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Förord 

Detta examensarbete har utförts av två studenter från Högskolan i Borås. Fallstudien har 

gjorts på Volvo Personvagnar AB Pressverket i Torslanda.  

Vi vill tacka vår interna handledare Åke Wetterborg, externa handledare Andreas Hagen, 

tekniker Fredrik Eriksson & produktionstekniker Morgan Söderhed för att de varit 

behjälpliga med examensarbetet. Tack till Volvo Personvagnar AB som gett oss en möjlighet 

att utföra en studie hos företaget. 

 

  



 

Sammanfattning 
Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom 

fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällande 

hantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo 

Personvagnar AB. Studien är geografiskt avgränsad till Pressverket i Torslanda, där det 

interna logistikflödet undersöks. Avgränsningen är från inkommande leverans av omonterade 

emballage i förråd, ut till produktion och tillbaks till förråd med fyllda emballage. 

  

Syftet med studien är att undersöka och identifiera problemområden kopplat till det interna 

logistikflödet vid hanteringen av ett viss typ av emballage samt komma med 

förbättringsmöjligheter för företag i liknande situationer. 

De metoder som använts i studien för att uppfylla syftet är sekvensbaserad aktivitet och 

metodanalys (SAM-analys), processflödesanalys samt en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerad intervju. 

 

Resultatet gav flertalet identifierade problemområden. De olika problemområdena som 

identifierades var icke standardiserat arbetssätt, en svårhanterlig påse som skall öppnas och 

förseglas, slöserier i form av överproduktion, onödig transport och onödiga rörelser samt att 

det behövdes extra bemanning vid hantering av emballaget. Det finns ett flertal möjligheter 

för företag att utveckla sin logistiska situation. Förbättringsmöjligheterna för företag i 

liknande situationer är exempelvis ett nytt packsätt för att minska ledtiden vid hantering av 

emballage, eliminering av slöseri för att åstadkomma ett så rakt flöde som möjligt, 

standardiserat arbetssätt för att skapa trygghet hos de anställda samt ändring av lagerlayout 

för att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter.  

  
 

  

 

  

  



Abstract  
This study aims to streamline the packaging management at a producing company. Areas 

studied are the flow for a specific packaging type and crew when packing. The procedure for 

the study is done by doing a case study at Volvo Cars Co. The geographically limitations are 

with in the Press Office in Torslanda, the operator packing to the warehouse and from the 

storage to be transported to the customer. The method is to utilize various methods and tools 

to identify problem areas. When finding problem areas the purpose can be reached by 

evaluating the problems and provide possible improvements to eliminate these.  

Methods being used are SAM analysis, process flow analysis and a qualitative study. 

The results identifies problem areas in the lack of knowledge of handling package, for 

example that everyone works in different ways. Layout in the warehouse can be different, 

thus reducing transport between processes and eliminate non-value activities. Through a new 

way of packing, the lead time can be reduced when handling a filled package, as well as 

ensuring the safety of the employees.  
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Definitionslista 

Emballagehantering - Hanteringen av lådan som fylls med detaljer och sedan skickas till 

kund. 

Flaskhals - En del som har fullt utnyttjad kapacitet trots att de andra delarna har ledig 

kapacitet. Flaskhalsen bromsar därför upp processen. 

Flöde - Den helhet som omfattar och knyter samman alla processer som en produkt passerar 

från första planering till färdigt resultat.  

Kina-pack - Ett viss typ av  emballage som fraktas till Kina. 

Layout - En slags design som kan se olika ut beroende på situation.  

LEAN - En metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde av 

befintliga resurser.  

Logistik - Kunskapen om att leda och kontrollera flöden med fokus på att uppnå högsta 

möjliga effektivitet. 

Visualisering - Synliggöra mål, planer och förbättringsarbeten på företag för att få alla att 

känna sig delaktiga. 

Värdeskapande - Något som gör nytta för kunden.  

Pressoperatör - Personal som arbetar med att sköta om tillverkningsprocessen på pressverket.  
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1. Inledning 

Idag har företag problem med logistik i form av emballagehantering, flödeslayouter och olika 

former av gap. Dessa leder till ineffektiva processer och bidrar till långa ledtider. Genom att 

ha rätt verktyg, metoder och typ av layout kan onödiga slöserier minskas. De företagen som 

strävar efter effektivisering bekantar sig allt som oftast med Lean (Bodana, Mawandiya, M 

Patel & A Modi 2016). För att vara dominant i marknaden och vinna över konkurrenterna 

behövs mindre kostnader, ökad kvalitet samt ökad produktivitet (Elgazzar, et al 2012). 

Hos ett stort producerande företag med inriktning mot fordonsindustrin fokuseras det på 

Lean, dvs. effektivisering och eliminering av slöseri. Denna filosofi blev känd hos Toyota 

production, definierades på 80-talet och har utvecklats genom åren. Idag bygger Lean på att 

företag utvecklar metoder och strategier som lämpar sig för det individuella företaget. Fokus 

ligger på att jobba effektivt istället för att jobba snabbt samt att medarbetarna har ett 

välmående. (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman,  

2015) 

Genom att använda olika verktyg kan flödet visualiseras vilket gör det enkelt för alla 

anställda att ha kunskap om alla delmoment. Information som verktygen ger visar processens 

ledtid, dolda slöserier samt värdeskapande aktiviteter. 
 

1.1 Bakgrund  
Fordonsindustrin är en stor del av Sveriges produktion och handel. Sverige har tre stora 

fordonstillverkare. Det är Scania, Volvo personvagnar och Volvo lastvagnar. 

Fordonsindustrin är en industri som ger goda möjligheter till jobb. Idag ger industrin en halv 

miljon arbetstillfällen i Sverige. Ungefär 12% av Sveriges export utgörs av fordonsindustrin. 

(FKG 2018).  

Finanskrisen 2008-2009 ledde till en minskad försäljning hos fordonsindustrin över hela 

världen. Idag har många företag utvecklats då staten införde räntefria lån och följde program 

för kundefterfrågan (Kurilov 2012). Människans behov av personbilen har dock ökat genom 

åren trots finanskriser, detta har lett till att denna industri haft en viktig roll i 

samhällsutvecklingen och landets ekonomiska tillväxt. 
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Figur 1 - Svenska utvecklingen av personbilar i trafiken (Statistiska centralbyrån) 

 

Antalet fordon i världen som byggdes år 2015 är över 90 miljoner stycken och ungefär en 

tredjedel av dessa bilar tillverkades i Kina (Se OICA 1). Under de senare åren har 

omfattningen av efterfrågan ökat hos kunder i Kina. År 2000 såldes ungefär 1.8 miljoner bilar 

i Kina medan under 2015 såldes hela 24.6 miljoner bilar. Denna ökning är radikal och 

försäljningen ser ut att öka med åren. Totalt sett ur ett globalt perspektiv sysselsätts 50 

miljoner människor. (Se OICA 2).  

 

Den snabba utvecklingen medför en del utmaningar som tvingar företag att förbättra sina 

processer och flöden för att hinna med. Enligt Leanprinciperna som används mycket inom 

bilindustrin gäller det att ständigt arbeta med förbättringar på alla nivåer i företaget för att 

kunna fortsätta konkurrera på den globala marknaden. (Petersson et. al, 2015). För att kunna 

exportera till kunder i Kina är logistikflödet viktigt att utveckla och förbättra i takt med att 

försäljningen ökar. Det finns i dagsläget ett vetenskapligt gap där emballagehanteringen inte 

hängt med i utvecklingen och där inte någon större forskning kring emballagehantering 

gjorts. Varför emballagehanteringen inte hunnit utvecklas är för att kraven från kunden blir 

hårdare och kunden vill ha sin leverans allt snabbare. Det gäller att transportera rätt kvantitet, 

till rätt plats, i rätt tid då ledtiden ofta är lång eftersom det är lång sträcka att frakta från 

Sverige till Kina. Det är också viktigt att emballagen och hanteringen är utformade på bästa 

möjliga sätt för att det som ska fraktas hålls i gott skick och att det sker smidigt, både internt 

och externt. Studien har motiverats av att använda teorier för att få kunskap om hur 
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effektivisering av emballagehantering kan ske. 
 
1.2 Problembeskrivning  

Effektivisering av flöden halkar efter för emballage som ska fraktas långa sträckor. Kostnader 

styr hur konkurrenskraftigt ett företag är. Om företag minskar ledtiden kommer även 

variationen att minska, vilket skapar vinst (Hayya, Harrison & He, 2011). Med en ständig 

ökning av konsumtion ökar även kraven på industrin. Några av de krav som ökar är att 

leverera i rätt kvantitet, till rätt plats och i rätt tid. Detta försvåras då ledtiden blir lång när det 

ska fraktas en längre sträcka. Därför gäller det att effektivisera redan i det interna 

logistikflödet och få det att flyta på så bra som möjligt för att i långa loppet klara av att 

tillfredsställa kunden som befinner sig en lång bit ifrån. Företag blir mer konkurrenskraftiga 

om de kan erbjuda kostnadseffektiva och snabba lösningar. Begreppet LEAN blir alltmer 

känt med åren och förknippas med att effektivisera flöden. Eftersom att det inte finns en 

tydlig definition av ordet LEAN och att det tolkas på olika sätt blir det komplext att följa en 

struktur. Detta arbetssätt anpassas till det specifika företaget. Däremot finns det tydliga 

riktlinjer i hur verktygen används och på så sätt kan företag använda sig utav LEAN 

metoderna för att effektivisera flöden. (Petersson et. al, 2015).  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och identifiera problemområden kopplat till det interna 

logistikflödet vid hantering av ett viss typ av emballage samt komma med 

förbättringsmöjligheter för företag i liknande situationer.  
 

Forskningsfrågor 

● Vad är grunden till att emballagehantering är ineffektiv? 

● Vilka förbättringsmöjligheter finns vid sådana problem? 
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1.4 Avgränsningar  

Den geografiska avgränsningen är att studera logistiken på Volvo Personvagnar AB på 

pressverket (se bilaga 4). I denna rapport undersöks det interna logistikflödet på pressverket i 

Torslanda. Emballagetypen “Kina-pack” i form av pall studeras och detaljen som följs är 

“K426 Rear floor panel rear” (se bilaga 6). Från inkommande leverans med omonterade 

emballage som byggs ihop i förråd, ut till produktion och tillbaka till förrådet med packat 

emballage.  
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2. Teoretiskt ramverk  
Här presenteras relevanta teorier för studien. 

2.1 Processflöde 

Ett flöde är det som omringar och knyter samman alla processer och aktiviteter som en 

produkt passerar, från start till slut. Flödets prestanda avgör kundnöjdheten och flödet 

påverkar hur effektivt de insatta resurserna kan användas för att skapa värde. Ett flödes 

huvudsakliga uppgift är att tillfredsställa kunder, alltså att tillgodose ett behov och skapa 

värde, och att få flödet att flyta på bra utan onödiga slöserier. Detta är viktigt för att kunna 

uppfylla behovet så snabbt som möjligt. Att ha kunden i centrum är betydelsefullt i en 

verksamhet och för att kunna göra det krävs det, i förbättringsarbetet, att just flödet och inte 

processerna är i fokus för att kunna skapa en bra helhet och kundnöjdhet. Det är viktigt att 

ständigt upprätthålla och förbättra flödet för att kunna få ett så effektivt flöde som möjligt, för 

att utvecklas som företag och för att tillfredsställa kunden. Ett flöde i gott skick är viktigt för 

att kunna leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt ställe med ett minimum av slöseri. (Petersson 

et al., 2015) 

 

 

 

 

 

När det talas om effektivitet så är flödeseffektivitet ett viktigt begrepp. Flödeseffektivitet 

innebär summan av den värdeskapande tiden i relation till genomloppstiden. 

Flödeseffektivitet fokuserar på den tiden från att ett kundbehov har identifieras tills dess att 

behovet är uppfyllt. Flöden som inte är tillräckligt effektiva medför stora kostnader och 

besvikna kunder. För att kunna förbättra tiden mellan identifiering av kundbehov tills dess 

att det är uppfyllt gäller det att se vilka aktiviteter som inte skapar något värde i flödet. 

Flödeseffektivitet är ett prestationsmått som beräknas i metoden värdeflödesanalys, i den 

metoden går det att visualisera de aktiviteter som inte skapar något värde i flödet och på så 

vis få ett effektivare flöde genom att eliminera de icke värdeskapande aktiviteter.  

“Alltid när det finns en produkt avsedd för en kund, så finns 
det också ett värdeflöde. Utmaningen ligger i att se detta 
flöde” (Womack & Jones, 2003). 
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I tillverkande företag kan flödeseffektivitet skapa förutsättningar för att leverera i rätt tid, 

kvalitet och antal utifrån kundens behov. En hög flödeseffektivitet → produktens väntan i 

flödet är kort → kort ledtid. (Petersson et al.,  2015) 

2.2 Utformning av nulägesanalys 

Inget flöde är så bra att det inte kan förbättras. Det första steget är att bestämma vad som 

behöver förbättras, alltså en avgränsning. När det är klart vad som behövs förbättras kan 

arbetet med att förbättra flödet börja och det görs genom en så kallad nulägesanalys. En 

nulägesanalys är till för att få en så objektiv bild av företagets nuläge som möjligt och det 

innebär att, i detalj, analysera och studera hur flödet fungerar och ser ut i dagsläget. Det kan 

göras med hjälp av olika metoder beroende på hur situationen ser ut. Det gäller att vara ärlig i 

bedömningarna vid utformningen av nuläget för att på sikt kunna stärka förutsättningarna för 

företaget. Analysarbetet är till för att skapa ett bättre flöde som i sin tur leder till en bättre 

framtid för företaget. Efter att data samlats in och nuläget är visualiserat kan 

förbättringsarbetet börja med målet att skapa högre flödeseffektivitet och på så sätt få en 

bättre framtid för företaget. (Petersson et al.,  2015.) 

 

Att samla fakta om flödet är viktigt för att kunna få kännedom om nuläget och för att en 

förändring också blir en förbättring i arbetet som görs. Det krävs att kunskapen om flödet är 

detaljerad och täcker alla delar som undersöks. All fakta kartläggs för att i detalj ta reda på 

flödets förutsättningar och egenskaper. Viktig faktainsamling är: 

1. Leveransfrekvens - När leveranserna till kund sker. 

2. Svängningar i kundbehov - Hur kundbehovet varierar från dag till dag.  

3. Flödesvägar - Studera hur produkt/detalj, material och information rör sig längs flödet. 

4. Verklig kapacitet - Hur mycket som kan förväntas att få ut ur processen per tidsenhet.  

5. Partistorlekar - Det antal som produceras vid varje tillfälle som en viss aktivitet sker.  

6. Planering och styrning - Hur flödet styrs och planeras.  

Med hjälp av faktan som samlats in är det viktigt att skapa en visuell bild som innehåller all 

fakta och information som tagits fram för att sedan kunna analysera materialet. Metoderna 

värdeflödesanalys och processflödesanalys är bra metoder för sådan visualisering. (Petersson 

et al.,  2015.) 
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2.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys (VFA) är ett av de viktiga verktygen inom Lean. VFA används för att få 

en överblick av flödet för att kunna identifiera slöserier. Med hjälp av detta verktyg går det 

att finna potentiella förbättringsområden och avgöra om det går att eliminera slöserier i flödet 

och på så sätt få ett mer effektivt flöde. (Brown, Amundson & Badurdeen, 2014).  

Genom att kartlägga och analysera flödet identifieras: 

 

1. Icke värdeskapande aktiviteter. 

2. Nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter. 

3. Värdeskapande aktiviteter. 

 

Dessa tre operationer kan finnas i ett flöde. Den första av de tre innebär att det är rent utav 

slöseri och att det är helt onödigt att det finns i flödet och borde elimineras helt. Det kan 

exempelvis vara att en truckförare enbart sitter och väntar i sin hytt och inte tillför något 

värde alls i processen.  
Den andra operationen innebär att det kan vara slöseri men är nödvändigt för nuvarande 

situation. Det kan exempelvis innebära att truckförare behöver åka väldigt långa sträckor för 

att lämna/hämta emballage. För att kunna eliminera sådana slöserier skulle det behöva göras 

radikala förändringar i flödet, det är stora förändringar som inte är möjliga att göra direkt. Det 

kan i detta fall vara att skapa en ny lagerlayout. 

 

Värdeskapande aktiviteter är de operationer som tillför nytta till processen för att kunna 

tillverka produkten/detaljen och i sin tur tillför nytta för kund. (Hines & Rich, 1997.)  

Det är viktigt att avgränsa kartläggningen eller göra fler värdeflödeskartläggningar, så att det 

begränsas till endast de viktiga delarna av ett flöde, delarna som är intressanta för studien 

(Brown, Amundson & Badurdeen, 2014). 
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2.4 Processflödesanalys och Processflödesschema 

Processflödesanalys är snarlikt en värdeflödesanalys, det byggs på samma principer men är 

en metod för att dokumentera mer detaljerade aktiviteter än vad en värdeflödesanalys gör. 

Det medför en förståelse för processen och på så sätt går det att tydliggöra potentiella 

processförändringar. Det kan användas som ett hanteringsverktyg för att optimera tillgängliga 

resurser. (Daryl C. Youngman, 2008). Genom olika scheman och diagram beskrivs och 

analyseras processen för att sedan uppnå förbättringar. Det finns fem steg som är bra att följa 

vid en processflödesanalys: 

 

1. Studera processflödet - Identifiera och kategorisera processaktiviteter. 

2. Dokumentera processen som helhet. 

3. Analysera processen och se möjliga förbättringar. 

4. Rekommendera lämpliga processförändringar. 

5. Övervägning om huruvida allt som görs i varje steg verkligen är nödvändigt och vad som 

skulle kunna hända om det togs bort överflödiga uppgifter i flödet. Sedan genomföra 

beslutade förändringar. (Hines & Rich, 1997) (Olhager, 2013). 

 

En vanlig processflödesanalys undersöker: 

-Väntetid, onödiga steg, föråldrade steg och slöserier. 

-Nivån på lagret eller storleken på ogjort arbete. 

-Storleken på de partier som behandlas, kontinuerligt flöde är målet. 

-Balanseringen av flödet. 

-Den tid det tar vid varje steg i processen, alltså tiden vid de olika aktiviteterna. 

(Daryl C. Youngman, 2008). 

 

De två vanligaste sätten att dokumentera och beskriva detaljerade aktiviteter är genom ett 

processflödesschema eller ett layoutflödesdiagram.  

 

Genom ett processflödesschema dokumenteras hur arbetsgången går till genom att detaljerat 

beskriva de olika aktiviteterna för det flöde som studeras. De ritas in olika aktivitetssymboler 

i schemat som beskriver vad det är för typ av aktivitet, sedan mäts den tiden det tar att utföra 

de olika momenten och till sist mäts avståndet om det gäller någon typ av förflyttning. 
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Dessa symboler används för att beskriva de olika aktivitetskategorierna i ett 

processflödesschema:.  

 

⊙ = operation 

⇨ = Transport 

⊡ =Kontroll      

∇ = Lagring      

⊚ = Hantering 

 

Operation - Avses en processaktivitet som avsiktligt förändrar eller transformerar 

insatsmaterial.  Exempelvis kan det vara att en detalj monteras på en annan detalj.  

Transport - Avses att ett objekt förflyttas. Det kan exempelvis vara en truck som förflyttar ett 

emballage från förråd ut till packningsytan. Transporten gör ingen förändring av materialet. 

Kontroll - Avses att resultatet analyseras och identifierar/jämför objektets egenskaper med 

exempelvis en standard för att se om objektet har godkänd kvalitet eller kvantitet.  

Lagring - Avses att objektet ligger i ett förråd eller i ett lager och väntar på att förflyttas, 

hanteras, kontroll eller på en operation.  

Hantering - Innebär att man förflyttar kortare sträckor. Det kan exempelvis vara att en truck 

staplar två emballage på varandra. 

 

Med hjälp av processflödesanalys går det att utveckla dessa aktiviteter och konstruera ännu 

mer detaljerade scheman eller diagram. För att göra det krävs skapande av nya symboler med 

en betydelse som lämpar sig för det område som undersöks. (Olhager, 2013). 

 

När en kartläggning över nuläget gjorts kan resultatet användas för att analysera och förbättra 

flödet. Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter synliggörs och det kan 

även användas för att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna (slöserier). Genom att 

kartlägga nuläget kan också ändring i ordningen av aktiviteterna eller att förenkla 

aktiviteterna i flödet vara ett förbättringssteg för att minska ledtiden och öka effektiviteten 

och på så sätt dra ner på kostnader och uppfylla kundens behov. För att få ett förbättrat 

framtida tillstånd krävs det att ställa frågor såsom “Varför en aktivitet utförs, var, när, hur och 

är aktiviteten nödvändig etc?”. (Hines & Rich, 1997). 
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2.5 Skapande av ett rakt och balanserat flöde (framtidsvisionen) 
Utifrån nulägesanalysen har ett potentiellt problemområde identifierats och därmed ett behov 

skapats. För att kunna uppfylla detta behov för att få en förändring som leder till en 

förbättring krävs utformning av ett framtida flöde. Behovet ska styra flödet och flödet vill i 

sin tur styra processerna. (Peterson et al,. 2015). 

 

Målet är att utforma ett rakt flöde som en framtidsvision. Leanprincipernas tankesätt är ett bra 

sätt att styra flödet på, att balansera flödet leder till ett mer effektivt flöde. Ett rakt 

produktflöde innebär eliminering av styrningsproblem. Det blir enklare att hålla sekvensen 

oförändrad och genom att eliminera valmöjligheter blir det lättare i planeringspunkten att 

välja det rätta valet. Det kommer bara att finnas en planeringspunkt i ett rakt flöde vilket 

leder till att de kommande aktiviteterna vill förädla produkten i den ordning som det kommer.  

Genom ett rakt flöde blir takten tydligare för hela verksamheten och det leder till att det är 

enklare att planera, följa upp flödet samt att leda. Takttiden kommer bli kortare i jämförelse 

med ett parallellt flöde och det kommer också att leda till att det blir enklare att följa upp 

flödet.  

Att identifiera slöserierna vid analysen och se till att slöserierna elimineras kommer leda till 

att flödet blir mer rakt och effektivt. Att se över partistorlekarna, lagernivåerna och hur lagret 

är placerat leder också till ett effektivare flöde. (Petersson et al,. 2015). 

 

Det gäller att inte ha överproduktivitet eller kapacitetsbrist. Är det överproduktivitet bildas 

det bundet kapital i form av lager och är det kapacitetsbrist kommer inte kunden få sitt behov 

uppfyllt. De båda kan sänka lönsamheten och därför gäller det att finna ett balanseringssätt 

som gör så att kundbehovet tillfredsställs samtidigt som verklig kapacitet och kundbehovet 

närmar sig varandra. Genom att förflytta resurser samt arbetsinnehåll går det att uppnå en 

balans. Det går också att flytta resurser till ett annat arbetsmoment för att det arbetsmomentet 

behöver öka sin kapacitet. Om arbetsinnehåll förflyttas kan exempelvis förändringar ske i 

vem som gör vad. (Olhager, 2013). 

 

Ett balanserat flöde har många fördelar. Det leder till högre flödeseffektivitet eftersom det 

blir ett mer kontinuerligt flöde som går rakt och produkten/detaljen slipper onödiga stopp i 

flaskhalsar eller krångliga vägar. Ledtiden minskas på så vis. Ett balanserat flöde leder inte 
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bara till högre flödeseffektivitet utan också till ökad resurseffektivitet eftersom resurserna 

utnyttjas fullt ut och dess väntetider minskas. Allt detta leder i sin tur till ökad produktivitet 

och nöjdare kunder. (Olhager, 2013). 

 

Det är kundens behov som styr flödet och därför är det väldigt viktigt att uppfylla behovet. 

För att kunna uppfylla detta behövs rätt resursmängd samt rätt verklig kapacitet utifrån vad 

kunden efterfrågar. Därmed bör det utformas ett flöde som har rätt kapacitet och rätt 

resursmängd. Att leveranstiden är som det utlovats är viktigt för kunden och det kan bli 

problem att hålla det om flödet inte är rakt och har lång ledtid. Därför ska ledtiden kortas ner 

för att leveranstiden ska hållas. För att kunna korta ner ledtiden kan exempelvis 

processflödesanalys vara ett bra sätt för att få bort onödiga slöserier och på så vis skapa en ny 

framtida karta med förbättringsförslag (Tyagi, Choudhary, Cai & Yang, 2015). 

 

För att kunna balansera ett flöde måste god kännedom om kapaciteten i verksamhetens 

processer finnas. För att kunna få kännedom om det krävs det tillförlitlig tidsunderlag. Det 

krävs också att det arbetas utifrån en tidsatt metodstandard. Finns det inte en tidsatt 

metodstandard finns det ingen överenskommelse över hur arbetet ska utföras och därför går 

det inte att få fram pålitliga tidsuppgifter (Olhager, 2013). 
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2.6 LEAN 
Alla företag idag har som mål att uppfylla sina mål utan hinder. Verkligheten ser annorlunda 

ut, slöserier finns i försörjningskedjor och dessa skapar kostnader.  

Diverse områden inom ett företag kan alltid förbättras och hur man hanterar dessa 

förbättringsområden visar om ett företag är konkurrenskraftigt. Genom att effektivisera både 

internt (företaget) och externt (försörjningskedjan) kan man övervinna dessa kostnader och 

brus.  

LEAN, definieras även från Lean Production, är ett begrepp som blev känt hos Toyota 

Production 1940-1950, som vuxit med åren och används allt oftare idag (Garza-Reyes, 

Romero, Govindan, Cherrafi & Ramanathan, 2018). Detta arbetssätt är dock inte exakt 

definierat (Seppälä & Klemola, 2004). Det är vanligare att företag är kända med 

förkortningen LEAN eftersom strategin tar hänsyn till mer än produktionen. 

Flödeseffektivitet är i fokus med målet att uppnå de värderingarna företaget satt upp. Genom 

att ställa sig frågan “Vilka är vi?” och “Vilka vill vi bli?” kan dessa värderingar uppnås. 

Denna verksamhetsstrategi går ut på att sträva efter förbättring och eliminera slöseri. Målet är 

att sträva efter förbättring eftersom eliminera innebär att utesluta slöserier helt, vilket är 

idealbilden. Dess ursprung är kopplat till det tillverkande företaget Toyota men användes 

redan av Henry Ford och formades på 1900-talet. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

LEAN production blev känt när Toyota släppte en bok, The Machine that Changed the 

World, där de jämförde kvalitet och produktivitet (se figur 2) mellan USAs och Japans 

produktion (Womack, Jones, Roos 1990). 

 
Figur 2 - Jämförelse produktivitet och kvalitet mellan USA  och Japan (Bergman & Klefsjö, 

2012). 
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LEAN kan användas inom alla områden hos ett företag och styrs med kända verktyg. Genom 

att klargöra vem kunden är, vad kunden vill ha och när kunden vill ha det kan rätt verktyg 

användas. Genchi Genbutsu är ett av Toyotas fem värderingar och innebär att besluten skall 

fattas där värdet sker. Källan till problemet hittas genom att ifrågasätta, minst fem gånger, 

varför situationen är som den är. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Ökad produktivitet är en gemensam faktor för alla företag och utvecklar företag mot 

företagens mål. Fokus med ett LEAN arbetssätt är kunden samtidigt som arbetarnas trygghet 

prioriteras. De anställdas trygghet och motivation leder till bättre resultat (se figur 3). 

 
Figur 3 - Onda & goda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

 

 

2.6.1 Mura, Muri, Muda 

Att sträva mot perfektion görs genom att eliminera slöserier. Det finns tre typer av slöserier: 

mura, muri och muda. Mura betyder ojämnhet och grundas på variation i processerna. Detta 

är slöseri eftersom LEAN går ut på att möta kundens krav genom förutsägbarhet. Mura 

bekämpas med assurans, t.ex. säkerhetslager. 

Muri betyder överbelastning vilket betyder att resurser överbelastas mer än det klaras av. 

Kapaciteten är begränsad och beläggs mer än vad som är möjligt, vilket leder till 

misslyckande av att möta kundefterfrågan. Detta kan undvikas med att jämna ut 

produktionen. LEAN filosofin tror på resursfördelning, dvs. dela upp arbetet mellan de 

resurser som används. Att minska på antal resurser är inte alltid det ultimata, ett lean-tänk 

bygger på att utnyttja resurserna rätt. 

“När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte 

är tillgängliga” - Jan Carlzon (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Mura betyder slöseri och är en addition av mura och muri. Detta är icke-värdeskapande 

aktiviteter som måste elimineras. Vad som skapar värde bestämmer kunden, de aktiviteterna 

är det som kunden egentligen efterfrågar och betalar för. Det finns sju plus en former av 

muda: väntan, transport, överproduktion, lager, rörelse, defekter, överarbete och outnyttjad 

kreativitet. 

 

2.6.1.1 Väntan 

Denna typ av slöseri beror på att väntan skulle kunna användas till annat som är 

värdeskapande eller stödjer värdeskapande aktiviteter. Denna form av slöseri kan bero på 

brist på information eller försening. Ur bemannings syn kan väntan vara att produkt i arbete 

(PIA) genomgår en process och montören står och väntar på att transportera godset. Ur 

produktens synvinkel kan väntan innebära tid i lager. Ur kundens synvinkel kan väntan vara 

att stå i kö. 

 

2.6.1.2 Transport 

Onödiga transporter är en typ av slöseri då resurser skulle kunna flyttas närmare varandra. 

Transport är ingen värdeskapande aktivitet, kunden betalar endast för transporten av färdig 

produkt som skall levereras till kund. Layouten hos ett företag är betydande för hur stor del 

transporten utgör av slöserierna i ett företag. Effektivisering av det som händer mellan olika 

delprocesser i produktionen avlägsnar onödiga och kostsamma interna transporter.  

 

2.6.1.3 Överarbete 

Om företaget genomför en aktivitet som kunden inte krävt kallas det för icke värdeskapande 

aktivitet. Kunden betalar ej för denna typ av process och därmed är det överarbete. Företag 

kan tillfredsställa kundens behov utan överarbete. Ett exempel kan vara högre kvalitet vid 

transport, vilket är över förväntan men kostar extra. Kvalitetskontroll kan vara överarbete där 

källan ligger i att förstå varför en kvalitetskontroll behöver göras. Dålig kommunikation kan 

leda till dubbelarbete vid dokumentation där två arbetare gör samma sak. Denna tid kunde 

använts till annat som hade skapat nytta. 
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2.6.1.4 Lager 

Ett av de största slöserierna företag möter idag är lager. Denna typ av slöseri handlar dock 

mer om onödigt lager, det finns även lager som behövs för att möta kundens behov vid 

variation. Produkter som väntar på att få transporteras ut till kund är kostnader. Ledtiden ökar 

om en produkt står i lager och inom LEAN handlar det om att minska ledtiden. Med en kort 

ledtid kan företag anpassa sig till förändringar i efterfrågan, lättare visualisera brus samt hitta 

grunden till kvalitetsfel. 

 

2.6.1.5 Rörelser 

Om en arbetare måste förflytta sig genom olika processer kallas detta för onödiga rörelser. 

Denna typ av slöseri kan ha betydande paralleller till arbetarnas välmående då ergonomi 

spelar en stor roll. Om en montör måste böja sig eller sträcka sig för att jobba med produkten 

är detta onödig rörelse som både är onödig tid och skadligt. Inom LEAN är det viktigt att 

arbetarna känner sig delaktiga och trygga i sitt arbete. Rörelse mellan produktionsprocesserna 

och internt lager är också icke-värdeskapande aktivitet. Denna onödiga tiden påverkar 

företagets produktivitet, vilket sparar pengar. 

 

2.6.1.6 Defekter 

Defekta produkter måste omarbetas ev. kasseras och detta kostar företaget pengar. Dessa 

kostnader är i form av tid, bemanning, maskin och transport. Felaktig information i 

dokumentationen är också en typ av defekter. Det gäller att se över vart defekter uppstår och 

detta görs med en tydlig visualisering av flödet. Kundmissnöje kan uppstå vilket kan utsätta 

företaget för risk av att förlora relationer. Eftersom kunden är i fokus värdesätts kundens 

efterfrågan högt. Om flödet är inte visualiserat upptäcks defekterna inte i tid, med förenklade 

processer kan detta elimineras. 

 

2.6.1.7 Överproduktion 

Om man producerar fler produkter än kunden kräver eller om processen går för fort kallas 

detta för överproduktion. Plats i lager tas upp av produkter som producerats för snabbt och 

detta är en typ av slöseri. Om kunden efterfrågar x antal produkter och produktionen är 

kundorderstyrd men kunden gör en förändring i ordern är de produkterna som redan 

producerats klassade som slöseri. Denna typ av slöseri drar paralleller till diverse slöserier 

eftersom att det påverkar ledtid, kvalitet, transport, lager osv. 
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LEAN går ut på en utjämnad produktion vilket inte fungerar när ett företag vill prestera 

genom att producera mer än vad marknaden kräver. 

 

2.6.1.8 Outnyttjad kompetens  

Om företaget anställer en person med kunskap inom ett område, som gynnar utvecklingen, 

men kunskapen inte tas tillvara på är detta slöseri. Detta sitter i vad företaget skulle nå med 

de resurserna de har men utesluter valmöjligheten. Genom att utbilda personalen till att förstå 

varför något skall göras, istället för att bara visa varför det skall göras, använder man 

kompetens på rätt sätt. Om ledningen lyssnar på de anställda kan de anställda känna sig 

delaktiga vilket skapar en god arbetsmiljö.  

 

2.6.2 LEAN-principer 

LEAN handlar om att, på ett visuellt sätt, beskriva vad företag vill uppnå genom att ha mål, 

t.ex. hög kvalitet, låg kostnad och kort ledtid. Hur dessa mål skall nås förklaras genom s.k. 

"LEAN huset" där pelare är principerna. Basen till huset är verktyg som skall användas för 

att, med hjälp av principerna, nå målen. Grunderna inom LEAN är visualisering och 

standardisering och dessa beskrivs med två begrepp: Just-in-time och Jidoka. 

 

Kaizen är ett av de mesta kända begreppen inom LEAN (Pettersen, 2009) och innebär ständig 

förbättring. Genom att arbetare har kunskap om Kaizen kan problem elimineras. Dessa 

problem kan vara ojämnt flöde, slöserier, ineffektiva layouter m.m (Higuchi, Hoang Nam & 

Sonobe 2015) 

Genom att ständigt förbättra kan målen nås tydligare, snabbare och bättre. Till skillnad från 

andra organisationer jobbar Kaizen inriktade organisationer med kortare cyklar. Detta kan ske 

inom t.ex. planerings-, test- och genomförandefasen. (Haun et al., 2015) 

 

2.6.2.1 Standardiserat arbetssätt 

Standardisering är en viktig beståndsdel i LEAN konceptet (Oudhuis & Tengblad, 2013) . 

Om arbetare utför ett arbetsmoment genom ett överenskommet sätt kallas detta för 

standardisering. Alla arbetare jobbar på samma sätt och standarden kan förändras till ett 

bättre arbetsmoment. Standardisering används för att visualisera fel, följa prognos och öka 

kunskapen. Detta arbetssätt eliminerar slöseri och skapar trygghet hos de anställda. 
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Standardisering kan ske på olika områden inom ett företag. De olika typerna är flödesnivå, 

processnivå och arbetsplatsnivå.  

 

2.6.2.2 Visualisering  

Genom att visualisera ett företags olika delprocesser kan slöserier hittas lättare. Orsaken till 

slöseri kan finnas med ett företags sätt att vara Just-In-Time (JIT) och Jidoka. JIT går ut på att 

möta efterfrågan vid rätt plats och rätt tidpunkt. Jidoka innebär att jobba med visualisering, att 

öka kunskapen hos alla medarbetare om vad som skall göras. Genom att kombinera dessa kan 

företag agera snabbt vid brus i försörjningskedjan. Detta leder till korta ledtider, hög kvalitet 

och kundnöjdhet.  

 

2.7 Tidsstudie 
En tidsstudie är en direktanalys, det studeras hur arbetet utförs. Tidsstudie används för att 

kunna kartlägga alla aktiviteter och få en förståelse hur lång tid varje moment eller operation 

tar i ett flöde eller i en process. Det finns olika typer av tidsstudier, men det som är intressant 

i detta arbete är elementartidsstudie i form av sekvensbaserad aktivitets- och metodanalys 

(SAM-analys) (Hines & Rich,1997). För att kunna göra en SAM-analys och ett 

processflödesschema är det viktigt att samla in information angående flödet på egen hand för 

att vara säker på att data stämmer med verkligheten. Därför är det viktigt att själv gå den väg 

som produkten förs och där aktiviteter sker för att kunna kartlägga flödet rätt och för att veta 

vad som ska mätas. Ett stoppur eller videoinspelning är bra verktyg att använda sig av vid 

mätning av rutinarbete. Att ta tiden genom att mäta på egen hand samt genom att följa upp 

flödet och observera alla aktiviteter leder det till en förståelse och bra kartläggning över 

nuläget i en process. (Rotherham & Shook, 2004). 

Innan elementartidsstudien börjar delas processen upp i mindre operationssteg för att få en 

mer detaljerad beskrivning. Med hjälp av stoppuret mäts synligt och repetitivt arbete. Det är 

viktigt att mäta arbetet för att kunna ta reda på hur effektivt flödet är. Så både vid en SAM-

analys och en processflödesschema så mäts de operationssteg som delats in genom tidtagning 

och för att få trovärdiga värden görs flera tidtagningar för att sedan ta medelvärdet av de 

observerade tiderna. Det är till en fördel att stå lite avlägset så att de som arbetar inte är fullt 

medvetna om när du mäter tiden på aktiviteten som utförs för att resultatet ska bli så 

trovärdigt som möjligt (Olhager J, 2013). 
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En SAM-analys innebär att det bryts ner ett arbetsmoment till dess minsta beståndsdelar, s.k. 

elementarrörelser. Dessa ges en förutbestämd tid, som beror på rörelsens natur och 

förhållandena vid utförandet. SAM lanserades år 1983 och bakom SAM står SRF (Sveriges 

Rationaliseringsförbund) i samverkan med bland annat Volvo (Olhager J, 2013). Denna 

metod används för att bryta ner de olika processerna och hitta slöserier i detaljerade 

operationer. Ett sätt att ta fram data är att göra en SAM-analys för nuläget, hitta 

förbättringsförslag, förbättra och sedan göra en ny SAM-analys.  

 

2.8 Kvalitativ studie 
Det finns diverse verktyg för att genomföra en kvalitativ studie. Intervjuer, fokusgrupper och 

deltagande observation är exempel på dessa. Vid intervju är den svarande mer självsäker, 

trygg och känner sig mer engagerade att ge ett mer specifikt svar. I fokusgrupper besvaras 

frågorna beroende av personens personlighet (Zaharia, 2008). Intervjufrågorna bör formas på 

ett sätt för forskaren att kunna dra paralleller mellan den beroende och den oberoende 

variabeln. En semistrukturerad intervju går ut på att intervjuaren har en mall med frågor men 

är öppen för eventuella följdfrågor. På detta sätt är studien öppen för mer djupgående 

information baserat på diskussion. Detta låter intervjupersonen svara fritt inom ämnet som 

studeras. Denna typ av intervju är lämplig om det är ett känsligt ämne som studeras (Justesen 

& Mik-Meyer, 2013) 

 

Det är viktigt för intervjuaren att berätta om sig själv och syftet med intervjun. Det är även 

relevant att behandla intervjupersonerna likvärdigt i form av anonymitet. Innan intervjun 

skall det framgå tydligt att det är frivilligt att delta och att personen kan avbryta när som 

helst, och vem personen kan kontakta vid ytterligare frågor och vad resultaten skall användas 

till. Om intervjupersonen vill komplettera intervjun eftersom det missats något att tillägga 

eller inte riktigt förstod frågan kan kontaktinformation ges. 
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3. Metod  

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätten samt verktygen för att få fram resultat 

3.1 Metodologisk ansats 

En deduktiv metod, även kallad hypotetisk-deduktiv metod, används i studien. Metoden går 

ut på att testa verkligheten mot teorier (Föllesdal, Wallöe & Elster, 2001). Genom metoden 

kan forskare värdera den specifika studiens tillförlighet parallellt med teorin. Detta illustreras 

i figur 4 och görs genom att ställa en hypotes (ett antagande) och sedan testa den mot teori 

(tidigare studier). Hypotesen skall kunna bevisas eller underkastas efter forskning. Sedan 

omformuleras teorin. (Bryman, 2011) 

I denna studie samlas teori från föregående kapitel som ställs mot den framställda datan. 

Hypotesen i studien är att det finns problemområden som skall identifieras för att kunna 

elimineras. De relevanta teorierna som används är litteratur om effektivisering av flöden samt 

tidigare studier som gjorts inom företag som jobbar med LEAN. 

 
Figur 4 - Utformning av en hypotetisk-deduktiv metod (Bryman, 2011) 

3.2 Metodval  

Efter en fallstudie är vald samlas information angående det blivande projektet i ett möte 

tillsammans med handledare på företaget och en litteraturstudie görs som leder till att 

metodval kan identifieras. Ett GANTT-schema genomförs för att få en riktlinje att gå efter 

gällande arbetsgång och metod.  

Arbetet bygger på en kartläggning över processflödet, en arbetsmätning genom en SAM-

analys samt en kvalitativ undersökning i form av intervju. Dessa metoder har tagits fram för 

att få underlag över hur hanteringen av emballaget upplevs och för att kartlägga nuläget. 

Observationer och tidsstudier har gjorts för att få fram processflödesschemat och SAM-

analysen. Dessa metoder har använts för att få fram information till projektet för att kunna 

göra en nulägesbeskrivning. Målet med metoderna är att få en klar bild över nuläget och 

kunna analysera materialet för att på så vis kunna komma med förbättringsförslag.  
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3.3 GANTT schema 
Ett GANTT-schema är en bild över hur arbetet i ett projekt förväntas fortlöpa under arbetets 

gång. Det visar hur planering och kontrollering av ett projekt skall gå till. Ett Gantt-schema 

visar också hur de olika delarna i en rapport är beroende av varandra, alltså i vilken ordning 

delmomenten sker eller vilka delmoment som kan göras samtidigt. Det är en bra metod för att 

kunna veta vilka uppgifter som måste göras för att inte hela arbetet ska fördröjas. Verktyget 

drar paralleller mellan tidsuppfattning och planerade aktiviteter (Maylor, 2001). 

 

 

3.4 Nulägesanalys 
Här nedan  presenteras hur rapporten har följt de 6 stegen från teoretiska ramverket punkt 2.2 

för att utforma en nulägesanalys. 

 

3.4.1 Processflödesschema  

Genom processflödesschema uppnås steg 3 i utformningen av nulägesanalysen som innebär 

att studera flödesvägar och ta reda på hur emballaget, materialet och informationen rör sig 

längst flödet. Här uppnås även steg 6 som innebär planering och styrning. Steg 4 som 

innehåller information om verklig kapacitet samt steg 5 som innebär information om 

partistorlekar fås också ut genom att studera flödet.  

Studien kommer att kartlägga flödet med hjälp av ett processflödesschema för att kunna 

identifiera vart slöserier finns. För att göra en processflödesschema krävs det observationer 

genom att gå runt i fabriken och följa upp det fysiska flödet, och noggrant studera hur 

emballaget hanteras. Det som iakttagits under observationerna delas in i detaljerade 

delprocesser som ger en god beskrivning över hur flödet ser ut och vilka aktiviteter på 

detaljerad nivå som förekommer.  

 

De detaljerade aktiviteterna delas in i cykler för att kunna mäta arbetet i tid med hjälp av ett 

stoppur tillsammans med utbildad personal. Resultaten skrivs in i processflödesschemat och 

aktiviteterna delas in i Värdeskapande aktivitet (VA), icke värdeskapande aktivitet (IVA) och 

stödjande till värdeskapande aktivitet (STVA). Vad som är värdeskapande styrs av kunden. 

(Sternberg et.al, 2012). Transport är exempelvis alltid icke värdeskapande. 

Avståndet för de olika aktiviteterna mäts i detta fall i steg och skrivs sedan in i 
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processflödesschemat. De olika delprocesserna kodas med hjälp av de olika symbolerna för 

de olika aktivitetskategorierna.  

 

Efter datainsamlingen och uppbyggnaden av processflödesschemat så analyseras resultatet 

och då kan upptäckter göras som kan leda till eliminering av slöserier eller omplacering i 

flödet.  
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3.4.2 SAM-analys  

Sekvensbaserad aktivitets- och metodanalys (SAM-analys) är en typ av tidsstudie i form av 

elementartidsstudie.  Elementartidsstudie innebär att man bryter ner ett arbetsmoment till dess 

minsta beståndsdelar, s.k. elementarrörelser. Dessa ges en förutbestämd tid, som beror på 

rörelsens natur och förhållandena vid utförande. SAM lanserades år 1983 och bakom SAM 

står SRF (Sveriges Rationaliseringsförbund) i samverkan med bland annat Volvo (Olhager J, 

2013). Denna metod används för att bryta ner de olika processerna och hitta slöserier i 

detaljerade operationer. Ett sätt att fram data är att göra en SAM-analys på nuläget, hitta 

förbättringsförslag, förbättra och sedan göra en ny SAM-analys. 

För att göra en SAM-analys på företaget behövs personal som har utbildning i klockstudier. 

Tillsammans studeras hanteringen av emballaget via en observation. Det är viktigt att gå ner 

och studera noggrant varje arbetsmoment. Därefter görs en metodbeskrivning genom att dela 

in stegen i detaljerade delprocesser. De olika arbetsmomenten som har en förutbestämd tid 

som beror på dess natur och förhållandena vid utförandet kallas för faktor. 

 

Aktiviteterna i metodbeskrivningen ska sedan mätas. Det som får klockas görs med hjälp av 

ett stoppur. Avstånd för arbetsmomenten och de olika aktiviteterna som beskrivits mäts i 

längd och steg. Det noteras också hur många gånger varje moment utförs. Om det är 

exempelvis ett lyft eller placering, noteras det om det är med en hand eller två händer som 

används vid utförandet av momentet.  

Artikelvikten, effektiviteten och takttiden tas fram (i denna rapport fanns det tillgängligt via 

en dator för körningen). Antalet operatörer noteras också. Sedan skrivs värdena och det som 

observerats som är väsentligt för undersökningen in på datorn i en färdig mall som finns 

programmerat i datorn och så sammanställs faktorerna till en summa samt så fås cykeltiden 

ut.   

3.4.3 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie i form av intervju behövs för att ta reda på vad medarbetarna anser om 

KINA-packen samt för att identifiera om det arbetas utifrån en standard. Intervjun sker 

genom att intervjuaren (studenten) ställer frågor till de anställda gällande arbetssätt och 

ergonomi. En sådan studie grundar sig mer på konstruktivism (kunskap är konstruktioner av 

verkligheten) och mindre på realism (objektiv syn oberoende av studenten). Intervjuaren 

tolkar intervjumaterialet. Undersökningar som är kvalitativa kan även kompletteras med en 
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mall genom t.ex. kvantitativ studie (Justesen & Mik-Meyer 2012). På så sätt kan 

intervjufrågorna formas för att ge tydligare resultat kring ämnet. En forskningsintervju som 

går ut på att undersöka ett problem är allt vanligare idag (Gubrium & Holstein 2002). I denna 

studien ställs allmänna frågor kring hanteringen av KINA-pack (se bilaga 2). 

De allmänna frågorna grundas på studiens syfte. Urvalet grundas på variation i kön, längd, 

yrkesroll samt anställningstid. Detta för att analysen av resultatet inte skall manipuleras av 

fysisk styrka, specifika arbetsuppgifter eller tidigare skador. Genom att göra en anonym 

intervju om bakgrundsfakta om medarbetarnas individualitet kan resultatet bevisas tydligt. 

För att tillförlitligheten ska bli så hög som möjligt kommer intervjuerna att spelas in så att det 

går att lagra “verkligheten” så sammanställningen av intervjuerna blir enklare. Detta är 

positivt för att kunna försäkra sig om att intervjusvaren har uppfattats korrekt.  

3.4.4 Data från företaget 

Utöver datainsamling som genomförts från intervjuer, SAM-analys, processflödesanalys och 

observationer har data från företaget samlats in. Det har samlats in relevant data från 

företaget genom kontinuerlig kontakt för att få en förståelse över det interna logistikflödet. 

Här uppnås steg 1, 2 och 6 för att utforma en nulägesanalys. Stegen är information om 

leveransfrekvens, svängningar i kundbehov och planering och styrning.   

3.5 Studiens kvalitet 

Här presenteras studiens kvalitet i form av reliabilitet och validitet.  

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avser att det mäts på ett tillförlitligt sätt. När det kommer till kvantitativa 

undersökningar handlar det om hur väl instrumenten motstår slumpinflytanden. Det kan 

finnas ett felvärde i instrumentet som används som exempelvis kan vara känslig för 

slumpmässiga variationer så att det vid varje mätning blir olika värden. Målet är att 

instrumentet får ut samma resultat vid upprepade mätningar oavsett vem som använder 

instrumentet.  

I kvalitativa undersökningar är det svårt att få ett mått på reliabiliteten och då handlar det 

istället om intervjuarens och observatörens förmåga för att kunna skatta tillförlitligheten. Det 

kan lätt bli bedömningsfel vid en kvalitativ studie. För att få en god och kontrollerad 
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reliabilitet krävs det att intervjuaren är tränad, använder sig av standardiserade intervjuer, har 

en strukturerad observation, att det finns med fler personer som kan bevittna observationen 

eller intervjun samt att spela in ljud eller filma en intervju/observation för att kunna göra en 

korrekt bedömning. (Patel & Davidson 2011). 

3.5.2 Validitet 
Validitet är uttryckligen att det som mäts verkligen är det som är relevant att mäta. Det 

handlar om i vilken situation och för vem resultaten är relevanta. Att ha en god 

teoriunderbyggnad, tillförlitliga instrument och att utföra undersökningen noggrant leder till 

högre validitet. Att undersöka och mäta något irrelevant och samtidigt ha gjort det på ett 

noggrant sätt alltså med hög reliabilitet gör inte att validiteten blir högre. Är reliabiliteten låg 

medför det också låg validitet eftersom när mätningen inte är så noggrann medför det att 

resultatet för mätningen inte blev tillräckligt bra. Ett exempel är om en undersöknings syfte är 

ta reda på vuxnas medellängd så är att mäta längden i detta sammanhang korrekt. Men att 

mäta det genom ögonmått skulle inte ge ett pålitligt svar, alltså blev det så dåligt mätt att det 

inte blev ett bra mått på medellängden för vuxna. Validiteten blev därför lägre än om det 

skulle ha mätts med ett måttband. Med andra ord ledde den låga reliabiliteten till låg validitet. 

I en kvalitativ studie handlar det om att beskriva forskningsprocessen noggrant, hur teoretisk 

kunskap spelat in i studien, hur informationen samlats in, hur analysen har genomförts, hur 

resultatet har redovisats och liknande för att stärka validiteten i studien.  (Patel & Davidson 

2011). 

 

Det är viktigt att i vilken undersökning som än görs, oavsett om det är en kvalitativ eller 

kvantitativ så bör det ingå en del av de procedurer som gäller för uppbyggnaden av studien 

och metodvalen gällande de båda begreppen. I kvantitativa studier går det ofta att mäta 

reliabiliteten då det handlar om upprepbarhet, det ger ett siffermått. Kvalitativa studier 

värderar reliabiliteten på ett annorlunda sätt i jämförelse med en kvantitativ studie. Men det 

är viktigt att diskutera frågor om trovärdighet, anpassningsbarhet och pålitlighet även i de 

kvalitativa delarna. Exempelvis blir det svårt att skatta tillförlitligheten med siffror när det 

kommer till intervjuer. Då handlar det om att kunna beskriva att datan som samlats in har 

bearbetats och behandlats på ett metodiskt och pålitligt sätt. (Hernon & Schwartz, 2009). 
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4. Fallstudie 

Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domänen som ligger till grund 

för studien för att uppfylla studiens syfte samt svar på formulerade forskningsfrågor. 

4.1 Volvo Personvagnar AB och dess aktivitet 

Volvo personvagnar är Sveriges största biltillverkare och idag är Volvo ett av världens 

kändaste bilmärken. De säljer bilar i över 100 olika länder och har en försäljning på mer än 

40 olika marknader (Volvo personvagnar AB, 2015). 

Volvo köptes upp 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding group. Dess bilfabriker finns i 

några olika länder och städer såsom i Göteborg, Skövde, Olofström, Belgien, och Kina. Deras 

huvudkontor ligger i Göteborg.  

 

Torslandaverken är en av Skandinaviens största arbetsplatser och hela monteringsfabriken 

invigdes 1964. Torslandaverken som också kallas för VCT (Volvo Cars Torslanda) är en 

monteringsfabrik som består av delfabriker som kallas för TA,TB,TC och TP. T står för 

Torslanda medan A står för den fabriksenhet där tillverkningsprocessen startar och sedan går 

det i bokstavsordning B och C. Exempelvis så är TA är karosserifabriken.  

TP står däremot för “Torslanda Pressverket” och är början av biltillverkningen. I TP 

tillverkas vissa komponenter i “Pressverket” och det är plåtar som pressas till detaljer som 

sedan är grunden till bilen. 

 

4.2 Pressverket och detalj K426 “Rear floor panel rear” 
Det finns 4 stycken linjer i Pressverket som kallas för linje 51, 52, 53 och 54. Sedan finns det 

två stycken ämneslinjer som klipper plåten till rätt storlek som förser de fyra linjerna med 

plåt som kallas för ämnen, det transporteras fram till rätt linje via en truck och går sedan 

genom pressarna i en line och blir till en detalj. Detaljen är grunden till bilen.  

På linje 52 och 53 där studien äger rum pressas det mycket innerdetaljer, exempelvis  “K426 

Rear floor panel rear” som är bakre golv i bilen. När plåten pressats i den automatiserade 

linjen kommer det ut en detalj som packas manuellt. Där får medarbetarna packa detaljerna i 

emballaget för hand. Det finns olika emballage beroende på typ av detalj och vart detaljen ska 

skickas.  

I denna studie undersöks Kina-emballaget till detaljen “K426  Rear floor panel rear”.  
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Det är ett emballage gjort av pall som byggs ihop i förrådet. Logistikpersonal lägger i en 

speciell tom påse, en gul flagga samt en stripe. Sedan förvaras de tomma emballagen i 

förrådet som sedan hämtas av truck när körningen av detaljen startas. Truckföraren placerar 

emballaget vid packytan och där ska medarbetarna öppna lådan alltså ta av lock, veckla ut 

påsen, packa ner 80 detaljer sedan försegla påsen genom att ta en stripe runt påsen och 

försegla den, utan att det blir hål, och sedan på med ett lock. Dessutom ska två flaggor på, en 

vit som skrivits ut från dator innan där det framgår information om detaljen. Sedan en gul 

flagga som fylls i för hand. Där ska information om datum, artikelnummer, när påsen 

öppnades och stängdes samt signatur vara med. Flaggorna sätta på med hjälp av en häftpistol. 

När emballaget är fyllt med detaljer hämtas det med en truck som kör det fulla emballaget in 

till förrådet. Truckföraren tar samtidigt med sig tomma emballage från förråd till linjen som 

sedan är redo för att bli fyllda med nya detaljer. I förrådet bearbetas sedan det fyllda Kina-

emballaget i 12 timmar och därefter, oftast dagen efter, så skickas alla detaljerna ner till 

Karlshamn med lastbil där de sedan sätts på båten från Karlshamn och fraktas till Kina. 

Bearbetningen görs för att det är ett medel i påsen som ska verka på plåten för att skydda 

detaljer från exempelvis rost. Det tar 12 timmar efter att påsen förseglats. Det tar 12 veckor 

från att de skickas från förrådet i Göteborg till de är framme till lagret i Kina.  

 

En gång i veckan beställs 60 L-pallar och det är i förrådet som Kina-emballagen byggs ihop, 

det är en man som arbetar med detta. De byggs ihop vanligtvis en dag innan körningen.  

I pressverket planeras bemanningen en gång i veckan och det är i projektstadiet. Det ska 

finnas en man till linjen, en man till kvalitetskontrollen och sedan varierar det hur många man 

det behövs till packningen beroende på vilken detalj som ska köras. 

4.3 Problem vid hantering av KINA pack 

I dagsläget finner företaget att det förekommer brist i kontroll av logistikflödet och att det 

förekommer långa ledtider vid leverans till Kina av ett viss typ av emballage. Emballaget 

som ska till Kina skiljer sig från andra emballage därav att det ska fraktas en lång sträcka. Det 

är betydande att detaljerna inte går sönder eller skadas på något vis under den långa 

transporten. Att packa på rätt sätt, förflytta emballaget genom produktionsprocesserna samt 

leverera ut till kund ska ske felfritt. Emballagehanteringen medför därför lång ledtid och 

därav är det intressant att studera vad som, mer exakt, gör emballagehanteringen ineffektiv. 

För att företag ska kunna effektivisera sina processer och eliminera slöseri krävs det att 
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studera inkommande leverans, till produktion och ut till kund. Företaget får information om 

grunden till problemet genom att följa det fysiska flödet och på så sätt identifiera slöserier. 

Ingen nulägesanalys har gjorts hos företaget så det finns brist på kunskap om grunden till 

problemet. 

 

Genom att ha kontroll och en visuell bild över flödet blir produktionen enklare och smartare. 

Målet hos företaget är att få bättre kontroll över flödet och göra det tryggare för de anställda 

att hantera KINA-packen. Vid tillämpning av verktyg som visualiserar slöserier tillkommer 

förbättringar av kvalitet, ledtid samt minskad processvariation (Hameri 2010). 

Analysering av materialet i produktionen kan säkerställa att det som kommer in till företaget 

skall ut till kund. Målet är att detta skall ske i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och till rätt kund. 

  

Det finns bristande packinstruktioner på hur de anställda ska arbeta med KINA-packen t.ex. 

väljer vissa truckförare att stapla emballagen vid packytan medan vissa använder sig av ett 

speciellt snurrbord för att placera emballagen på vid packningen. På grund av de bristande 

instruktionerna leder det till otydlighet hos de som packar och de som kör truck. Packningen 

tar lång tid, då det är en del moment som skall genomgås, vilket leder till ineffektivitet. 

Exempelvis ska stora påsar förseglas och "flaggor" fyllas i med datum, artikelnummer, 

partistorlek, signatur osv. för att emballaget ska kunna fraktas till rätt ställe (se figur 6). 

Problemet i dagsläget är också att medarbetarna arbetar på olika sätt, vissa väljer att 

samarbeta vid hanteringen av emballaget medan vissa fokuserar på sitt egna. Det finns heller 

ingen data på hur stor bemanning som behövs när Kina-packen infaller. Idag står arbetarna i 

produktionen inför osäkerhet vid hantering av emballaget. Det tar lång tid att slutföra en 

Kina-packs detalj i jämförelse med tillverkning av andra detaljer. Det finns ingen kontroll 

över logistikflödet på grund av att omfattningen av leveranser till Kina snabbt har ökat de 

senaste åren. 
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 Figur 6 - Förseglat emballage samt flaggor (Ali & Vaxhed, 2018) 

5. Empiri 
I detta kapitel presenteras empiri i form av data från elementartidsstudie, observationer av 

arbetssätt samt processflödesanalys. 

5.1 Data av SAM-analys 
 
SAM-analysen (se bilaga 5) gjordes tillsammans med personal som har utbildning i SAM-
studier. Tillsammans studerades hanteringen av emballaget. Observationer skrevs ner. 
Därefter gjordes en metodbeskrivning genom att dela in stegen i delprocesser.  
Artikelvikten för “K426 Rear floor panel rear” är mätt till 2.335kg och processen är inställd 

på att det kommer ut fem detaljer i en bunt vilket innebär att totalvikten på bunten ligger på 

11.675 kg. Buntarna packas för hand av två operatörer. Effektiviteten och takttiden står öppet 

på en datorskärm där hanteringen av emballaget sker. Effektiviteten låg på 9.17 h/m och 

takktiden på 32.7 s.   

 

Steg 1-3 i metodbeskrivningen klockades inte eftersom att den mänskliga faktorn inte ska ha 

någon påverkan på resultatet. Istället har arbetsmomenten en förutbestämd tid som beror på 

dess natur och förhållandena vid utförandet, kallas för faktor. Det noterades hur många 

gånger personalen utförde aktiviteten samt om det användes en eller två händer vid 

exempelvis placering av detalj. Det mättes olika avstånd för de olika arbetsmomenten, 

exempelvis antal steg en aktivitet har eller hur många centimeter det är att dra till sig en bunt 

med detaljer. 
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Steg 4-8 klockades vardera 10 olika gånger och ett medelvärde räknades ut. 

 

Efter att ha tagit tid, observerat samt mätt så konstaterades det att inga ändringar har gjorts av 

hanteringen för K426 sedan 2017 och därav behålls den gamla SAM-analysen som gjordes. 

Istället visade erfaren personal hur värdena som tagits fram och hur det som observerats 

skrivs in på datorn i en färdig mall som finns programmerat i datorn, där sammanställs 

faktorerna till en summa.   

Resultatet för SAM-analysen syns i bilaga 5 och det visar att i dagsläget för “K426 Rear floor 

panel” är cykeltiden 9.1 sekunder och summan av faktorerna ligger på 51.11328.  
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5.2 Lagerlayoutens nuläge 
Eftersom fokus ligger på hantering av KINA-pack är det relevant att följa flödet. På detta sätt 

hittas möjliga effektivitetsförbättringar genom minskad transport. Genom observation av 

hanteringsprocesserna i förrådet kunde emballagets väg följas. Detta visualiseras genom en 

figur över förrådet och emballagets (K426 rear floor panel rear) väg innan packning samt 

efter packning. 

 

 
Figur 7 - K426 flöde i lagret samt förrådets layout (Ali & Vaxhed 2018) 
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Steg 1: Truckföraren kör in till förrådet där omonterat emballage står 

Steg 2: Emballaget körs till monteringen 

Steg 3: Emballaget transporteras och lagras vid monterade 

Steg 4: Vid körning av KINA-pack transporteras tomma emballage till linan 

Steg 5: Fyllda emballage körs in genom ingången och placeras vid bandmaskin 

Steg 6: Bandat emballage transporteras och lagras vid färdigvarulager 

Steg 7: Transporteras till kund 

 

 

Truckförarens in- och utgång är samma eftersom det är närmasta vägen till linan. Linje 1 och 

4 som packar andra emballage typer än KINA packen står närmast in- och utgången. Detta är 

p.g.a. truckföraren transporterar emballage ofta. Linje två och tre förvarar sitt lager längst in i 

förrådet. Det största slöseriet är all transport mellan de olika processerna. Lagerlayouten visar 

att monteringen är på andra sidan av förrådet. Detta är grundorsaken till de onödiga 

transporterna, vilket är icke värdeskapande aktiviteter som kunden ej är villig att betala för. 

Monteringen av emballage görs av två anställda där de bygger ihop emballaget som sedan 

skall ställas på andra sidan av förrådet. Vid samtal med en av montörerna framgick det att 

lagret står på andra sidan för att transporten till kund sker genom den kortsidan av förrådet (se 

figur 7). På andra kortsidan transporteras andra emballagetyper till de olika avdelningarna på 

Volvo i Torslanda. 
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5.3 Processflödesschemat 
Processflödesschema i helhet för KINA-pack K426 Rear floor panel rear. Varje färg i 

schemat representerar en cykel.   

 

Steg  Beskrivning            ⊙     ⇨       ⊡    ∇    ⊚     Tid (s)        Avstånd (m)      Värdekod 

1 I förråd     ✓  43200 0 STVA 

2 Truckförare 

plockar upp 2/4 

    ✓ 166 0 VA 

3 Transport till linjen  ✓     270 IVA 

4 Placerar vid 

truckytan vid linjen 

som “lager” 

    ✓  0 IVA 

5 Drar 5 detaljer till 

famn 

    ✓ 6.0 0 VA 

6 Vänder, går 2 steg 

till pall 

 ✓   ✓  2 IVA 

7 Placerar i pall     ✓  0 VA 

8 Vänder tillbaka till 

bord 

 ✓     2 IVA 

9 Snurra emballage 

1/80 

    ✓ 5,9 2 IVA 

10 Öppna låda     ✓ 70 0 IVA 

11 Veckla ut påse     ✓  0 IVA 
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12 Plastskiva i 1/80     ✓  0 IVA 

13 Sluter påse, stänger 

lock 1/80 

    ✓ 65 0 IVA 

14 Gul flagga 1/80   ✓   56 3 IVA 

15 Vit flagga 1/80   ✓   28 3 IVA 

16 Truckförare 

plockar upp ett fyllt 

emballage 

    ✓ 180 0 VA 

17 Placerar vid 

truckyta 

    ✓  10 IVA 

18 Tag ett fyllt och 

placera emballage 

på varandra vid 

truckytan 

    ✓  10 VA 

19 Tag tom, placera 

vid snurrbord 

    ✓  10 VA 

20 Tag 2o2 / 4o4, åk 

in till förråd 

 ✓   ✓  270 IVA 

 

Tabell 1 - Processflödesschema (Ali & Vaxhed, 2018) 
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5.4 Olikheter i arbetssätt  
De observationer som gjorts är att de arbetar på olika sätt på många plan. Det har lagts märke 

till att varje gång ett besök har gjorts för att studera flödet för “K426 Rear Floor Panel Rear” 

så har flödet sett olika ut. Beroende på vilken truckförare som arbetar så väljer vissa att 

använda sig utav ett så kallat “snurrbord” som tomma emballage ställs på för att sedan när det 

emballage som är närmast packningen blir fullt så snurras bordet så att det fyllda emballaget 

står närmast truckytan och då står det andra tomma emballaget redo vid linjen att fyllas på 

med detaljer. Medan vissa truckförare väljer att inte använda sig utav snurrbordet och istället 

staplar två emballage på varandra vid linjen så att när det översta emballaget är fullt med 

detaljer måste truckföraren invänta att medarbetarna ska försegla emballaget innan det går att 

byta plats så att det översta fulla emballaget står underst och det tomma överst. 

 

De olikheter i arbetssätt som också har identifierats är att vissa truckförare bygger små 

“lager” genom att hämta tomma emballage från förrådet och placera vid truckytan för att de 

skall undvika att åka fram och tillbaka från förrådet under körningen. Medan vissa väljer att 

ta med två fyllda emballage till förrådet och samtidigt ta med två tomma till linjen.  

Vissa truckförare tar även fyra emballage på truckgafflarna. Antingen kör de in till förrådet 

eller ut till linjen och det leder till att de måste backa från och till förrådet för att emballagen 

täcker sikten om fyra emballage tas åt gången. Medan vissa enbart tar två emballage åt 

gången vilket medför att truckförarna kan köra rakt fram för att sikten är tillräckligt bra.  

 

Vissa pressoperatörer väljer att skriva i tiden när påsen har öppnats och stängts på den gula 

flaggan innan de häftat den på emballaget medan vissa är mer exakta och noggranna gällande 

tiderna. Vissa skriver i och förbereder artikelnummer och liknande på flaggorna medan vissa 

skriver sådan information när flaggan satts på.  

 

Det som också noterats gällande hanteringen av Kina-packen är att vissa förseglar påsen 

ensamma vilket tar 70 sekunder medan vissa ber om hjälp/får hjälp av den tredje personen 

vilket medför att förseglingen går dubbelt så fort, med andra ord ungefär 35 sekunder. Vissa 

packar också upp påsen ensamma medan vissa tar hjälp. Det är olika från gång till gång 

beroende på vilka som jobbar.  

Om det finns tillräckligt med personal som arbetar så föredrar vissa att de är fyra man som 
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jobbar, två som packar och två som hjälper till vid försegling av påse samt öppning av låda 

samtidigt som de två delar på ansvaret för linjen och kontrollen. Medan vissa enbart är tre 

personer, alltså två som packar och en som har hand om kontroll och linje och hoppar in och 

hjälper de som packar vid mån av tid. Detta har också noterats att det är olika från gång till 

gång från varje besök som gjorts.  

 

5.5 Bemanning 

Vid observationer har det noterats att beroende på hur mycket personal som finns tillgängligt 

samt vilket skift som jobbar så är de olika många ute vid linjen när detaljen “K426 Rear floor 

panel rear” körs. Oftast är det två som packar då det är dubbelpack samt en man för att 

kontrollera plåt samt ha hand om linjen (se figur 8). Detta har ibland upplevts som stressigt 

för personalen då den tredje personen inte riktigt hinner med att kontrollera plåt, ta hand om 

linjen samt andra uppgifter eftersom den tredje personen behöver hjälpa de som packar med 

att försegla fyllda emballage samt öppna tomma emballage. Det blir även stressigt för de som 

packar att både försegla emballagen ensamma samt öppna tomma emballage på egen hand. 

Därför har det ibland varit fyra personer, två som packar och två som delar på ansvaret att 

både hjälpa till med försegling/öppning av emballage och ta hand om kontroll och linje. Men 

detta är endast då det finns tillräckligt med tillgänglig personal.  

 

 
 Figur 8 - Bemanning och packsätt i dagsläget (Ali & Vaxhed, 2018) 

  

5.6 Data kvalitativ studie 
Den kvalitativa studien i form av intervju har sammanställts och visar vad intervjupersonerna 

anser om emballagehanteringen. Datan visar på missnöje inom diverse områden, specifikt 

vid försegling av påse. (se sammanställd data från intervjuerna i bilaga 3). 
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6. Resultat & Analys 

Här presenteras resultat från fallstudien samt analys av sammanställd data 

 

6.1 SAM analys 
Datan från SAM analysen (se bilaga 5) visar att cykeltiden på 9.1 sekunder är mindre än 

takttiden för linjen på 32.7 sekunder. Cykeltiden anger hur lång tid det tar att bearbeta en 

produkt. Eftersom att takttiden för linjen > cykeltiden i detta fall så indikerar det på att 

nuläget fungerar och de hinner med att hantera emballaget.  

 

I jämförelse av SAM-analys K426 med SAM-analys för Volvos interna emballage V426 (Se 

bilaga 6), skiljer sig cykeltiden från 9.1 sekunder (K426) till 6.7 sekunder (V426) en skillnad 

på 2.4 sekunder. Även summan av faktorerna skiljer sig från K426 och V426. K426 har en 

summa på 51.11328 medan V426 enbart har en summa på 37.2432. Volvos interna emballage 

har mer optimala värden än vad Kina-emballaget har. Det tyder på att Kina-emballaget har 

goda möjligheter för småförbättringar för att komma närmare värdena för V426, med andra 

ord är KINA-packen ineffektiv. Skillnaden är att V426 har färre moment vid hanteringen, vid 

V426 behöver inte personalen utföra steg 5,6,7 och 8 i metodbeskrivningen för K426 

eftersom det är ett annat typ av emballage som inte behöver förslutas så noggrant då det inte 

ska fraktas så lång sträcka som till Kina.  

 

Flödet flyter inte på bra, vilket tyder på ett problemområde som gör hanteringen ineffektiv. 

Det som är ineffektivt är hanteringen av påse samt flaggor. Den teori studien bygger på 

förklarar ett rakt flöde, vilket kan skapas med ett nytt sätt att packa (se punkt 7.1). På detta 

sätt kan hanteringen bli mer effektiv. Ibland är den tredje personen upptagen med att 

kontrollera plåt, fixa stopp vid linjen, buntbyte osv. vilket leder till att personalen får 

öppna/försegla emballaget på egen hand. 

 

SAM-analysen är inte helt anpassad för att studera hanteringen av ett emballage då det är 

många yttre faktorer som påverkar. Bland annat existerar det en tredje operatör som är 

flexibel och hjälper personalen med försegling av låda samt de momenten som krävs för att 

öppna lådan. Ibland är den tredje personen upptagen med att kontrollera plåt, fixa stopp vid 

linjen, buntbyte etc, vilket leder till att personalen får öppna/försegla emballaget på egen 

hand. Det leder till att mätningarna vid SAM-analysen är varierande och det gör det komplext 
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att läsa data då det ser olika ut beroende på antal operatörer vid varje mätning. Därför tas ett 

medelvärde från tio mätningar i denna studie där tiden har halverats om de varit två 

operatörer som hjälpts åt att öppna/försegla emballage. Att häfta fast flaggorna är ännu ett 

exempel som är svårt att mäta då det oftast är den tredje personen som gör den sysslan. 

Dock kan effektiviteten variera vid varje körning då det exempelvis kan förekomma stopp i 

processen vilket medför att effektiviteten inte är samma varje gång en SAM-analys görs. 

6.2 Layout 
Det förekommer slöseri i form av transport som är en av de sju mest förekommande 

slöserierna, som det visas i resultat. Denna slöseri skapar ingen kundnytta. Detta är en del av 

den ineffektiva emballagehanteringen med ett fokus på flöde. Det är flera och långa 

transporter i förrådet (se figur 7). En förbättringsmöjlighet som är generell för alla företag är 

att omplacera i layout så att interna transporter minskar. I detta fall gäller det de omonterade 

emballagens placering närmare påföljande aktivitet. Detta för att minska långa transporter i 

lager av den orsaken att transport är en icke värdeskapande aktivitet.  

Eftersom det finns plats vid monteringen är ett förbättringsförslag för layouten att ställa dessa 

på samma sida (se figur 9). På detta sätt resulteras en vinst i form av minskad ledtid och ett 

enklare system.  
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Figur 9 - Bild över optimerat flöde för K426 i förrådet. (Ali & Vaxhed, 2018) 
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6.3 Processflödesschema 
Processflödeschemat har sett olika ut vid olika tillfällen, vid olika observationer, därav olika 

flöden. Det finns ingen tidssatt metodstandard som medarbetarna följer. Pressoperatörer 

hanterar emballaget på olika sätt där vissa truckförare valde att använda ett snurrbord att 

placera emballagen på medan vissa valde att stapla emballagen ovanpå varandra vid 

packytan. Det valdes dock i denna studie att göra en processflödesschema när snurrbordet 

användes då det var mest intressant för studien eftersom det verkade vara det mest 

effektivaste sättet att arbeta på och därför mer lockande för studien att utveckla och finna 

förbättringsmöjligheter för det flödet.  

 

Genom att separera delprocesserna och gruppera dessa i olika cyklar visualiseras möjliga 

förbättringar. Dessa har delats in i olika färger för tydlighet. 

 

Värdeskapande aktiviteter (VA) 

Icke värdeskapande aktiviteter (IVA) 

Stödjande till värdeskapande aktiviteter (STVA) 

 

De värdeskapande är de aktiviteterna kunden betalar för. Sådana processer är viktiga att 

definiera för att värdesätta och inte ändra på. Den största möjligheten för förändring är IVA, 

de ickevärdeskapande aktiviteterna, målet är att eliminera dessa. 

 

 

 

 

STVA är de aktiviteter som stödjer de värdeskapande. T.ex. i förrådet ligger detaljen i påsen 

som är i emballaget. Lager är icke-värdeskapande aktivitet men i detta fall är detta 

nödvändigt lager (se punkt 2.6.1.4). Lagret är den stödjande aktiviteten till en viktig process 

som kunden betalar för. Detta för att inte ha defekta produkter vid transport.  

Ledtiden för emballaget i förrådet går ej att påverka för att ett specifikt medel i påsen måste 

verka för att artiklarna (plåtarna i denna fallstudie) ej ska rosta vid transport till Kina. Det 

som hade kunnat förändras är i så fall att undersöka om det finns något annat typ av 

emballage som inte har en bearbetningstid på 12 timmar. Det hade lett till att ledtiden 

minskas i förutsättning att resterande delar av flödet flyter på.  

“All we are doing is looking at the time line, from the moment 
the customer gives us an order to the point when we collect the 
cash. And we are reducing the time line by reducing the non-
value adding wastes” - Taiichi Ohno 
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Vid punkt 2 i schemat står det att truckförare plockar 2/4 (2 eller 4) , detta beror på att 

arbetarna jobbar på ett individuellt sätt efter eget tycke.  

De långa ledtiderna och ineffektiviteten ligger i punkt 10-14 (se processflödesschema, tabell 

1). Genom effektivisering av arbetssätt för emballagehantering kan den interna ledtiden 

minska. Eller genom att eliminera de aktiviteter som inte skapar något värde i flödet leder det 

till högre flödeseffektivitet och då blir ledtiden kortare och kunden tillfredsställs. I detta fall 

kan ett nytt packsätt m.h.a. snurrborden vara en  lösning, packsättet presenteras i denna studie 

(se punkt 7.1). Genom detta packsätt kommer tiden för packning förbättras genom 

effektivisering i hantering av påse. Detta eftersom intervjusvaren (bilaga 3) visar att påsen är 

komplex och svårhanterlig. 

 

6.4 Standardiserat arbetssätt 

Resultatet visar på att de inte jobbar på ett standardiserat arbetssätt och det som observerats är 

en osäkerhet gällande vem gör vad och att det lätt blir stressigt om enbart tre man arbetar. 

Detaljerna är tunga, en vikt på 11.675kg och om försegling av påse görs ensam läggs detaljer 

i hög medan personen förseglar emballaget och det blir ett stressande moment för den som 

packar att hinna lyfta i alla snabbt i det nya emballaget efter att personen lyckats försegla 

påsen själv.  
Via intervjun som gjordes samt genom observeringar har det lagts märke till att det medföljer 

gula flaggor samt korta stripes i de tomma emballagen. Detta läggs ner i pallarna av arbetarna 

ute i förrådet. Detta anses vara slöseri i form av överproduktion eftersom de oftast vid linjen 

redan har längre och mer lätthanterliga stripes samt de gula flaggorna finns vid linjen redan 

innan och fylls i av personalen där.  Så ett förbättringsförslag är att helt och hållet att strunta i 

att lägga ner stripes och gula flaggor i förrådet, då tas onödiga moment bort och istället sparas 

tid och flödet blir mer effektivt. Det gäller dock att de vid linjen alltid har tillgång till gula 

flaggor och stripes. 

 

Det har också noterats att personalen skriver i gula flaggor med artikelnummer, datum, 

klockslag för öppnad och stängd påse samt annan information på hög precis vid början av 

körningen för att slippa stressa med det sedan. De vita flaggorna har redan innan skrivits ut 

från datorn med artikelnummer och annan viktig information. För att slippa fylla i de gula 

flaggorna för hand med långa artikelnummer så vore det enklare att programmera in den 
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informationen i datorn så att artikelnumret och annan nödvändig information finns, precis på 

samma sätt som det görs med de vita flaggorna, för att sedan bara skriva ut gula flaggor som 

innehåller rätt information. På så sätt slipper medarbetarna att skriva för hand vilket tar 

onödig tid. Istället kan det lämnas klockslag för öppning och stängning av påse samt initialer 

blankt så att det räcker att fylla i enbart den informationen för hand.  

 

Om alla truckförare väljer att ta två emballage åt gången på gafflarna skulle det leda till att de 

slipper backa när det kör fram och tillbaks från förråden och därmed ökar också säkerheten så 

att ingen olycka sker på grund av försämrad sikt. 

Eftersom personalen arbetar på ett icke standardiserat arbetssätt vid hantering av emballaget 

förekommer det osäkerhet och förvirring vilket leder till att moment tar lång tid. Detta 

medför att ledtiden ökar samt att hanteringen blir ineffektiv. Skulle alla jobba utifrån samma 

metodstandard skulle flödet bli mer rakt. 

6.5 Sammanställning av intervjuerna 

Intervjuer gjordes där medarbetarna fick svara på frågor angående hanteringen av kina-

packen och hur den upplevs. Mallen för intervjun syns i bilaga 2 och svaren bilaga 3. Allt 

spelades in så att sammanställningen kunde bli korrekt genom att kunna upprepa svaren i 

efterhand.  

Medarbetarna uttryckte att påsarna anses vara ett problem. Påsen innehåller ett medel som 

ska skydda plåten och därför får det inte bli hål för då verkar inte detta medel lika bra som det 

gör om plåten är försluten. Plåtarna är vassa och därför är det lätt att råka förstöra plåten vid 

packningen. Om det blir hål måste det tejpas noga. Det största problemet vid KINA-pack är 

enligt intervjuerna är försegling av påse och försiktigheten för att inte hål ska uppkomma.  

 En av de intervjuades ansåg att det var onödigt att gula flaggor samt korta stripes medföljer i 

de ofyllda emballagen. (se bilaga 3) 

 

Det var generellt blandade åsikter angående hur KINA-packen upplevdes, men det var ett 

flertal som ansåg att KINA-packen var stressig. Flera av de intervjuade sa att de upplevde att 

KINA-packen innehöll fler moment än vad andra emballagetyper gör vilket medför mer 

noggrannhet vid hanteringen. Alla tyckte att det hela tiden fanns något att göra vid KINA-

packen, alltså fanns där ingen väntetid. 

Bemanningen ansågs vara lagom i antal, men att i dagsläget behövs det vara en person extra 
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när KINA-packen infaller. Skulle det inte finnas tillgång till mer personal så skulle det vara 

stressigt. 

De flesta tycker att KINA-packen känns helt okej i dagsläget och är hanterbar eftersom 

körningarna inte är så ofta. De allra flesta tycker att KINA-packen har utvecklingspotential.  

 
7. Företagsspecifika rekommendationer 

Här presenteras olika förbättringsförslag som är riktade till företaget.  
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7.1 Nytt packsätt 
 
Här presenteras ett nytt packsätt för detaljen “K426 Rear floor panel rear”. På bilden nedan 
visas idén samt så står förklaringar för varje steg under bilden 

Figur 10 - Bild över nytt packsätt för optimering av bemanning. (Ali & Vaxhed, 2018)  
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Idéförklaring: 

0: Tomma emballage ställs på snurrborden. 

1: Båda packar 40 detaljer i vardera emballage, vänster man snurrar bordet vid 40 detaljer och 

börjar packa i det tomma emballaget medan höger man fortsätter att packa. 

2: Vänster man packar 40 detaljer medan höger man är uppe i 80 detaljer och emballaget är 

nu fullt. 

3: Båda man hjälps åt att försegla emballaget och snurrar sedan höger bord och börjar packa i 

det tomma emballaget.  

4: Höger man packar 40 detaljer i sitt emballage medan nu vänster man är uppe i 80 detaljer 

och emballaget är nu fullt.  

5. Båda man hjälper till att försegla det fyllda emballaget och snurrar sedan vänster bord och 

börjar packa i det halvfyllda emballaget. Samtidigt snurras även höger bord för att börja 

packa i det tomma emballaget. (Annars skulle två emballage vara fyllda till 80 samtidigt) 

6. Vänster sida är nu fyllt till 80 och det finns ett tomt emballage medan höger sida har båda 

emballagen halvfyllda. 

7. Båda man hjälps åt att försegla vänstersidans emballage. Sedan snurras vänster bord och 

börjar packa i det tomma emballaget. 

8. Höger sida är nu fyllt till 80 samtidigt som det andra emballaget är halvfullt medan vänster 

sida har fyllt det ena till 40 och det andra emballaget är tomt.  

9. Båda man hjälps åt att försegla högersidans emballage. Sedan snurras höger bord och 

börjar packa i det halvfyllda emballaget. Samtidigt snurras vänster emballage och börjar 

packa i det tomma emballaget. (För att inte båda ska bli fyllda till 80 samtidigt) 

Sedan börjar proceduren om igen och så fortsätter det.  

 

Detta packsätt leder till att det enbart behövs två man vid packningen då personalen 

samarbetar. Istället för att försegla emballaget ensam på 70 sekunder så tar det enbart 35 

sekunder för två man att försegla emballaget. Det leder till att den tredje personen som har 

hand om linjen och kontrollen hinner med sina uppgifter. På detta sätt elimineras defekter 

eftersom påsen stängs noggrant utan att personalen behöver stressa. Detta leder till ökad 

kundnöjdhet och omarbete utesluts. Dessutom får truckföraren ett jämnare intervall med att ta 

ett fyllt emballage till förrådet och placera ut ett tomt emballage vid snurrborden eftersom det 

aldrig är två emballage som är fyllda samtidigt.  
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7.2 Emballageutformning och standardisering 
Genom en kvalitativ studie i form av intervju samt genom SAM-analysen framgår det att 

påsen och dess försegling tar lång tid och är krångligt. Även flaggorna, att de ska häftas fast 

samt fyllas i tar även det lång tid. Företaget bör se över en bättre utformning av emballaget 

som underlättar för personalen, så att emballaget är mer likt V426 då det är mer optimalt. 

Förslagsvis kan de gula flaggorna skrivas ut från datorn med artikelnummer och sådan 

information.  

I arbetet konstaterades det att de arbetar på olika sätt vilket leder till osäkerhet bland 

personalen och eftersom det i dagsläget är icke standardiserat är det svårt för personalen att 

ha koll på vem som gör vad vid hanteringen.  
När det gäller packningen handlar det om standardisering på arbetsplatsnivå och det gäller att 

alla medarbetare kommer överens om det bästa packsättet så att en standard kan fastställas. 

Därför bör det konstateras och fastställas det absolut bästa sättet att arbeta med Kina-packen 

på förslagsvis ett möte och därefter göra en standard som alla ska följa tills dess att ett nytt 

bättre sätt har kommits på. Det förslag som getts i denna rapport som leder till att det enbart 

behövs två man vid packningen är det som denna studie rekommenderar som bästa packsätt 

men för att det ska kunna standardiseras måste alla komma överens om det. 

Genom standardisering blir det mer ordning och reda som i sin tur leder till en mer effektiv 

hantering. Detta är en förbättring mot att eliminera de sju slöserierna som fokuserats på i 

teoridelen. 
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8. Diskussion 

Studien har identifierat flertalet problemområden. Genom en kvalitativ undersökning, en 

SAM-analys och processflödesschema konstaterades det att påsen vid hanteringen av 

emballaget var ett problem. Via observationer upptäcktes att arbetet var icke standardiserat. 

Genom att ha studerat flödet för detaljen K426 Rear floor panel rear hittades slöserier i form 

av överproduktion, onödig transport, onödiga rörelser m.m som leder till att flödet inte är 

rakt.  

Bemanningen ansågs också vara ett problemområde då de kan bli stressigt för medarbetarna 

vid packningen. Dessa problem är grunden till ineffektiv hantering. 

 

Eftersom grunden till fallstudien är att identifiera de logistiska problemområdena är det 

relevant att fokusera på flödet. Att förbättra flödet för KINA-emballaget kan innebära ökad 

vinst, trygghet hos de anställda samt en god arbetsmiljö. Att minska de icke-värdeskapande 

aktiviteterna genom att eliminera onödiga interna transporter kan göras hos alla företag. De 

förbättringsförslag som presenterats i studien kan användas hos företag i liknande situationer. 

LEAN handlar om att anpassa de verktygen som används för det specifika företaget och inte 

jobba precis som Toyota gjorde. Därför kan förslagen som presenterats vara generella i sin 

form, t.ex. förflyttning av delprocesser i förrådet, men specifika beroende på vad dessa 

processer är.  

Genom att eliminera slöseri i form av transport och överproduktion leder det till en 

hållbarutveckling. 

 

Studiens reliabilitet och validitet är hög när det gäller den kvalitativa delen av rapporten. Det 

som gjorts är att två personer varit med vid intervjuerna, de har varit relevanta frågor som 

hjälpt till att uppfylla syftet med arbetet samt så har det spelats in ljud och därmed har 

tolkningarna av intervjuerna blivit mer korrekta. 

När det kommer till den kvantitativa delen har det använts ett stoppur för att mäta tiden, 

därav förekommer det att värdena inte är exakta p.g.a. mänskliga faktorer. Samma när det har 

mätts avstånd, det är svårt att få exakta värden. Det har gjorts många mätningar för att öka 

reliabiliteten. Därav kan validiteten ha påverkats negativt över att exakta mätningar varit 

svårt att utföra. Delarna i studien som undersöks har varit relevanta för att uppfylla syftet.  

Överlag är hela arbetet noggrant utfört trots svårigheter att mäta tid och avstånd. 
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Resultaten är relevanta för alla företag som har problem med emballagehantering eller vill 

effektivisera denna. Genom att det som mätts har varit relevant, genom noggrant utförda 

undersökningar och god teoriuppbyggnad har studien fått en hög validitet. Analys av data har 

skett på ett metodiskt sätt genom paralleller mellan teori och resultat. Det har funnits gap för 

teori av emballagehantering p.g.a. brist på tidigare forskning inom området. Studien har 

medfört ny kunskap kring emballagehantering som företag kan ta del av och det finns goda 

möjligheter att bygga vidare på studien och forska inom området. 

 

Den geografiska avgränsningen för studien har varit fullkomlig. Detaljen har körning varje 

vecka (se bilaga 7) och kan infalla när som helst, detta har försvårat studien eftersom det varit 

svårt att planera när metoderna ska genomföras. Att vara flexibel har varit fördelaktigt i detta 

arbete. Vid fortsatt forskning av studien skulle det geografiska området vara mer omfattande 

där en större del av försörjningskedjan tas hänsyn till. Exempel på detta skulle kunna vara 

transport till kund. 

Vid framtida forskning skulle det kunna göras en ny SAM-analys efter att företaget infört ett 

nytt packsätt (se figur 10). Detta skulle visa ifall det nya packsättet är optimalt vid denna 

emballagetyp. Avgränsningen kan vid fortsatt forskning inkl. transport till kund vid analys av 

flöde. Detta för att få data angående vad kund anser om emballaget samt om det förekommer 

defekter vid leverans till kund. Det hade även varit intressant att undersöka transportsätt ut till 

kund för att få ett perspektiv ur hållbar utveckling. 

 

Genom att ändra layouten i lagret skulle det även kunna göras en analys för att se om det 

påverkar tiden samt om det skulle kunnas förbättras ytterligare. 

En fortsatt forskning på studien hos Volvo, med detta specifika emballage, skulle kunna 

undersöka problemet med påsen. Detta för att se om materialutbyte är ett förslag för att 

eliminera påsen helt eller komma med ett nytt förslag för ett nytt emballage. 
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9. Slutsats 

Syftet med studien var att identifiera problemområden och ge möjliga förbättringsförslag för 

emballagehantering. Detta syfte har uppnåtts och forskningsfrågorna har besvarats i form av 

att ta reda på vad som är orsaken till ineffektiv hantering och vilka förbättringsmöjligheter 

som finns. Det som gör emballagehanteringen ineffektiv är arbetssätt, onödiga slöserier och 

långa ledtider. Det finns ett flertal möjligheter för företag att utveckla sin logistiska situation. 

Förbättringsmöjligheterna för företag i liknande situationer är exempelvis ett nytt packsätt 

och eliminering av slöseri. Dessa slöserier kan vara onödiga interna transporter och 

överproduktion. Effektivisering av emballagehantering sker genom ett standardiserat 

arbetssätt, omflyttning av layout samt förbättrat packsätt. 
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Bilaga 1. Gantt-schema 
 

 

Aktivitet Startdatum Tid(dagar) Slutdatum 

Kick-off 02-Feb 1 03-Feb 

Skriv planeringsrapport 10-Feb 10 20-Feb 

Teori värdeflödesanalys 20-Feb 13 05-Mars 

Teori LEAN 20-Feb 20 12-Mars 

Teori logistiska flödet 20-Feb 25 17-Mars 

Teori SAM 20-Feb 5 25-Feb 

Teori kvalitativ studie 20-Feb 9 01-Mars 

Förberedelse värdeflödesanalys 20-Feb 13 05-Mars 

Förberedelse elementartidsstudie 20-Feb 13 05-Mars 

Observationer hos företaget 20-Feb 50 11-Apr 

Teori Ergonomi 24-Feb 1 25-Feb 

Intervjumall 24-Feb 1 25-Feb 

Problemformulering 26-Feb 7 05-Mars 

Datainsamling tidsstudie + värdeflödesanalys 01-Mars 9 10-Mars 

Kvalitativstudie intervju 01-Mars 3 04-Mars 
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Finjustering bakgrund "om företaget" 05-Mars 1 06-Mars 

Mittseminarie 07-Mars 8 15-Mars 

Skriv resultatdelen från värdeflödesanalysen och 

tidsstudien 

17-Mars 15 01-Apr 

Skriv analys/Diskussion 01-Apr 13 14-Apr 

Skriv slutsats 14-Apr 6 20-Apr 

Första utkast 15-Apr 0 15-Apr 

Skriv sammanfattning 20-Apr 5 25-Apr 

Rapportinlämning 10-Maj 1 11-Maj 

Redovisning 24-Maj 1 25-Maj 

Godkänd rapport 04-Juni 1 05-Juni 

Tabell 2 - GANTT-schema 
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Figur 9 - GANTT-schema 
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Bilaga 2. Intervjumall 

 

Kön:  

Längd: 

Ålder: 

Yrkesroll: 

Anställningstid: 

 

● Problem med KINA pack 

 

1. Hur upplever du KINA-packen? (stressande, jobbig.. ) 

 

Svar: 

 

2. Hur påverkar det ditt psykiska välmående? 

 

Svar: 

 

3. Är det extra mycket att tänka på om man jämför med annat emballage? 

 

Svar: 

 

4. Känner du att det finns problem gällande KINA-pack? Vad? 

 

Svar: 

 

5. Ser du några förbättringsmöjligheter gällande KINA-pack? 

 

Svar: 

 

6. Känner du att du måste vänta mycket? 

 

Svar:  
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7. Vad tycker du ang. bemanningen? (är ni för många/för få..) 

 

Svar: 

  



 67 

Bilaga 3. Redovisning av svar från kvalitativ studie 
 

Person 1: 

 

kön: kvinna 

längd: 177 cm 

ålder: 34 

yrkesroll: pressoperatör 

anställd: 1 år 

 

1. Det är så långt mellan, så vid god bemanning är det inga problem 

2. Påverkar ej 

3. Ja, det är ett annorlunda emballage. Det är alltid något extra att tänka på, t.ex. stripes, påsar 

och flaggor. 

4. Nej 

5. Nej 

6. Nej, påsarna kan vara jobbiga och kan gå sönder. Vid andra emballage inplastas det efter 

packning.  

7. Ok! vid KINA packen brukar vi vara en person extra och det fungerar bra. 

 

Person 2: 

 

kön: man 

längd: 189 cm 

ålder: 41 

yrkesroll: truckförare  

anställd: 6 månader 

 

1. Ja, det är stressigt och jobbigt. Plåtarna skall ligga i plastunderlägg, det skall skrivas kort 

med tider på flaggorna och så skall det bultas ihop noggrant så att luft inte kommer in. Under 

den tiden kommer det ut nya detaljer hela tiden så det är självklart att det är stressigt. 

2. Det är stressigt. 

3. Ja, framförallt skall man tänka på att det inte får bli hål i plastpåsen. Det är viktigt, då får 
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man tejpa igen eller, i värsta fall, byta ut påsen och packa om allt. 

följdfråga: kan det vara svårt att se om det blir hål? 

svar: i vissa fall kan det vara svårt att se. 

4. Det är mer jobb, stressigare och mer krav på de som jobbar. 

5. Ja. Om man kunde ta bort plastpåsen eller göra om den så att det blir smidigare att stänga. 

6. Vissa körningar kan det vara lite väntetid. De blir dock snabbare och snabbare. 

7. Det varierar mycket.  

 

Person 3: 

 

Kön: Man 

Längd: 179cm 

Ålder:25 

Yrkesroll: Pressoperatör 

Anställningstid: 6 mån 

1. Stressig 

2. Inget 

3. Ja 

4. Se nedan 

5. Gula lappar inte skall följa med i lådan, och om rätt stripes inte finns skall inte de mindre 

följa med alls. 

6. Nej 

7.Oftast bra 

  

Person 4: 

 

Kön: Man 

Längd: 169 cm 

Ålder: 46 

Yrkesroll: Pressoperatör, linje 2-3 

Anställningstid: 3 år 
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1. Packningen är inte stressande. Det kan bli mycket då det är strul på line och man måste 

stanna. 

2. Påverkar ej 

3. Ja absolut. Det skall skrivas lappar, det ska vara lock på och det skall skrivas extra vid 

förslutning av emballage. 

4. Ja om man inte ligger i takt. Man kan alltid stanna linan om man inte hinner med. 

5. Ja, om man utgår från att inte ha engångsemballage så hade det varit bättre. Hade man 

förbättrat något med påsen hade det varit bättre för oss som packar. 

6. Lagom 

7. Lagom 

 

Person: 5 

 

Kön: Man 

Längd: 182 cm 

Ålder: 19 

Yrkesroll: Pressoperatör, linje 3 

Anställningstid: 1 år 

1. Det beror på hur många detaljer man kör. Det jobbiga är att packa upp påsen och stänga de. 

Det är det största problemet och det blir lätt hål i påsen. 

2. Stressigt men påverkar inte på annat sätt. 

3. Ja 

4. Påsen är det största problemet 

5. Ja, gör något åt påsen! 

6. Vid KINA pack är det ingen väntetid 

7. Lagom, det hade varit stressigt om vi inte haft extra personal 

 

Person 6: 

 

Kön: Man 

Längd: 181 cm 

Ålder: 55 
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Yrkesroll: Pressoperatör 

Anställningstid: 35 år 

1. Det är omständigt att packa det. De är inte riktigt utformade som de bör vara, jobbigt med 

linje 3.  

2. En dålig detalj 

3. Ja 

4. Ja, påsen. 

5. Svår fråga 

6. Lagom väntetid 

7. Vi brukar ha det rätt bra 

 

Person 7: 

 

Kön: Man 

Längd: 169 cm 

Ålder: 43 

Yrkesroll: Lagledare, pressoperatör på linje 2-3 

Anställningstid: 4 år 

 

1. Stressig 

2. Påverkar inte 

3. Ja  

4. Nej 

5. Om man skulle haft en smidigare påse 

6. Nej inte speciellt mycket 

7. Vi har flexpersonal som kan jobba vid behov 

 

Person 8: 

 

Kön: Kvinna 

Längd: 172 cm 

Ålder: 28  
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Yrkesroll: Pressoperatör, linje 3 

Anställningstid: 1 år 

1. K426 är stressig att packa och påsen är ett problem 

2. Påverkar inte psykiskt men man får vara extra noggrann och fokuserad då KINA pack körs 

3. Ja, det ska vara renare och det är fler flaggor 

4. Nja 

5. Ja, om man hade kunnat ställa in höjden vid packning 

6. Ibland hinner inte truckföraren och då måste man vänta  

7. Bra, flexibelt.  
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Bilaga 4. Layout för Pressverket Volvo Torslanda 
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Bilaga 5. SAM-analys K426 Rear floor panel rear 
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Bilaga 6. SAM-analys V426 Rear floor panel Rear 
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Bilaga 7. Tabell över emballage hos Pressverket 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


