i lagret. Då visas ett 

felmeddelande på en delkomponent som inte kan startas. Antingen saknas delkomponenten 

helt eller så finns det bara ett fåtal artiklar kvar och hela ordern kan inte startas. Om det inte 

går att starta en order ska produktionen planeras om och nästa order i körlistan ska startas.  

Fördelen med att starta ordern är att lagersaldo granskas på artiklar och meddelar om antalet 

artiklar finns hemma för att sammanställa kvantiteten av ordern. Efter att en order har lyckats 

att starta kan produktionen köras igång. En annan fördel med att starta en order är att 

lagersaldot hålls uppdaterat och när nästa order ska startas körs en ny bill of material 

granskning för orden och materialet för den orden dras bort från aktuella lagersaldot.  

 

4.5 Informationsflöde & affärssystem 

Kongsberg Power Products Systems AB implementerade år 2007 affärssystemet Navision- 

XAL-Oracle sedan dess har inte så stora förändringar gjorts. Programmet är föråldrat och 

mycket manuellt arbete måste göras vid sidan av affärssystemet. Systemet sätter 

begränsningar i att arbeta på ett standardiserat sätt då det inte är välutvecklat. Koncernen 

Kongsberg har SAP som affärssystem och företaget försöker själva nu att få klartecken från 
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koncernen om att implementera SAP5. De anser att det nya affärssystemet kommer att 

underlätta arbetet och lösa interna problem.  

Sena justeringar i körlistan görs inte i affärssystemet utan ändringar förmedlas mellan 

avdelningar med gula notislappar. Anledningen till att ändringar inte görs i systemet är för att 

det upplevs som komplicerat för de anställda att göra snabba justeringar. På grund av att 

ändringar inte görs i affärssystemet så når inte förändringarna alla avdelningar, vilket visar i 

bristande kommunikation och planering på monteringen.   

Systemet använder gamla operationstider som inte har uppdaterats på flera år även om 

produktionen har förändrats. Även när observationer genomförts har de inte rapporterats in i 

affärssystemet utan glömts bort i Excel-dokument.  

 

4.6 Lean-produktion 

Företaget har inga klara rutiner på hur vissa operationer ska utföras i verksamheten. Nya 

observationer görs men de förs inte in i affärssystemet, utan affärssystemet använder gammal 

data. Det leder till att mycket onödigt arbete görs som inte har någon nytta av. De nya 

observationerna noteras i Excel-dokument men rapporters inte in i affärssystemet.  

Alla produktionsstarter i affärssystemet görs inte direkt när produktion av en order startar utan 

det kan dröja till att ordern behöver avslutats i affärssystemet som en start görs. För att kunna 

avsluta en order i affärssystemet måste den ha startas innan. Genom att starta produktionen i 

affärssystemet får anställda information om det finns tillräckligt material i lager för order om 

inte fås ett meddelande att det saknas material och produktionen behöver planeras om.  

Under intervjun med materialplanereraren får författarna fram att under de senaste månaderna 

har företaget jobbat med att få ner batchstorlekar som kommer från bearbetningen. Innan 

framställde bearbetningen stora batcher av material som skickades till monteringen som inte 

behövdes för tillfället och orsakade lagerhållningsproblem. Nuförtiden försöker 

materialplaneraren att hålla batchstorlekarna små för att få ett bättre flyt i produktionen och 

frigöra mer lagerplatser då lagret är en begränsning för företaget.  

På vissa håll har man inte standardiserat arbetssätt, då det springs med gula lappar och rutiner 

saknas. Efter att observationer märks det även att det finns en frustration bland anställda över 

de gula lapparna och att det krävs ett bättre system. Gula lappar orsakar att den nya 

informationen inte når alla avdelningar och omstarter i produktionen behöver göras då 

material saknas från bearbetningen.   

 

  

                                                 
5 SAP – Systems Applications Products Societas Europaea är ett tyskt mjukvaruföretag som leverera 

affärssystem till företag och anses vara en av världens största aktörer i sin bransch (Magnusson & Olsson 2008).  
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5 Analys 

I detta avsnitt görs en jämförelse mellan den teoretiska och empiriska bakgrunden. 

5.1 Produktionslayout  

Efter att har studerat produktionen på Kongsberg har det konstaterats att produktionsresurser 

placeras på ett sådant sätt att det blir flexibelt för montörer att kunna utföra sitt arbete. 

Anställda söker efter ständiga förbättringar för att det både ska underlätta för dem själva och 

effektivisera arbetet så att det gynnar verksamheten.  Företagets produktionsflöde visar att den 

nuvarande produktionslayouten är av den funktionella verkstad-karaktären där maskiner med 

samma tillverkningstekniska funktion placeras på samma ställe (Dinis-Carvalho, Alves & 

Sousa 2014). Enligt teorin är denna layout lämplig när företaget samtidigt vill producera 

många olika produkter (Jonsson & Mattsson 2011), vilket är typiskt för Kongsbergs 

produktionskaraktär. 

Företaget tillverkar en stor mängd varierande modeller för att kunna tillfredsställa 

kundbehovet där produktionen sker mot kundanpassade ordrar. Orderkvantiteterna varierar 

beroende på typen av kund. Den befintliga produktionslayouten är anpassad efter fastigheten 

och den stora mängden varierande produkter. Även om en funktionell verkstad sätter 

begränsningar i materialflödet som onödiga transporter och långa genomloppstider (Jonsson 

& Mattsson 2011) så anser det att den nuvarande layouten är bäst anpassad för företaget.  

5.2 Orderhanteringsprocessen  

Innan en order mottas av Kongsberg skapas ett avtal mellan kunden och företaget för att 

parterna ska komma överens om pris, leveransvillkor och produktprestanda. De flesta ordrar 

tas emot via EDI. Enligt Fredholm (2000) kan EDI effektivisera informationsflödet och 

förflyttning av material inom verksamheten. Informationen överförs med standardiserade 

meddelanden istället för att manuella inmatningar görs i affärssystemet. Vid manuella 

inmatningar kan både data gå förlorad och felaktiga rapporteringar kan ske i affärssystemet. 

Företaget jobbar med 60 - 70 procent med EDI-ordrar och dessa ordrar kommer från de 

viktigaste kunderna. Fördelen med EDI är att pappersarbetet och manuellt arbete minskar. Det 

bidrar till snabb informationshantering, kortare ledtider, bättre datakvalité och mindre 

felfrekvens. EDI underlättar dessutom kommunikationen mellan kunden och företaget genom 

att en snabbare och enklare kommunikation kan genomföras. Företaget kan med kontinuerliga 

uppdateringar informera kunden om tillverkningsprocessen och när leveransen kommer att 

ske. Dessutom hjälper det företaget att hålla lagernivåerna och lagerkostnaderna nere. Som 

många tekniska system har även EDI nackdelar som tekniska hinder och att det är 

kompetenskrävande (Fredholm 2000).  

30 - 40 procent av ordrarna mottas via fax, e-post och genom att manuella hämtningar görs i 

kundterminaler. Hanteringen av dessa ordrar är mer känsliga än EDI-ordrar då manuella 

rapporteringar måste göras av ordertagare i affärssystemet där mycket kan gå fel vid 

inmatningen. Det är dessutom en tidskrävande process som genererar mängder av 

pappersarbete och lagerhållningsproblem (Bérard 2013).  
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För att ytterligare minska på felfrekvenser i orderhanteringsprocessen bör företaget se till att 

få de resterande 30 – 40 procent av ordrarna via EDI. Det skulle dessutom underlätta arbetet 

för ordertagarna så att dessa kan fokusera på värdeskapande aktiviteter istället för att manuellt 

rapporterna in i system ordrar som anses vara ett slöseri i dagsläget.  

 

5.3 Materialflöde 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver materialflödet som logistikens primära flöden. För att 

materialflödet ska kunna anses effektivt så är det viktigt att dra nytta av resurserna på bästa 

sätt. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) så avser materialhantering aktiviteterna för hantering och 

förflyttning av material internt inom ett företag. Kongsberg har i nuläget lagt ansvar för 

materialhanteringen hos materialhanteraren vars uppgift är att förse arbetsstationerna med 

material så att dessa aldrig kommer att få en brist av efterfrågat material. Företaget utnyttjar 

inte de tillgängliga resurserna på ett optimalt sätt då det saknas vissa stunder material vid 

monteringen. Produktionen planeras inte i tid då avsaknad material uppmärksams först när 

produktionen startas i verkligheten. Det som anställda ska göra är att utnyttja det tillgängliga 

affärssystemet och starta ordern i systemet för att se om allt material finns tillgängligt för att 

påbörja ordern. Redan i ett tidigt skede kan anställda undvika onödiga uppstarter och 

omplanering av körlistan.  

Vid godsmottagningen ankommer materialet som företaget behöver till produktionen. 

Lagerpersonalen godkänner kvantitet och kvalitén på det ankomna materialet. På grund av att 

material hanteras manuellt och ingen rapportering sker i affärssystemet om var materialet har 

placerats, så kan inte systemet bidra till någon hjälp för att spåra pallen. Det enda som 

rapporteras in i systemet är antalet. Genom att använda sig av ett automatiserat lager kan 

lagret effektiviseras vid distribution av material (Klotz et al. 2013). Materialhanteraren 

kommer inte behöva leta efter materialet i det fysiska lagret utan istället kan 

materialplaneraren med hjälp av systemet spåra pallen vilket resulterar i att mindre slöserier 

uppstår i flödet.  Lagret använder sig av truck som transportmedel för att köra pallar in i 

pallställ och köra ut material till arbetsstationer. Enligt Oskarsson et al. (2013) karaktäriseras 

detta av ett fastplatssystem vilket minimerar administrationen men nackdelen är behovet av 

stor lageryta. Författaren anser dessutom att ett administrativt system är en nödvändighet 

oavsett vilket systemen för placering av gods som används. Företaget måste lära sig att 

använda det tillgängliga affärssystemet på ett optimalt sätt.  

Företaget använder sig av ett beställningspunkssystem som bygger på att jämföra den 

kvantiteten som finns tillgänglig i lager och beställningspunkten. När beställningspunkten 

underskrids får materialplaneraren en signal om att lägga ut en order för påfyllning av lagret. 

Materialplaneraren gör varje kväll en behovskörning i systemet för att besluta vad som 

behöver anskaffas för att kunna leverera den godkända ordern till kunden. Enligt teorin är 

syftet med materialstyrning att rätt material finns tillgängligt för att på ett lönsamt sätt kunna 

balansera behovet av material med tillgång på material i flödet (Jonsson & Mattsson 2011).  

Det som företag måste ta hänsyn till när beställningspunkssystem tillämpas är att det är viktigt 

att kontinuerligt kontrollera artiklarnas aktuella lagersaldo mot beställningspunkten (Olhager 

2013). Genom att inte kontinuerligt kontrollera lagret kan företaget antigen få brist på en 
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artikel eller onödiga inköp av material som leder till onödiga kostnader och lagerpåfyllningar. 

Som det tidigare nämnts i empiri delen har Kongsberg en egen lastbil som ansvarar för att 

köra mjölkrundor mellan de närliggande underleverantörerna för att plocka upp material och 

leverera till företaget. Enligt Jonsson (2008) uppnår företaget effektiva flöden om leverantörer 

är närliggande då det leder till lägre transportkostnader, leveranstider och leveransflexibilitet. 

Företaget arbetar ständigt med att ha närliggande leverantörer vilket kan vara en fördel om 

sena ordermottagningar från kunder förekommer då kan företaget få snabbt material levererat. 

 

5.4 Informationsflöde och affärssystem 

Syftet med affärssystemet är att företaget lättare ska kontrollera sina processer och lättare 

kommunicera internt (Magnusson & Olsson 2008). Dessutom samlar systemet all data på en 

enda databas för lättåtkomlighet (Helo & Szekely 2005). Observationer påvisar att 

affärssystemet på företaget är föråldrat och även dåligt uppdaterat. När nya observationer på 

företaget görs införs de inte i affärssystemet och systemet jobbar på gammal data. Det medför 

att verksamheten aldrig kan göra en tillräckligt bra planering för att stödja verksamhetens 

informationshantering och produktion. När ändringar i layouten eller nya investeringar i 

maskiner görs ska nya tidtagningar tas för att uppdatera systemet för att få en mer realistisk 

körlista som kan effektivisera materialflödet genom att produktionen startas i tid och inte för 

sent eller för tidigt. Detta minskar risken för lageruppbyggnader eller förseningar. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) är informationsflödet en utgångspunkt för vad som skall 

tillverkas och korrekt information är nyckelfaktorn för att företaget ska kunna planera och 

balansera sina resurser för att därmed tillfredsställa kunden. Genom att inte jobba med aktuell 

information försvårar företaget genomflödet i verksamheten. Det kan leda till förseningar och 

onödiga lagerbyggnader, samt dessutom brister i lagerservice och flexibiliteten.  

Kongsbergs problem är inte bara att affärssystemet inte uppdateras på information utan även 

att all information inte når ut till alla avdelningar. Detta leder till att det blir många onödiga 

rörelser och väntan på att få rätt material till monteringen. Anledningen till att all information 

inte når alla är dels för att det är svårt att göra snabba justeringar i det nuvarande 

affärssystemet, dels att anställda anser att det är lättare att förmedla informationen via gula 

notislappar.  Detta hindrar företaget att göra en god planering av produktionen. Förändringar 

ska inte göras utanför affärssystemet för det är då informationen inte når alla inblandande. Det 

kan leda till att bearbetningen jobbar med ordrar som inte är högprioriterade och monteringen 

står och väntar på material från bearbetningen då endast monteringsavdelningar har fått ta del 

av den nya ändringen via gula lappar. Dessutom rubbar det hela den planerade körlistan när 

ordrar tas och kastas om i körlistan utanför affärssystemet. Det kan leda till materialbrist då 

den planerade produktionen störs. Sena ändringar via gul notislappar skapar dessutom stress 

bland anställda då produktionen behöver stoppas och maskiner behöver ställas om inför den 

nya ordern.  

En lyckad implementering av affärssystemet förbättrar processer, gör data synlig för alla 

inblandade, reducerar kostnaderna och möter kundernas behov i tid menar Ross och Vitale 

(2000). För att detta ska kunna göras krävs det att informationen förmedlas till samtliga 

avdelningar och inte till ett par enstaka avdelningar. Efter att observationer utförts märks det 

att affärssystemet inte använts på ett optimalt sätt eftersom det inte bidragit till att användbar 

information delats till alla inblandade i organisationen. Det minskar möjligheten att varje 
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avdelning ska jobb optimalt och effektivt. Vid sidan av affärssystemet används stödsystem 

som gula lappar för att sprida vidare informationen, vilket medför att syftet med 

affärssystemet att jobba på ett standardiserat arbetssätt, går förlorat (Maditinos et al. 2011). 

Företaget behöver skapa en standard om att sena ändringar ska göras i affärssystem för att 

undvika störningar i den planerade produktionen och materialbrist. Anställda bör jobba med 

att skapa det som en vana. Om det nuvarande systemet sätter ytterligare begränsningar i det 

standardiserade arbetssättet. Bör företaget vidta att implementera ett modernare affärssystem 

för att lösa kommunikationsproblemen. Vid implementering av det nya affärssystemet krävs 

det att utbildningar genomförs för att systemet ska användas på ett optimalt sätt och att 

kommunikationsbrist undviks.  

För att skapa ett effektivare materialflöde är det obligatoriskt för ett företag att ha 

informationen om leverantörens leveransförmåga och genom automatisk 

informationsöverföring kan ett effektivare materialflöde möjliggöras menar Jonsson och 

Mattsson (2011).  Men detta kräver dessutom att materialplaneraren jobbar med aktuellt 

lagersaldo så att korrekt information kan delges till leverantörer när det kommer till 

beställning av material. I Kongsberg upplevs det ofta att material saknas vid uppstart av en ny 

order och det är på grund av bristande kommunikation mellan avdelningarna. Det är därför 

monteringen inte kan balansera och planera sina resurser, vilket enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) är viktigt för att möta kundens behov i tid.  

 

5.5 Lean-produktion  

För att veta vad som ska förbättras är det grundläggande att veta skillnaden mellan 

värdeskapande aktiviteter och slöserier. Dessutom krävs det att standardiserade arbetssätt är 

klart definierade så att företag vet vad som ska förbättras för att driva ut slöserier. Att inte ha 

dem klart definierade kan försvåra vad som ska förbättras vilket kan ses i Kongsbergs fall. Att 

inte ha rutiner på hur vissa operationer ska göras och att alla gör på olika sätt kan komplicera 

förbättringsarbetet (Petersson et al. 2015).  

Problem som har observerats av författarna är att det saknas rutiner när produktionen ska 

startas. En fördel med att starta produktionen i affärssystemet innan produktionen startas i 

verkligheten är att systemet subtraherar bort antalet komponenter i produktorderns BOM. 

Affärssystemet visar sedan det aktuella saldot i lagret samt om alla komponenter för att 

sammanställa ordern finns hemma. Detta minskar onödiga omstarter i produktionen om 

material saknas för operationen. Att starta produktionen i affärssystemet underlättar 

planeringen i hela verksamheten då det reducerar onödiga slöserier som väntan, rörelser och 

överarbete.  

Genom att förmedla den nya informationen via gula lappar och att varje avdelning jobbar för 

sig själva orsakar att informationen mellan öarna förloras då det inte finns en full överblick 

över processen som helhet. Det leder till att många omstarter görs och genomloppstiderna blir 

långa på grund av att det primära behovet inte tillfredsställs i tid (Modig & Åhlström 2013). 

Kongsbergs problem med gula lappar är att de flest lapparna når endast monteringen och inte 

bearbetningen. Bearbetningen får inte informationen vid förändringar i körlistan utan jobbar 

utifrån den gamla. När en order startas i monteringen kan material saknas från bearbetningen 

och det leder till frustration. Då anställda innan de startar produktionen i systemet går först 
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och letar efter materialet i pallställ vid monteringen för att det sedan ska visas att den inte ens 

har påbörjats i bearbetningen. Det orsakar att anställda måste säga till i bearbetningen att 

materialet behövs och en omplanering behöver göras i monteringen som leder till många 

omstarter och långa genomloppstider då kommunikationen mellan avdelningarna inte sker via 

affärssystemet körlista utan med hjälp av gula lappar. Dessutom kan sena ändringar i körlistan 

orsaka brist i material som inte förses till monteringen från bearbetningen utan som kommer 

direkt från leverantörer. Anledningen till detta är att sena ändringar inte görs i affärssystemet 

vilket stör den planerade produktionen dom nästkommande dagarna och materialet räcker inte 

fram till nästa kommande material leverans.  

Mycket arbete görs för att uppdatera operationstider men dessa förs inte in i affärssystemet 

där den kommer till nytta. Detta är ett tecken på slöseri. Företaget behöver skapa rutiner, som 

när nya observationer tas att de förs in i affärssystemet och inte i Excel-dokument där det 

glöms bort och inte kommer till nytta.  

Inom lean ska flödeseffektivitet prioriteras framför resurseffektivitet. Detta eliminerar antalet 

flödesenheter i arbete genom att eliminera orsakerna till att det uppstår köer i processen. 

Dessutom bidrar det till att primära behovet bearbetas snabbare och genomloppstiderna 

minskar vilket ökar den värdeskapande tiden. Dessutom undviks full beläggning av resurser 

på grund av oförutsägbara händelser (Modig & Åhlström 2013). Kongsberg har jobbat de 

senaste månaderna på att sänka batchtstorlekarna. Dels för att spara på lagerplatser, dels för 

att inte belägga maskinerna fullt. Det har visat en förbättring både i lagret och resulterat i ett 

bättre flyt i organisationen av material.  Genom att tillverka stora batcher tillfredsställs inte 

det primära behovet i tid då resurseffektivitet anses vara viktigare än att uppfylla kundens 

krav (Modig & Åhlström 2013).  
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6 Diskussion 

Detta avsnitt tar upp en diskussion av analysen och om syftet har uppfyllts, samt vilka 

begränsningar som har tvingats göras för att komma fram till slutsatsen.  

Detta examensarbete har för syfte att effektivisera ett företags materialflöde från 

orderläggning till montering. I uppsatsen har en diskussion förts fram utifrån de teorier och 

den empiri som kombineras i analysen. Fokusen i diskussionen är att tillfredsställa kundens 

behov och identifiera icke-värdeskapande aktiviteter. Detta görs för att kunna skapa 

förbättringar som möjliggör att utveckla materialhanteringsprocessen där förbättringar och 

lösningar resulterar i ett effektivare materialflöde och nöjdare kunder. 

Materialflödet är logistikens primära flöde och det är därför viktigt att flödet fungerar idealt. 

För att kunna effektivisera materialflödet är det viktigt att identifiera och eliminera onödiga 

slöserier samt att förbättra orderläggningsprocessen. Genom att dra nytta av resurserna på 

bästa sätt och reducera ställtider kan värde skapas för kunden och därmed uppnås en högre 

produktivitet. Sett från observationer har Kongsberg inga klara rutiner och även ett gammalt 

affärssystem vilket kräver mycket manuellt arbete och onödigt överarbete. Detta skapar 

mycket pappershantering och springande med gula notislappar vilket kritiseras av anställda 

eftersom det upplevs som stressigt och komplext. Det upplevs inte heller vara ett hållbart 

system. Den manuella pappershanteringen skapar inte värde för kunden och kan sättas som 

icke-värdeskapande aktivitet. I ett effektivt flöde skulle information och justeringar finnas 

tillgängligt i systemet, vilket skulle skapas i att skapa rutiner. Om detta inte hjälper bör 

företaget ta till att implementera ett nytt affärssystem som matchar verksamhetens behov. 

Dessutom krävs det att lagret fysiskt kontrolleras för att se till att den är förenlig med 

affärssystemets data. Forskarna tror att detta förbättrar processer, reducerar kostnader och 

effektiviserar den interna kommunikation som i sin tur leder till att kunna tillfredsställa 

behovet i tid. Då det nuvarande affärssystemet sätter begränsningar så kan företaget inte kan 

använda sig av ett automatiserat kartotek för att spåra material via systemet. Forskarna tror att 

implementering av ett modernare system skulle kunna lösa även detta problem för att enklare 

spåra material och undvika manuellt pappersarbete. Då följdkorten i kartotek kan gå 

förlorade.  

Suboptimerade verksamheter är den största anledningen till missnöjda kunder, långa 

väntetider och ineffektiva flöden. Genom att skapa ett jämnt flöde i administrationen vad 

gäller materialhanteringen kan företaget minska kostnader och långa väntetider och därmed 

skapa värde både för kunden och företaget. 

En lyckad implementering av affärssystemet och införing av rutiner kan reducera slöserier 

och hjälpa företaget att inrikta sig på att tillfredsställa kunden på ett optimalt sätt. Med hjälp 

av ett standardiserat arbetssätt kan företaget lättare identifiera och eliminera brister. Eftersom 

företaget har olika kunder med många variationer av produkter som efterfrågas anser 

forskarna att införing av ett modernare system kan hjälpa företaget med att bättra 

kommunicera och undvika risker med dålig datakvalité. Men innan ett modernare 

affärssystem införs bör företaget se till att anställda förmedlare all ny information via det 

nuvarande affärssystemet och inte med hjälp av gula lappar. Om det nuvarande systemet 

sätter ytterligare begräsningar i det standardiserade arbetet, bör företaget fundera på om de 
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ska införa ett nyare system eller inte. Kongsberg behöver först jobba med rotorsaken till 

problemet innan ett nytt system tillämpas. Att implementera ett nytt system behöver inte 

betyda att det kommer lösa kommunikationsproblem.  

Genom att alla avdelningar har tillgång till samma information om förändringar kan ett 

välutvecklat samarbete och ett effektivare flöde uppnås. Kommunikationen mellan 

avdelningar blir mer elektronisk där risken för att stora segment av den muntliga 

kommunikationen försvinner. Detta resulterar i att manuella sysselsättningar försvinner och 

ersätts med automatiserade processer och maskiner. Ur ett hållbarhetsperspektiv så har 

minskning av sysselsättningen en negativ påverkan på den sociala hållbarheten. Däremot har 

minskning av pappershantering en positiv påverkan på den miljömässiga hållbarheten. 

Automatiseringen av sysselsättningen har både en positiv och negativ ekonomisk påverkan, 

den positiva påverkan är att genom ett system kan antalet anställda minska men den negativa 

är att implementeringen av ett nytt system är kostsamt. Bara för att något är positivt 

ekonomisk behöver det inte betyda att det bidrar till ett hållbarare samhälle då den sociala 

hållbarheten lider.  

Ett standardiserat arbetssätt, kommunikation och kundanpassning är viktiga för att kunna 

effektivisera materialflödet. Företaget ska alltid fokusera på framtiden och sträva efter 

ständiga och långsiktiga förbättringar för att kunna vara konkurrenskraftiga i en 

konkurrensutsatt omvärld. 

Syftet med studien var att kartlägga och analysera materialhanteringsprocessen i fallföretaget. 

Undersökningen syftade till att identifiera slöserier i materialflödet för att effektivisera flödet i 

det producerande företaget. Utifrån Pettersson et al. (2015) är en viktig del av 

värdeflödesanalyser att först kartlägga nuläget för att slöserier ska kunna identifieras och 

elimineras i syfte att förbättra processen. Genom en värdeflödesanalys identifierades 

aktiviteter som var icke-värdeskapande för kunden. Dessutom har förslag framlagts för 

företaget på hur de skulle kunna effektivisera materialhanteringsprocessen.  

Metoden och tillvägagångssättet för undersökningen av materialhanteringen har utgått från att 

författarna granskat arbetssättet i det producerande företaget enligt den valda metoden, 

kartläggningen av nuläget och observationen samt utifrån litteraturstudie. Dock har 

kartläggningen anpassats efter den rådande situationen på företaget och inte fullt ut följt en 

detaljerad kartläggning av materialflödet. Även om varje steg i studien varit noga planerad går 

det inte att frångå att undersökningen kan innehålla okända felkällor som kan ha en viss grad 

av påverkan på resultatet. Dessa felkällor kan ha skett i insamlingen av material vid 

intervjuer, bearbetningen och tolkningen av data som insamlats. Dessutom går det att anta att 

en stor mängd av information och kunskap har undanhållits vid observationerna och det har 

forskarna varit medvetna om redan i början av studien. Det svåraste med att intervjua 

respondenter är att få dem avslappnade och bekväma med forskaren, så att dem öppet kan 

diskutera ämnet. Observanterna har dessutom svårt att erkänna sina brister i arbetsuppgifter 

och skyller ofta på något annat. Detta kan ha lett till de okända felkällorna i smugit sig in i 

undersökningen. Författarna har strävat efter att intervjua och observera fler olika personer 

inom ämnet för att få en beskrivning av verksamheten utifrån olika perspektiv för att öka 

projektets trovärdighet och därmed validitet. Trots det finns en viss osäkerhet om alla faktorer 

har tagits i beaktande även om validiteten kontinuerligt följts upp och granskats med jämna 
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mellanrum genom möten med både intern och extern handledare för att undvika 

misstolkningar och felaktig information.  Med hänsyn till de rådande omständigheterna anses 

validiteten god för det aktuella fallföretaget. 

Materialhanteringen är ett stort och brett ämnesområde och därför kan det inte dras några 

generella slutsatser om att samma förbättringar som har framtagits för fallföretaget kommer 

att vara applicerbara för andra verksamheter. Dock anses det att den teoretiska bakgrunden 

och tillvägagångssättet som undersökningen genomförts på kan vara användbart för andra 

producerande företag, men samma resultat bör inte förväntas.  Reliabiliteten i arbetet anses 

vara god om samma kartläggning och analys av materialflödet skulle utföras igen på 

fallföretaget.  

Forskarna har tagit hänsyn till dem etiska kraven genom att informera dem medverkade att de 

observeras. Dessutom har forskarna förklarat för alla respondenter vad syftet är med studien 

för att undvika missförstånd. Då studien inte var anonym var det viktigt att betona 

konfidentialitet att de finns möjlighet att veta från vem forskaren har fått svar från, men att 

informationen som tilldelats inte har avsikt att skada någon. Rapporten har dessutom inte tagit 

upp allt som har observerats av respekt för företaget och informanterna.  

En fortsatt forskning som kan bedrivas inom ämnet effektivering av materialflöde är en mer 

fördjupad undersökning i automatisering av lagret. Hur ett företag kan effektivisera 

materialflödet genom att implementera ett automatiserat lager som t.ex. kedjekopplade tak- 

och golvbaserade conveyor i produktionen. 
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7 Rekommendation 

Detta avsnitt tar upp förbättringsförslag för företaget. 

För att Kongsberg ska effektivisera sitt materialflöde från att en order kommer in till att den 

når fram till monteringen har följande rekommendationer framtagits. Nedan presenteras 

huvudproblem som identifierats i verksamheten.  

7.1 Standardiserat arbetssätt 

 Det saknas kunskap om vad standardiserat arbetssätt innebär.  

 Det saknas ett bestämt arbetssätt och rutin på hur informationen genom företaget ska 

förmedlas. 

 Produktionen i affärssystemet startas sent in i tillverkningen vilket resultera att vissa 

maskiner får materialbrist, vilket leder till onödiga slöserier och omstarter.  

7.2 Information & Affärssystem  

 Ny information som sena ändringar förmedlas inte på ett korrekt sätt och resulterar i 

kommunikationsproblem och störningar i den planerade körlistan vilket kan leda till 

materialbrist.  

 Produktionen startas inte i affärssystem vid uppstart av en order vilket leder till dåligt 

uppsikt över lagersaldot. 

 Affärssystemet används inte på ett korrekt sätt då mycket av informationen sker 

utanför systemet dessutom används den inte på ett optimalt sätt när det kommer till 

lagret. 

 Dåligt uppdaterade operationstider. 

För att effektivisera materialflödet från orderläggningen till monteringen har följande 

lösningar föreslagits till ovanstående problemområden. 

7.3 Standardiserat arbetssätt 

 Företaget bör hålla utbildning om hur ett standardiserat arbetssätt kan bidra till 

positiva effekter både för anställda och företaget. Att utbilda anställda om vad 

standardiserat arbetssätt innebär är en grundläggande del till ständiga förbättringar.  

 Det behöver skapas klara rutiner på hur ny information ska förmedlas och med 

grupparbete eliminera gula lappar som anses stressande.  

 Genom att starta produktionen i affärssystemet innan det startas i verkligheten kan 

anställda tidigt få veta om material för ordern finns tillgängligt och eliminera onödigt 

slöserier som väntan, rörelser samt onödiga omstarter. 

7.4 Information & affärssystem  

 Gula lappar måste förvinna från verksamheten för att kommunikationsproblemen ska 

elimineras 
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 Ny information måste förmedlas genom affärssystemet så att alla inblandade får ta del 

av informationen samtidigt. Dessutom behöver det informeras via affärssystemet för 

att den planerade körlistan inte ska störas i syfte att undvika materialbrist.  

 Starta produktionen i affärssystemet möjliggör en bättre översikt av material för 

materialplaneraren så att denne jobbar med ett aktuellt lager och kan beställa rätt antal 

produkter till rätt tidpunkt.  

 Företaget bör eliminera kartoteket och se till att spårningen sker via affärssystemet för 

att lättare ha kontroll över lagret då följdkort kan gå förlorade i ett kartotek och 

resultera i onödigt letande av material.  

 Genom att uppdatera tiderna i affärssystemet kan en bättre körlista framställas av 

systemet. 

Mycket av de föreslagna lösningarna rör sig runt att jobba på ett standardiserat arbetssätt för 

att eliminerar onödiga slöserier och kommunikationsproblem. Då anställda anser att 

affärssystemet sätter begränsningar i det standardiserade arbetssättet bör företag se över att 

implementera ett modernare system. Men innan det görs måste företaget försöka eliminera 

gula lappar och jobba med det nuvarande systemet på ett optimalt sätt. Det för att identifiera 

rotorsaken i verksamheten och inte borsta rektorsaken under mattan och tro att ett nyare 

system löser företagets problem.  

Att kontrollera lagret kontinuerligt kan anses som slöseri men när det nuvarande systemet på 

företaget inte fungerar optimalt bör lagret kontrolleras lite mer oftare än en gång per år tills 

systemet blir robust. Det för att i syfte undvika onödiga lageruppbyggnader och dessutom 

undvika materialbrist. 

Nedan illustreras det rekommenderade flödesschemat för företaget så att de kan få ett 

effektivt materialflöde från orderläggningen till monteringen  

 
 

 

Figur 9: Förbättringslösningar 
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8 Slutsats 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser som forskarna har kommit fram till och en 

återkoppling till frågeställningen görs.  

För att skapa ett effektivare materialflöde i ett företag från att en order kommer in till att den 

når monteringen innebär att utnyttja resurser och befintlig kapacitet på ett optimalt sätt. Detta 

skapar värde för kunden och möter kundefterfrågan. För att detta ska uppnås behöver 

Kongsberg Power Products Systems AB utbilda sina anställda om att jobba på ett 

standardiserat sätt genom att införa rutiner då slöserier kan identifieras i flödet för att förbättra 

processen och effektivisera materialflödet. Företaget bör se över att implementera ett 

modernare system om det nuvarande systemet sätter ytterligare begränsningar i det 

standardiserade arbetet. Vid implementering av ett nyare system är det viktigt att utbilda 

anställa i det nya systemet för att undvika de gula notislapparna.  Med ett modernare 

affärssystem kan kommunikationen ske på ett effektivare sätt mellan avdelningarna, dessutom 

kan en bättre planering och balansering av resurser göras. 

Innan systemet blir robust anser författarna att det är nödvändigt att kontrollera lagret 

kontinuerligt och arbeta med ett aktuellt lagersaldo. Det innebär att alltid starta produktionen i 

systemet innan operationen påbörjas för att se till att det överensstämmer med vad som står i 

affärssystemet för att undvika brist på material och onödig lagerpåfyllnad.  

 

 



39 

 

 

Referenser 

Bell, J (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur. 

Bérard, J.M. (2013). Automating Fax and E-mail Orders Improves Cost Control. Institute of 

Finance & Management, (5), ss.11-12. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Deshmukh, A. & Jones A. (2005). Test beds for complex systems - seeking improved 

measurement and understanding of static and dynamic complexity. Communications of the 

ACM, 48(5), ss. 45-50. DOI: 10.1145/1060710.1060738. 

Dinis-Carvalho, J.,  Alves, A.C. & Sousa, R.M. (2014). Moving from job-shop to production 

cells without losing flexibility: a case study from the wooden frames industry. South African 

Institute for Industrial Engineering, 25(3), ss. 212-225.  

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur.  

Emiliani, M.L. (2008) Standardized work for executive leadership. Leadership & 

Organization Development Journal, 29(1), ss. 24-46. DOI: 10.1108/01437730810845289. 

Fredholm, P. (2000). Elektroniska affärer. Lund: Studentlitteratur. 

Harrison, A. Remko, I.H. & Skipworth, H. (2014). Logistics Management and Strategy: 

competing through the supply chain. Femte upplagan, New York: Pearson. 

Heikkinen, D. & Sarkis, J. (1996). Disaster recovery issues for EDI systems. Industrial 

Management & Data Systems, 96(2), ss. 25-32. DOI: 10.1108/02635579610112624. 

Helo, P. & Szekely, B. (2005). Logistics information systems: An analysis of software 

solutions for supply chain co‐ordination. Industrial Management & Data Systems, 105 (1), ss. 

5-18. DOI:10.1108/02635570510575153. 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Andra 

upplagan, Lund: Studentlitteratur.  

Hua, Z., Huang, F. & Zhang, B. (2008) Process flexibility with bill of material constraints. 

International Journal of Production Research, 46(6), ss.1567-1586, DOI: 

10.1080/00207540600969766. 

Roberts Jacobs, F., Berry, W.L., Whybark, D. C. & Vollman, T. E. (2011). Manufacturing 

planning and control for supply chain management, Singapore: McGraw Hill. 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jonsson, P (2008). Logistics and supply chain management. Berkshire: McGraw-Hill 

Education. 



40 

 

 

Jonsson, P. & Mattsson S.A. (2011). Logistik: Läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur. 

Klotz, T., Schönherr, J. & Sessler, N. (2013). Automated Formal Verification of Routing in 

Material Handling Systems. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 

10(4), ss. 900-915. DOI: 10.1109/TASE.2013.2276763. 

Kongsberg(u.å) Ljungsarp plant Sweden. http://www.kongsbergautomotive.com/contact-

us/scandinavia/ljungsarp/ [2017-02-06]. 

 

Kongsberg (u.å) Guided by our values. 

http://www.kongsbergautomotive.com/careers/working-in-ka/guided-by-our-values/ [2017-

02-06]. 

Magnusson, J. & Olsson, B. (2008). Affärssystem. Lund: Studentlitteratur. 

Mattsson, S.A. (2002). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur. 

Maditinos, D., Chatzoudes, D. & Tsairidis, C. (2011). Factors affecting ERP system 

implementation effectiveness. Journal of Enterprise Information Management, 25(1), ss.60-

78. DOI: 10.1108/17410391211192161. 

Modig, N. & Åhlström, P. (2013). Detta är lean, lösningen på effektivitetsparadoxen. Andra 

upplagan, Stockholm: Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research. 

Olhager, J. (2013). Produktionsekonomi: Principer och metoder för utformning, styrning och 

utveckling av industriell produktion. Lund: Studentlitteratur. 

Oskarsson, B., Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2013). Modern logistik för ökad lönsamhet. Fjärde 

upplagan, Lund: Studentlitteratur.  

Patel, R.. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Tredje Upplagan, Lund: 

Studentlitteratur. 

Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blucher. & Alsterman, 

H. (2015). LEAN: gör avvikelser till framgång. Tredje upplagan, Bromma: Part Media. 

Ross, J.W. & Vitale, M.R. (2000). The ERP revolution: Surviving vs. Thriving. Information 

Systems Frontiers, 2(2), ss. 233-241. DOI: 10.1023/A:1026500224101. 

Seddon, J. (2010). Bort från styrning och kontroll: omvärdering av Lean service. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Shayan, E. & Sobhanallahi, A. (2002). Productivity gains by cellular 

Manufacturing. Production Planning & Control, 13(6), ss. 507-516, DOI: 

10.1080/09537280210157983. 

 

http://www.kongsbergautomotive.com/contact-us/scandinavia/ljungsarp/
http://www.kongsbergautomotive.com/contact-us/scandinavia/ljungsarp/


41 

 

 

Watts, S., Shankaranarayanan, G. & Even, A. (2009). Data quality assessment in context: A 

cognitive perspective. Decision Support Systems, 48(1), ss. 202-211. 

DOI:10.1016/j.dss.2009.07.012. 



42 

 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur ser orderläggningsprocessen ut? 

2. Hur ser materialflödet från orderläggningen till monteringen? 

3. Hur mycket anser ni att processen är effektiv och hur skulle ni effektivisera den? 

4. Anser ni att ni jobbar på ett standardiserat arbetssätt och tror ni att ett sådant arbetssätt 

skulle bidra till en ökad effektivisering? 

5. Hur anser ni att kommunikationen är i materialflödet? 
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Bilaga 2 

Intervju med Jan Randevik - Plant Manager at Kongsberg Power Products Systems AB 

Processen är uppbyggd med ledtider, frysdagar och produktionstider för varje enskild 

produkt. Systemet säger att monteringen ska starta senast två dagar innan leveransdatumet. 

Bearbetningen ska senast starta två dagar innan det behövs på monteringen. Men denna kan 

variera då viss bearbetat material behöver skickas på ytbehandling och då krävs det upp till en 

veckas ledtid. Kunderna har satt två dagars frystid och leverantörer kan ha upp till två veckors 

frystid om inte mer beroende på geografisk position.   

Varje produkt har sin BOM utifrån den kan det lätt ses vilka ingående komponenter det 

behövs samt lagersaldot.  

När en order kommer rapporteras den in i systemet av Anneli och Kristina och efter en 

behovskörning får man fram vilka artiklar som kommer behöva köpas in för att sammanställa 

den specifika produkten. Inköp av material görs av Elisabeth. Ordrarna hamnar på en körlista 

som ska följas. Denna körlista baseras endast på när en order ska bli färdig och har inget med 

lagersaldot. Körlistan ska skrivas ut av maskinoperatörer eller avdelningsansvarig varje 

morgon för att man ska ha en så någorlunda aktuell kölista. Denna körlista innehåller 

specifika produktionsnummer för varje order och när produktionen senast ska startas och 

leveransdatum.  

Processen enligt Jan anses inte effektiva och det krävs uppdateringar i systemet samt ett bättre 

affärssystem.  

Arbetet följer inget standardiserat arbetssätt då det springs med gul lappar som enligt 

operatörer är både stressande och retande. Körlistan på monteringen följs inte utan styrs av 

gula lappar som lämnas av planeringsansvarige för avdelningen. I bearbetningen följs 

körlistan så mycket som det går men på grund av materialbrist får man ibland hoppa över 

vissa körningar. För att öka kommunikationen och undvika gula lappar krävs det ett bättre 

gemensamt system enligt Jan. Företaget håller på med att implementera ett bättre affärssystem 

men det kommer ta en tid på grund av att de behöver klartecken från koncernen.  
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Bilaga 3 

Intervju med Elisabeth - materialplanerare 

Elisabeth gör en behovskörning när ordnarna kommer in och denna görs kvällstid. Varje 

morgon får hon förslag på vad som kommer behöva att köpas in. Inköpenslistan skickas ut 

veckovis. Vid behov skickas den ut ett par individuella gånger till underleverantören. Genom 

att detaljplanera varje veckas produktion försöker Elisabeth hålla lagren nere samt ledtiderna. 

Hennes ansvar faller på att planera produktionen för bearbetningen och hålla batch storlekarna 

nere. Den senaste tiden har dom fått ner batch storlekarna som har bidragit till ett effektivare 

arbetssätt.  

Elisabeth anser inte att processen är effektivt då affärssystemet endast visar ordrar som har 

frisläppts. Hon kan inte se alla ordar så att hon kan göra en bättre planering utan måste 

frisläppa ordrar två månader framåt för att gör en materialplanering. Systemet enligt henne är 

gammalt och komplicerat för att göra ändringar i.  

Enligt henne försöker dom jobba med ett standardiserat arbetssätt, men affärssystem har sina 

begräsningar som hindrar anställda att göra arbetet effektivare.  

Kommunikationen med underleverantören på vissa håll har sina brister men det är något dom 

inte kan göra något åt på grund att det enbart finns ett par enstaka leverantörer som kan 

leverera enligt deras krav och tidsram. 
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Bilaga 4  

Intervju med Kristina – ordertagare för fax, email och hämtningar i kundens 

terminaler. 

När hon får in en order från en kund eller när hämtningar görs i kundernas terminaler order 

godkänner Kristina. Affärssystemet håller ledtiderna men den har ingen max tak på hur 

mycket man kan producera en viss månad utan av erfarenhet så kan hon avgöra om man kan 

ta emot ordern eller inte. Orderna läggs in i systemet så att Elisabeth kan göra en 

behovskörning.  

Det som enligt Kristina skulle kunna effektivisera flödet och arbetssättet är ett bättre 

affärssystem.  

Arbetet följer inget standardiserat arbetssätt utan det springs med gul lappar och det på grund 

av att man inte kan göra snabba justeringar i systemet som skulle effektiverat arbetet samt 

gjort det mer standardiserat.  

Dom stora kunderna enligt henne är dom styr och ställer det är dom man försöker ständigt 

tillfredsställa med att leverera i tid och till rätt kvalité och kvantitet. Dessa företag håller 

ständigt statistik på Kongsberg.  
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Bilaga 5 

Intervju med Anneli – Logistik ansvaring, har hand om stora kunder som lämnar ordar 

via EDI 

Anneli tar emot ordrar via EDI från stora kunder som Volvo, John Deere och Catepiller. EDI 

ordrarna mottas och granskas om behovet kan tillfredsställas i tid och till rätt kvantitet. 

Ändringar av kunden görs även via EDI och då måste körlistan uppdateras för att 

tillfredsställa kundens behov. Ändringar i systemet kan inte göras på ett smidigt sätt och på så 

sätt blir man tvungen att förmedla den uppdaterade informationen med hjälp av gula lappar. 

Anneli anser att med hjälp av ett nyare system kan man lösa problemet med att arbetet blir 

mer standardiserat och effektivt.  
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Bilaga 6  

Produktionslayout i Power Products Systems AB. 
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