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Sammanfattning 
Emhart Glass fabrik i Sundsvall materialförsörjer till viss del Emhart 

Glass fabrik i Malaysia. En stor del av godset som skickas till Malay-

siaenheten måste Sundsvallsenheten beställa från sina underleverantö-

rer. Detta innebär att materialet skickas till Sundsvall för att direkt 

skickas vidare till Malaysia. Sundsvallsenhetens interna hanteringspro-

cess för det gods som ska skickas till Malaysiaenheten är inte optimal. 

Idag paketeras material upp, lagerläggs, plockas ut och paketeras för att 

därefter skickas till Malaysia. Syftet med studien har varit att ta fram ett 

nytt flöde för det gods som ska transporteras till Malaysia. För att 

modellera ett nytt flöde har en litteraturstudie samt intervjuer och 

observationer genomförts. Teorin belyser att värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter i flödet skulle identifieras. Icke värdeskap-

ande aktiviteter som inte är nödvändiga för företaget ska elimineras. 

Resultatet har visat att lager är en icke värdeskapande aktivitet i det 

nuvarande flödet och därför bör lagerhanteringen minimeras. För att 

undvika lagerhanteringen bygger det nya flödet på Just in time-

principen. Detta innebär att artiklar beställs till det datum de behövs så 

att de vid ankomst direkt kan förflyttas till en Malaysiazon vid pake-

teringsenheten där artiklarna hämtas för att sedan paketeras. För att 

detta flöde ska fungera måste Emhart Glass ställa mer krav på sina 

leverantörer, ändra sina rutiner för beställning av artiklar samt införa en 

funktion i affärssystemet som gör identifiering av Malaysiagods möjlig. 

 

Nyckelord: Lean Production, värdeflöde, lager. 
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Abstract 
Emhart Glass’ factory in Sundsvall supplies, to a large extent, the 

Emhart Glass factory in Malaysia with material. A large portion of the 

goods shipped to Malaysia is initially ordered from the suppliers to the 

factory in Sundsvall. This means that material is sent to Sundsvall and is 

then passed directly   for shipment to Malaysia. However, the internal 

process for material handling at the Sundsvall factory is not satisfactory. 

At the present time, material is unpacked on arrival in Sundsvall, stored 

in the inventory, picked out of the inventory, re-packaged and then 

shipped to Malaysia. The study aims to develop a new workflow for the 

material being shipped to Malaysia. Through literature studies, inter-

views and observations at the factory in Sundsvall, a new workflow has 

been modeled. The theory highlights that those activities which add 

value and those not adding value in the flow should be identified.  The 

activities, which do not add value and which are not necessary for the 

company must be eliminated. The results showed that the inventory is a 

non-value adding activity in the current workflow and therefore the 

inventory handling should be eliminated. In order to avoid inventory 

handling the new workflow is modeled, bearing in mind the “Just in 

time” principle. This means that items are ordered for the date required 

so that when the materials are delivered, they are taken directly to a 

Malaysia zone in the packaging unit from which the articles can be 

retrieved at a later stage and then re-packaged. For this flow to work, 

Emhart Glass must require many of their suppliers to change their 

procedures in relation to ordering materials and, additionally, to intro-

duce a feature in the ERP that makes it possible to identify the Malaysia 

materials. 

Keywords:  Lean Production, value stream, inventory. 
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Terminologi 
 

Bub Varje maskinprojekt består av bubar. En bub är en del av 

de artiklar som ingår i ett projekt. 

Höglager Förråd och lager för större komponenter och reservdelar 

i Sundsvall.   

Kardexlager Förråd och lager för mindre komponenter och reservde-

lar i Sundsvall. Exempelvis muttrar, skruvar och pack-

ningar. 
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1 Inledning 
I rapportens inledning beskrivs det aktuella företaget där studien har 

utförts. Vidare kommer bakgrunden till studien att presenteras följt av 

problemformulering, syfte, avgränsningar, mål och en disposition som 

beskriver rapportens struktur. Avslutningsvis beskrivs även författarnas 

respektive bidrag. 

Rapporten behandlar en flödesanalys av gods vid Emhart Glass. I det 

berörda flödet hanteras inkommande artiklar som ska transporteras till 

avdelningen för avgående gods och vidare transport till Malaysia. 

Emhart Glass upplever att rutiner och arbetsmetoder inte är anpassade 

för det flöde av material som ska till Malaysia. Välutformade rutiner och 

arbetsmetoder är grundläggande för ett effektivt och fungerande flöde. 

Det är inte endast ledtiderna som är viktigt att minimera utan även alla 

rörelser i flödet, då varje rörelse är kopplat till en kostnad. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Emhart Glass grundades år 1912 och är en världsledande tillverkare av 

glasformningsmaskiner. Koncernen har fjorton kontor i tio olika länder 

och har tillverkningsenheter i bland annat Sverige, Malaysia, USA och 

Kina. Emhart Glass huvudkontor är beläget i Cham, Schweiz. Det finns 

två enheter i Sverige, en för skärande bearbetning i Örebro och en för 

montering av maskiner i Sundsvall. Fabriken i Sundsvall har tillhört 

Emhart Glass-koncernen sedan år 1952. [1] 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Sundsvallsenheten materialförsörjer till viss del enheten i Malaysia. 

Leveranser av gods från Sundsvall till fabriken i Malaysia är tidsödande. 

Därför är det viktigt att detta gods levereras omgående då det annars 

kan innebära både förseningsavgifter och produktionsstopp. En stor del 

av godset som skickas till Malaysiaenheten måste Sundsvallsenheten 

beställa från sina underleverantörer. Detta innebär att materialet skickas 

till Sundsvall för att direkt skickas vidare till Malaysia.  
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1.3 Problembeskrivning 

Sundsvallsenhetens interna process för det gods som ska skickas till 

Malaysiaenheten är inte optimal. Idag paketeras material upp, lager-

läggs, plockas ut och paketeras för att därefter skickas till Malaysiaen-

heten. Detta tillvägagångssätt för hanteringen av gods som ska vidare 

till Malaysia innehåller onödiga arbetsmoment som medför tidsförlus-

ter.  

Uppdraget är att genomföra en studie kring hur flödet av artiklar till 

fabriken i Malaysia kan förbättras. En lösning på detta problem är 

angelägen då den skulle leda till en effektivare process med lägre 

kostnader och kortare ledtider. 

1.4 Övergripande syfte  

Syftet med studien är att ta fram ett nytt flöde för det gods som ska 

transporteras till Malaysia. Det nya flödet ska medföra en effektivare 

hantering av godset så att genomloppstiden på Sundsvallsenheten kan 

minskas. I framtiden kan Emhart Glass tillämpa samma principer på 

delar av den övriga godshanteringen. 

1.5 Avgränsningar 

Studiens fokus ligger på godsflödet inom fabrikens väggar. Därför har 

lösningar som exempelvis innefattar ändrade transportsätt inte behand-

lats i denna studie. Det finns även andra delar av flödet inne i fabriken 

som skulle kunna förbättras men på grund av tidsramarna är det främst 

faktorer rörande lagerhantering som tas upp i denna studie.  

Då Emhart Glass söker en praktisk lösning som går att implementera 

kommer lösningen att anpassas efter Emhart Glass nuvarande förutsätt-

ningar.  

1.6 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:  

 

P1: Hur fungerar flödet av gods från Sundsvall till fabriken i Ma-

laysia idag? 

P2: Hur kan detta flöde ommodelleras för att bli mer effektivt? 

P3: Går flödet att implementera i företaget? 
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1.7 Översikt  

Rapporten inleds med en beskrivning av relevant bakgrundsmaterial i 

kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs de metoder som används för att uppnå 

studiens syfte och mål. I kapitel 4 presenteras det resultat som har 

uppnåtts. I kapitel 5 diskuteras resultatet och den rekommenderade 

lösningen presenteras. 

1.8 Författarnas bidrag 

Rapporten är ett samarbete där båda författarna har varit inblandade i 

rapportens samtliga delar. Därför delar författarna ansvaret för det 

sakliga innehållet i rapporten. 
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2 Teori 
I kapitel 2 behandlas för studien relevanta vetenskapliga teorier. 

Kapitlet syftar till att skapa en grund för fortsatt förståelse av rapporten. 

I kapitel 2.1 beskrivs begreppet informationsanvändningsanalys och i 

kapitel 2.2 behandlas krav som kan ställas på information och i kapitel 

2.3 ges en kort genomgång av Lean Production. I Kapitel 2.4 beskrivs 

begreppet värdeflöde. 

  

2.1 Informationsanvändningsanalys 

En informationsanvändningsanalys (IAA) används för att beskriva vilka 

besluts- och bedömningsuppgifter som ingår i ett arbetsmoment samt 

hur datastöd används för att lösa dessa uppgifter. Besluts- och 

bedömningsuppgifter definieras för varje enskild användarkategori och 

anpassas också därefter. För att en IAA ska bli lyckad är det viktigt att 

lyssna på den berörda personalen, förstå deras arbetssituation och att 

dokumentera informationen som framkommer under arbetets gång. [2]  

 

Det finns inte någon fullständigt beskriven metod för att göra en IAA 

men i Gullriksson och Göransson Användarcentrerad systemdesign 

beskrivs följande steg [2]: 

 

 Upprätta en allmän beskrivning av arbetets innehåll sett ur den 

aktuella användarkategorins perspektiv. 

 Samla in kopior av och beskriv alla sorters informationsbärare 

som används idag. 

 Beskriv alla hanteringsrutiner som finns för de informations-

bärare som används idag. 

 Beskriv vilka besluts- och bedömningsuppgifter som ingår i arbe-

tet. 

 Beskriv vilka informationsmängder som används i de olika be-

sluts- och bedömningssituationerna och hur dessa relaterar till 

datamodellen.  

 Beskriv hur informationsmängderna används idag för varje be-

sluts- och bedömningssituation. 

 Analysera materialet, för varje beslut och bedömningssituation, 

med avseende på: 
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o Samtidighetskrav på data. 

o Värdemängd och egenskaper hos varje variabel. 

o Vad som måste utföras. 

o Analysera materialet med avseende på vilka besluts- och 

bedömningssituationer som måste kunna utföras sam-

tidigt. 

2.2 Krav på information 

Informationen som krävs för att lösa en uppgift måste uppfylla vissa 

kriterier för att vara användbar. Informationen ska vara [3]:  

 

 Tillförlitlig: informationen måste komma från trovärdiga källor. 

Den ska vara objektiv och stämma överens med verkligheten. 

 Tillgänglig: användaren måste veta hur denne får tillgång till in-

formationen.  

 Tillräcklig: informationen ska vara relevant, aktuell och av så god 

kvalitet att den kan hjälpa användaren i sitt beslutsfattande.  

 Representativ: det ska vara lätt för användaren att ta till sig och 

förstå informationen. 

 

2.3 Lean Production 

Lean Production är en produktionsfilosofi som innebär att alla aktivite-

ter som en organisation utför ska generera ett värde för organisationens 

kunder. Enligt Lean Production ska en process samliga ingående 

aktiviteter identifieras. Dessa aktiviteter delas sedan upp i två grupper: 

värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter. När 

aktiviteterna har delats upp i dessa grupper kan de icke värdeskapande 

aktiviteterna delas upp i ytterligare två grupper. Antingen är de icke 

värdeskapande aktiviteterna nödvändiga för företaget eller är de ej 

nödvändiga för företaget. De aktiviteter som inte är värdeskapande 

samt inte heller är nödvändiga för företaget bör elimineras. Genom att 

eliminera dessa aktiviteter effektiviseras flödet. Aktiviteter som är icke 

värdeskapande men nödvändiga för företaget bör minskas på sikt. [4] 

[5] 
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Många av idéerna i Lean Production är hämtade från den japanska 

biltillverkaren Toyotas produktionssystem (TPS). Muda är en japansk 

term som används inom TPS och beskriver en aktivitet som innebär 

någon form av slöseri och inte adderar något värde för slutkunden. 

Processer adderar värde för kunden genom att producera produkter 

eller erbjuda tjänster som kunderna är beredda att betala för. En process 

förbrukar resurser och slöserier uppstår när mer resurser än nödvändigt 

används för att producera en artikel eller för att erbjuda en tjänst. 

Genom att eliminera slöserierna kan en verksamhets lönsamhet ökas. [5] 

[6] 

 

I Lean Production och TPS finns det sju olika slöserier [5] [6] [7]: 

 

 Transport: avser sträckorna som material måste transporteras mel-

lan exempelvis två delprocesser. Dessa bör minimeras. 

 Lager: lagerhållning av råmaterial, artiklar och produkter i arbete. 

 Väntan: uppstår när en process får vänta på den föregående pro-

cessen i kedjan innan den kan börja arbeta. 

 Överarbete: att utföra mer än kunden kräver. 

 Omarbete: arbetet som utförs för att korrigera defekta produkter. 

 Rörelse: avser både maskinell och mänsklig rörelse. Mänsklig rö-

relse kan härledas till en dåligt ergonomisk utformad arbetsplats 

och maskinell rörelse handlar om när två maskiner som används 

i anslutning till varandra är placerade långt ifrån varandra.  

 Överproduktion: att tillverka saker som inte säljs. 

 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet är ytterligare ett slöseri som har 

lagts till i efterhand av utomstående personer [5]. 

 

Genom att eliminera slöserier kan en höjd flödeseffektivitet uppnås. 

Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en produkt eller tjänst 

förädlas under en specifik tidsperiod, där tidsperioden löper från den 

tidpunkt ett behov identifieras till den tidpunkt behovet tillgodosetts. 

[8]  
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2.3.1 Principer i Lean Production 

Principer definierar hur medarbetarna i en organisation ska tänka och 

handla för att öka flödeseffektiviteten. Det finns två huvudprinciper i 

Lean Production: Just in time och Jidoka. 

Dessa principer används för att eliminera, förutse och hantera den 

variation som finns inom organisationen. [8] 

Just in time innebär att företag ska skapa ett kontinuerligt flöde i sin 

verksamhet. Detta flöde skapas genom reducering av lager. Artiklar 

som lagerläggs binder kapital i form av omsättningstillgångar i balans-

räkningen. Dessutom har företaget ett kapitalutlägg för en artikel som 

ännu inte genererat en inkomst [4]. Istället för att lagerlägga varor sker 

produktion på signaler från föregående led i kedjan. Dessa signaler 

kallas inom Lean Production för Kanban. För att skapa detta flöde ska 

företaget leverera exakt det kunden vill ha, när kunden vill ha det och i 

den kvantitet som kunden efterfrågat [8]. Detta gäller både externa och 

interna kunder. [5] 

I en ideal värld behövs inga lager men i många praktiska fall är dessa 

nödvändiga. Företag behöver ofta ett säkerhetslager av artiklar för att 

hantera, exempelvis, osäkerhet i efterfrågan. I de fall där lager krävs bör 

strävan vara att hålla lagernivån så låg som möjligt och beställning av 

artiklar ska ske på en signal, till exempel att lagernivån av artiklar har 

understigit en viss gräns. [5] 

Jidoka innebär att alla anställda ska se, höra och vara medvetna om vad 

som händer inom verksamheten [8]. På detta vis blir verksamheten 

medveten varpå allt som hämmar, stör eller försämrar flödet kan 

förebyggas, identifieras och elimineras [8]. Problem som uppstår i flödet 

ska rättas till direkt och inte i efterhand. Med hjälp av denna metodik 

uppstår inga defekta enheter, utan detta är en förutsättning för att Just 

in time ska fungera.  

2.3.2 Metoder i Lean Production 

Några av de metoder som används i Lean Production behandlas i denna 

studie. Metoderna som beskrivs är 5s och värdeflödesanalys. Värdeflö-

desanalys behandlas i kapitel 2.4. 
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5s är en metod som används inom Lean Production och syftar till att 

skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats [8] [9] [10]. För att 

uppnå detta efterföljs fem japanska ord [7] [9] [10] [11]: 

 Seiri (sortera): handlar om att sortera de verktyg och material som 

finns på arbetsplatsen. De föremål som används ofta ska skiljas 

från de föremål som används sällan. De föremål som används 

ofta ska placeras där de används och de som inte används ofta 

ska helst avlägsnas från platsen. 

 Seiton (systematisera): alla föremål som används ofta ska struktu-

reras så att de har en bestämd plats som är tydligt utmärkt. Plat-

sen ska vara i närheten av där föremålet används. Med denna 

struktur blir det enklare att upptäcka om något verktyg eller fö-

remål saknas. 

 Seiso (städa): handlar om att systematiskt kontrollera att allt är i 

ordning och fungerar som det ska. Vid slutet på varje skift ska 

arbetsplatsen iordningställas inför nästa arbetsskift. Detta höjer 

även personalens arbetsmoral. 

 Seiketsu (standardisera): när de tre första stegen är avklarade ska 

arbetssättet standardiseras. Alla arbetsstationer ska vara struktu-

rerade på samma sätt så att olika arbetare kan arbeta vid olika ar-

betsstationer. Grundregeln är att standarder ska vara tydliga, 

enkla och visuella. 

 Shitsuke (sköt om): handlar om att få medarbetarna att följa de 

olika standarder som fastslagits. Detta är ofta det svåraste steget 

att lyckas med och engagemang från ledningen är viktigt för 

detta steg. 

 

En välstrukturerad arbetsplats är ofta ett krav för att kunna standard-

isera arbetet som utförs på företaget. Genom väl fungerande och stan-

dardiserade arbetssätt blir det tydligt när avvikelser uppstår och detta 

medför att slöserier enklare kan elimineras. [9] 

2.4 Värdeflöden 

Värdeflödet innefattar samtliga aktiviteter som krävs för att konstruera, 

producera och tillhandahålla en produkt eller tjänst, från råmaterial till 

slutkund [7] [12]. Värdeflödet består utöver produktens flöde också av 

materialflödet till processerna och informationsflödet som behövs för att 

producera rätt produkt eller tjänst vid rätt tidpunkt [9]. 
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Allt förbättringsarbete ska ske i värdeflödet [9]. För att skapa en 

förbättring identifieras värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteter med en så kallad värdeflödesanalys [12]. De icke 

värdeskapande aktiviteterna ska sedan elimineras för att skapa ett 

effektivare flöde [5] [7] [13]. Det är viktigt att kunna identifiera dessa 

brister och för att finna dessa bör följande punkter studeras [9]: 

 

 Leveransfrekvens: viktigt att det finns information om hur mycket 

gods som levereras och när leverans sker.  

 Svängningar i kundbehov: genom att studera historiska variationer 

av beställningsvolymer fås en insikt om det framtida kundbeho-

vet. 

 Flödesvägar: hur produkter, material och information rör sig i 

värdeflödet.  

 Verklig kapacitet: är den faktiska förmåga som en process har i 

praktiken. 

 Partistorlekar: hur mycket arbetsresultat produceras innan leve-

rans sker till nästa steg i förädlingskedjan. Kan uttryckas i exem-

pelvis mängd eller tid. 

 Styrning och beordring: vad ska göras och när, hur signalen att nå-

got ska göras fås.  

2.4.1 Utformning av värdeflödet 

Värdeflöden bör utformas så att produkternas genomloppstid blir så 

kort och effektiv som möjligt. Flödet bör även utformas så att uppkomna 

avvikelser är lätta att upptäcka, ett så kallat avvikelsedrivet flöde. 

Genom att använda avvikelsedrivna flöden underlättas förbättrings-

arbetet. [9] Det blir även enklare att upprätta ett mer optimalt 

produktionsflöde då varians i en process ökar genomloppstiden [8].   

 

Ett produktionsflöde består av [9] [12] [13]: 

 

 Produktflöde: avser produktens väg genom värdeflödet. 

 Materialflöde: hur produktflödet försörjs med material. 
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 Informationsflöde: beskriver flödet av information som styr såväl 

själva produktionen som materialförsörjningen. 

 

Produktflödet bör utformas före material- och informationsflödet. Ett 

produktflöde bör vara så rakt som möjligt.  Med detta menas att flödet 

ska ha få beslutspunkter vilket gör det tydligt vilken väg en produkt ska 

gå mellan två delprocesser. Produktionsflödet ska ha en bestämd 

takttid. Med takttid avses den genomsnittliga tid det tar mellan att två 

flödesenheter kommer ut ur processen [8] [13]. En kortare takttid gör det 

enklare att upptäcka även små avvikelser, eftersom uppföljningen av 

produktionen sker tätare. [9] 

 

Materialflödet bör utformas efter samma principer som finns i Lean 

Production, det vill säga Just in time och Jidoka. Utformningen av 

materialflödet styrs även av hur produktflödet är utformat. 

Förändringen av materialflödet är en iterativ process där en förändring i 

ett flöde kan vara beroende av att ett annat flöde förändras innan. 

Materialflödet bör vara ett rakt flöde med korta materialtillförselvägar 

där onödiga förflyttningar bör undvikas. Även onödig hantering av 

material bör undvikas. Buffertarna i materialflödet ska vara så små som 

det i praktiken är möjligt [5]. De bör även placeras där de gör nytta för 

flödet och inte där det råkar finnas plats. [9] 

 

Informationsflödet är den sista delen i utvecklingen av produktions-

flödet. Informationsflödet ska stödja både produkt- och materialflödet 

[12]. I utformningen av informationsflödet kan det bli aktuellt att 

förändra i produkt- och materialflödet för att uppnå den bästa helheten. 

Just in time och Jidoka är ledord i utformningsprocessen. Det ska vara 

enkelt att överföra behovssignalen mellan de olika processerna för att 

säkerställa att så aktuell information som möjligt kan användas. Då blir 

inte påverkan av sena förändringar från kunden lika stor. Informationen 

ska vara lätt att tolka för alla inblandade i processen. [9] 

 

2.4.2 Standardisering av värdeflödet 

En standardisering inom värdeflödet innebär en överenskommelse 

kring hur flödet ska fungera. Den verkliga kapaciteten har stor bety-

delse för flödet och de faktorer som påverkar kapaciteten behöver 
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därför standardiseras. Partistorlekar är ett exempel på en kapacitetspå-

verkande faktor. Allt förbättringsarbete syftar till att förbättra standar-

der och det är lika viktigt att standardisera flödet som processerna. 

Standarden på respektive process ger förutsättningarna för en bra 

praktisk lösning för hela flödet. Varje process måste ge ett förutsägbart 

resultat i termer av kvalitet och tid. Nedan ges exempel på faktorer som 

kan påverka ett flödes prestanda [9]: 

 

 flödesutformning 

 produkter/varianter 

 behovssvängningar per produkt och variant 

 verklig kapacitet 

 partistorlekar 

 buffertplacering och buffertstorlekar 

 planering 

 styrning. 

Genom att standardisera ett flöde skapas de viktiga förutsättningarna 

för att upptäcka avvikelser i detsamma. Genom ständiga förbättringar 

blir flödet allt mer optimerat. [9] 

 

2.4.3 Flödesberedning 

Flödesberedning syftar till att berörda delprocesser i processen träffar en 

överenskommelse om hur produktionsflödet ska fungera. Processen 

med att ta fram olika standarder kallas vanligen för flödesberedning. 

Som utgångspunkt står flödets utformning och de produkter som ska 

produceras i flödet. Dessa förutsättningar styr hur flödet bereds i detalj. 

Ett flödes utformning kan behöva förändras och ibland kan det även 

vara aktuellt att flytta vissa produkter till andra flöden för att finna en 

optimal lösning. Med en flödesberedning identifieras, definieras och 

analyseras alla relevanta parametrar och aktiviteter som påverkar 

flödets prestanda. I slutänden fås ett resultat som beskriver hur flödet 

ska utformas, dimensioneras och styras. När en överenskommelse nås 

om dessa beskrivningar fastslås de som de nya standarder som ska 

följas. [9] 
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2.4.4 Koppling mellan processer 

Lika viktigt som det är att implementera standarder i produktions-

flödets processer är det att standardisera kopplingarna som samman-

binder de olika processerna i kedjan. Dessa kopplingar är väsentliga för 

flödets totala effektivitet. Det är viktigt att kopplingarna alltid är 

optimerade för de gällande förutsättningarna som kan variera beroende 

på produktionstakt, produktmix och beställningsvariationer från kund. 

Dessa kopplingar utgörs av överenskommelser kring vilka regler som 

ska gälla för att processerna ska fungera ihop. Regler bör också utformas 

för vilken kapacitet varje process ska ha då balanserad kapacitet mellan 

processerna eftersträvas. Kapaciteten ska även vara samtidig, och med 

detta avses att produktionstiden för de olika delprocesserna ska vara 

densamma. Om två delprocesser i ett flöde har samtidig kapacitet kan 

flödet reagera snabbare på förändringar eftersom ledtiden förkortas. [9] 

 

I kopplingen mellan två olika processer finns ibland en buffert. Denna 

buffert är en installation som gör att de båda processerna är frikopplade 

från varandra och således inte stör varandra. Ansvaret för att 

kopplingarna ska fungera optimalt ligger hos ledningsgruppen. Det är 

ledningsgruppen som måste anpassa kopplingarna utefter gällande 

förhållanden. [9] 

 

2.4.5 Styrning av värdeflödet 

För att ett värdeflöde ska fungera optimalt är styrning av detsamma 

viktigt. Kundbehovet ska stå i centrum och flödet styrs med Just in time. 

Ofta startar en aktivitet först när en verklig behovssignal givits från 

slutkund. I de fall när ledtiden är längre än den leveranstid som utlovas 

till kund, kan aktiviteter initieras efter exempelvis försäljningsprognoser 

eftersom det blir omöjligt att uppnå kraven på annat sätt. I en 

processkedja skickas behovssignalerna från det nästkommande steget i 

värdeflödet och det är så aktiviteterna initieras i varje delprocess. För att 

detta ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att resurserna inte beläggs 

med fler order än vad de har kapacitet för. [9]  
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Ett företag bör sträva mot en produktion som är enkel att styra och som 

dessutom utgår från verkliga behovssignaler [5]. För att uppnå detta är 

det en förutsättning att implementera standardiserade lösningar i hela 

flödet som håller tillräcklig kvalitet. Utan standardiserade lösningar blir 

det verkningslöst att använda olika teorier, till exempel Kanban, för att 

upprätta och implementera en verklig behovssignal. En tumregel är att 

cirka 90 procent av arbetsinsatsen i en flödesutveckling går åt till att 

definiera och förbättra alla standarder i flödet medan de resterande tio 

procenten behöver läggas på att koppla den verkliga behovssignalen. [9] 

 

2.4.6 Sträva mot ett perfekt tillstånd 

Standardiserade lösningar i ett flöde kan alltid förbättras. I strävan efter 

ett optimalt flöde är det viktigt att ambitionsnivån ligger på rätt nivå. 

Att börja med att fokusera på ett delflöde, eller en produktfamilj, är 

därför att rekommendera [13]. Om ett flöde förbättras ökar viljan hos 

medarbetarna att förbättra fler. [9] 

 

Enligt Petersson med flera är följande kriterier viktiga när det gäller 

valet av vilket flöde som ska förbättras [9]: 

 

 Flödet får inte vara alltför komplext. 

 Förändringen ska ge ett synligt och mätbart resultat. 

 Flödet ska vara en bra plattform för lärande. 

Bästa vägen till ett fungerande totalt system är att förbättra små 

områden i taget i kontrollerade steg. Utvärdering och reflektion över 

hur förändringen påverkat flödet bör ske kontinuerligt för att stimulera 

förbättringsarbetet. Nyckelpersoner, inom bland annat ledningen, måste 

vara delaktiga och engagerade i arbetet för att förändringarna ska bli 

lyckosamma. En organisations strävan att arbeta efter Lean Production 

bör ses som en ständig förbättringsprocess [5] [8]. Ständiga förbättringar 

är en grundförutsättning för bibehållen konkurrenskraft. [9] 
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3 Metod 
I kapitel 3 presenteras den metod som använts för uppfyllande av 

studiens mål och syfte. Först presenteras forskningsansats, följt av 

metodansats, datainsamling, dataanalysmetod och slutligen reliabilitet 

och validitet. 

3.1 Forskningsansats 

I följande underkapitel presenteras teori om fallstudie och vilket 

vetenskapligt angreppsätt som har använts. 

3.1.1 Fallstudie 

För att få en djupare inblick i det valda problemområdet genomfördes 

en fallstudie. Det är lämpligt om problemet är förankrat i verkligheten 

[14]. En fallstudie inriktar sig på att undersöka många variabler till det 

aktuella problemet. Ett fall kan vara exempelvis en människa, en grupp, 

en händelse, ett förlopp eller en metod. Syftet med fallstudier är att 

formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier eller för att illustrera 

och exemplifiera [15]. 

3.1.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Ett vetenskapligt problem kan angripas på två sätt, antingen genom 

induktion eller genom deduktion. Med ett induktivt angreppssätt menas 

att arbetet börjar i empirin och avslutas i teorin medan ett deduktivt 

angreppssätt startar i teorin och leder fram till empirin [16]. I denna 

studie har båda angreppssätten använts. Det induktiva angreppssättet 

användes vid kartläggningen av det nuvarande flödet och det deduktiva 

angreppssättet användes vid ommodelleringen av flödet.  

3.2 Metodansats 

Det finns två primära metoder att använda vid vetenskapliga frågor: 

den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. Likheten mellan 

dessa metoder är att de har ett gemensamt syfte, där båda är inriktade 

på att ge en bättre förståelse för de problem som studeras. Den viktig-

aste skillnaden mellan metoderna är hur siffror och statistik används. I 

en kvantitativ metod omvandlas information till siffror som sedan kan 

analyseras. Ett exempel är enkätundersökningar. Ett kvalitativt an-
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greppssätt innebär att frågeställningarna inte är låsta utan växer, 

utvecklas och förändras under studiens genomförande. [17] Kvalitativa 

undersökningar läggs oftast upp som fallstudier [15]. 

I denna studie användes en kvalitativ metod eftersom problemets 

omfattning inte var känd vid studiens början. Genom att använda en 

kvalitativ metod kunde problemet utvecklas med studiens gång. Kvanti-

tativa metoder har inte varit relevanta att använda då studien i sig var 

för komplex för detta.    

3.3 Datainsamling 

En empirisk datainsamling utfördes för att samla in information som 

skulle ge en djupare förståelse kring varför flödet var konstruerat som 

det är idag och hur det skulle kunna förbättras. Det finns många fak-

torer som påverkar flödet och en utmaning har varit att avgränsa 

arbetet. 

3.3.1 Primärdata 

Enligt Christensen är primärdata det som samlas in av undersökaren 

och sedan används i en specifik undersökning [18]. De observationer 

och intervjuer som utfördes vid företaget utgör den största källan för 

primärdata i studien.   

Arbetet i den initiala fasen fokuserades kring att skapa en uppfattning 

om det rådande flödet som användes på arbetsplatsen. För att få en 

inblick i hur godsmottagnings-, kardex- och paketeringsenheten funge-

rade genomfördes praktik under de tre inledande dagarna av studien. 

Tillsammans med den operativa personalen på dessa enheter gavs 

möjligheten till praktiskt deltagande i processen samt bra möjlighet till 

att intervjua personalen och göra relevanta observationer av det dagliga 

arbetet. 

I vissa fall har det krävts ytterligare observationer för att föra undersök-

ningen framåt. Detta gjordes i form av rundvandringar på de aktuella 

enheterna tillsammans med ansvarig personal. Observationer var 

grundläggande för att kunna genomföra en analys av nuvarande flöde 

och även för att kunna finna en praktiskt genomförbar lösning för hur 

flödet skulle kunna ommodelleras. 
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För att få en uppfattning om hur flödesaktiviteterna är utformade 

intervjuades relevant personal på Emhart Glass. Totalt intervjuades åtta 

personer. Dessa har haft ansvarsområden inom följande avdelningar: 

 godsmottagningen 

 lager 

 paketering 

 projektadministration 

 inköpsavdelningen.  

Dessa åtta intervjuer genomfördes som enskilda samtal. Då det på 

förhand var svårt att specificera vad som eftersöktes genomfördes 

kvalitativa intervjuer. I och med detta användes inget begränsande 

frågeformulär utan de intervjuade personerna fick tala öppet kring 

några fördefinierade frågor [16]. Detta gav även en möjlighet att ställa 

följdfrågor. Frågorna finns bifogade i bilaga A. Målet med intervjuerna 

var att uppnå en förståelse för hur medarbetarna ser på flödet och även 

att få en bild av de problem som de upplevde fanns i flödet.  

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan har dokumenterats av andra 

och samlats in i ett annat syfte [18] [19]. Insamling av sekundärdata 

gjordes i första hand via databassökningar på Internet. Via Mittuniversi-

tetets bibliotekskatalog återfanns vetenskaplig och relevant litteratur 

som utgör grunden för den teoretiska referensramen. De sökord som 

användes vid databassökningarna var Lean Production, IAA och 

värdeflöde. Facklitteraturen kompletterades i vissa fall med vetenskap-

liga artiklar som behandlat samma ämnesområde. Dessa artiklar åter-

fanns via databaserna Academic Search Elite och Artikelsök. 

3.4 Dataanalysmetod 

Data samlades först in via observationer och kompletterades sedan med 

intervjuer. Data som framkom under observationerna och intervjuerna 

analyserades och jämfördes med en komparativ metod. Detta innebär 

att skillnader och likheter mellan parametrar jämfördes inom uppsatta 

ramar.  Enligt Denk medför användningen av en komparativ metod en 

ökad förståelse för det studerade objektet. [20]  



Effektivisering av materialflöde - En 

fallstudie vid Emhart Glass i 

Sundsvall 

Leif Högberg och Gustaf Stenberg 

Metod 

2012-08-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

Efter detta eftersöktes relevanta vetenskapliga teorier som kunde stödja 

studiens syfte. Resultatet är en kombination av vetenskaplig teori och 

företagets praktiska kapacitet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två faktorer som beaktats i valet av metodut-

formning. Dessa faktorer ska fastställa trovärdigheten i metoden. 

Validitet är den förmåga som ett mätinstrument har för att mäta det som 

är avsetts att mäta [19]. Att kombinera praktik, guidade rundvandringar 

och intervjuer stärkte studiens validitet. Användandet av kvalitativa 

intervjuer stärkte också studiens validitet då respondenterna fick en 

möjlighet att ge uttömmande svar på frågorna. Vid oklarheter ställdes 

följdfrågor för att respondenten inte skulle misstolkas. För att stärka 

validiteten utfördes intervjuerna med både chefer och operativ personal.   

Reliabilitet är ett ytterligare krav utöver validitet. Reliabilitet är ett sätt 

att mäta hur väl en viss metod förser den undersökande med samma 

resultat om metoden skulle upprepas under exakt samma omständig-

heter. Reliabiliteten mäter en metods förmåga att ge tillförlitliga och 

stabila utslag. [19] [21] 

Reliabiliteten i observationer och intervjuer stärktes genom att de 

utfördes med båda författarna närvarande. Under praktiken var förfat-

tarna placerade på olika enheter vid olika dagar. Detta gav möjligheten 

till att först kunna skapa en egen uppfattning om nuläget. Iakttagelserna 

jämfördes senare varpå en mer rättvisande totalbild av nuläget kunde 

sammanställas. 

Reliabiliteten är svårbedömd då företaget förändras över tiden. Förut-

sättningarna som rådde vid denna studies utförande kan inte garanteras 

vara desamma om studien skulle upprepas i framtiden. Trost menar till 

och med att det inte är önskvärt att upprepbarhet i en kvalitativ under-

sökning ska kunna uppnås då människor förändras hela tiden. Om 

någon av respondenterna i denna studie skulle intervjuas i framtiden 

skulle denne ha nya erfarenheter och en förändrad uppfattning. [22]  
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras det nuvarande flödet av gods till Malaysia och 

hur godsmottagningsenheten, kardexlager, paketeringsenheten och 

stödfunktioner i företaget arbetar i flödet.  

4.1 Nuvarande flöde 

Under år 2011 skickades 41 300 orderrader, fördelat på 381 ordrar, till 

Malaysia. För att förstå hur flödet av gods till Malaysia ser ut idag 

genomfördes praktik på de tre avdelningarna som berörs av detta flöde. 

Avdelningarna som besöktes var:  

 godsmottagningsenheten  

 kardexlager 

 paketeringsenheten. 

 

I figur 1 visas hur dessa avdelningar är placerade i förhållande till 

varandra.  

 
Figur 1: Skiss över Emhart Glass fabriksgolv. [23] 
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För att kartlägga flödet ställdes frågor till personalen på avdelningarna 

och intervjuer utfördes med de ansvariga på de olika avdelningarna. 

Flödet för gods till Malaysia syns i figur 2. 

 

Figur 2: Malaysiagodsets nuvarande flöde.  

 

I kapitel 4.1.1 beskrivs de tre olika avdelningarna - först gods-

mottagningsenheten, följt av lager och slutligen paketeringsenheten. 

Även funktioner som stödjer det fysiska flödet presenteras. 

4.1.1 Godsmottagningsenheten 

Godsmottagningen hanterar allt inkommande gods som anländer till 

Emhart Glass i Sundsvall. Personalens uppgifter är att kontrollera att 

rätt artiklar har anlänt och att det är rätt kvantitet av varje artikel. 

Personalen registrerar, i affärssystemet, att godset har anlänt till fabri-

ken och får genom affärssystemet reda på vart i fabriken produkten ska 

förflyttas. I figur 3 visas den plats i godsmottagningen där uppackning 

och ankomstregistrering sker.   
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Figur 3: Uppackning och ankomstregistrering.  

Efter ankomstregistrering i godsmottagningen finns det tre alternativ för 

hur en artikel kommer att hanteras: 

 Artikeln ska lagerläggas. 

 Artikeln ska till kvalitetskontroll. 

 Artikeln ska direkt till en cell i fabriken.  

 

För att kunna lagerlägga artiklar måste personalen i de flesta fall pake-

tera om artiklarna. Anledningen till detta är att de lastbärare som 

artiklarna anländer på är dimensionerade på ett sådant sätt att de inte 

går att lagerföra i Emhart Glass lager. Allt gods som inkommer under en 

dag ska vara omhändertaget vid dagens slut.  

 

Ungefär en åttondel av de artiklar som ankommer är inte kvalitetssäk-

rade, utan måste genomgå en kvalitetskontroll för att säkerställa att 

kvalitetsnivån uppfyller kraven. En artikel som passerar kvalitetskon-

trollen har en genomloppstid på två dagar. Efter genomgången kontroll 

förs artiklarna in i lager. 
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I vissa fall ska artiklarna skickas till celler inom fabriken för att använ-

das i produktionen. I affärssystemet utgör varje cell en lagerplats.  

 

I figur 4 syns de aktiviteter, som ingår i Malaysiaflödet, som personalen 

på godsmottagningen utför. Personalen har idag ingen möjlighet att se 

vilka artiklar som ska vidare till Malaysia utan allt gods lagerläggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Nuvarande flöde i godsmottagningen.  

4.1.2 Lager 

I figur 5 syns de aktiviteter, som ingår i flödet till Malaysia, som perso-

nalen i lagren utför. 

 

Figur 5: Nuvarande flöde för lagerhantering. 

Emhart Glass har två huvudlager: ett hög- och ett kardexlager. I hög-

lagret lagras större artiklar och i kardexlagret lagras mindre artiklar. 

Artiklar lagras även i källaren och i olika celler i fabriken. Huvud-

uppgiften för personalen som arbetar på lagren är att lägga in och 
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plocka ut artiklar. Arbetsrutinerna i de båda lagren är liknande. Figur 6 

visar hur kardexlagret ser ut. 

 

 
Figur 6: Kardexlagret.  

 

Artiklar läggs in i lager i den ordning som de ankommer till Emhart 

Glass. Affärssystemet uppdateras en gång på kvällen och en gång på 

natten. Detta innebär att artiklar som läggs in i lager under dagen 

synliggörs i systemet först efter att en uppdatering har skett. 

 

Personalen plockar inkomna ordrar efter en prioriteringsordning som är 

baserad på datum. Varje order består av olika många orderrader där 

varje orderrad är en artikeltyp. Kvantiteten av varje artikeltyp varierar. 

Artiklarna i varje order kan komma från olika lager och varje order 

läggs på en lastbärare. När en order är plockad finns två olika alternativ 

för personalen: 

 

 Ordern är färdigplockad och personalen ställer lastbäraren på en 

yta där paketeringspersonalen sedan hämtar ordern. 
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 Ordern ska kompletteras med gods från andra lagerplatser. Or-

den ställs på en yta där den hämtas upp för att sedan färdig-

ställas. 

 

I affärssystemet registrerar personalen att en order är plockad samt 

vilka artiklar som ingår i densamma.  

 

Nedan följer en beräkning av hur mycket arbetstid som ägnas åt lager-

hantering. En anställd hinner i snitt plocka ut tjugo orderrader i timmen. 

År 2011 plockades det 41 300 orderrader till Malaysia. Antalet arbets-

timmar som krävdes för att plocka ut Malaysiagods var: 

 

                 

                   
        

(1) 

 

Emhart Glass använder även säkerhetslager. Detta innebär att vissa 

artiklar beställs hem på en signal, och när lagersaldot understiger en 

given gräns beställs en bestämd kvantitet av artikeln hem. Det gör att 

det på ett inlägg går flera utplock. Uppskattningsvis går det fem utplock 

på varje lagerföring av en artikel.  

 

                 

         
             

(2) 

   

En anställd hinner i snitt lagerlägga sju artikelnummer i timmen. 

Beräknat på att det finns 8 260 inlägg innebär det en tidsåtgång på 1 180 

timmar. 

 

 

 

           

              
        

(3) 
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Den totala tiden för att lägga in och plocka ut artiklarna blir summan av 

antalet timmar i ekvation (1) och ekvation (3). Totalt blir tidsåtgången 

för lagerhanteringen 3 245 timmar. 

 

               
        

(4) 

 

För att beräkna slöseriet för lagerhantering i monetära termer beräknas 

att en anställd kostar 300 kronor per timme. Detta multiplicerat med 

antalet arbetstimmar i ekvation (4) genererar en kostnad på totalt 

973 500 kronor. 

 

 
          

   

 
             

(5) 

 

4.1.3 Paketeringsenheten 

I figur 7 syns de aktiviteter, som ingår i Malaysiaflödet, som personalen 

på paketeringsenheten utför. 

 

 

 

Figur 7: Nuvarande flöde vid paketeringen.  

Personalen på paketeringsenheten har till uppgift att paketera allt 

utgående gods. Personalen paketerar efter en prioriteringsordning som 

är baserad på datum. Det som ska iväg först paketeras först. 

Varje order delas upp efter ordernummer och bubnummer. Bubnumret 

utgörs av en unik sifferkombination som klargör vilken del av produk-

tionskedjan i Malaysia som artiklarna ska skickas till för montering. 

Varje order kan innehålla flera bubar. Personalen i paketeringsenheten 

får en signal att paketera när en bub är komplett. I affärssystemet 

registrerar sedan personalen att buben är paketerad och redo för utleve-
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rans. Oftast måste alla bubar i en order vara paketerade innan ordern 

skeppas iväg. 

Figur 8 visar hur paketeringsenheten är utformad. 

 
Figur 8: Paketeringsenheten.  

 

Idag är den beräknade ledtiden för att plocka och paketera en order tio 

arbetsdagar. Processen går oftast fortare vilket gör att ledtiden ibland 

kortas med några dagar.   

4.1.4 Stödfunktioner 

Rapportens fokus ligger på det fysiska flödet. Det finns dock faktorer 

utanför detta som påverkar flödet i sådan omfattning att de bör nämnas. 

Merparten av det gods som levereras till Malaysia ingår i unika maskin-

projekt. Ett maskinprojekt utgörs av en glasformningsmaskin som ska 

monteras i Malaysia. Ett maskinprojekt inleds med att en kund tillsam-

mans med säljare upprättar en orderspecifikation. Denna orderspecifi-

kation innehåller en förteckning över de artiklar som behövs för att 

färdigställa maskinen samt tidsramar för projektets arbetsgång. Specifi-

kationen lämnas till projektadministrationen som har ansvaret för 
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projektet. Inköpsfunktionen ansvarar för att beställa in alla artiklar så att 

de finns lagerhållna till dess att projektet ska inledas. Artiklar köps inte 

in ringmärkta till ett maskinprojekt utan artiklarna köps in utifrån 

behov och läggs i lager. När ett maskinprojekt släpps för plockning 

allokerar affärssystemet artiklar från Emhart Glass lager efter en viss 

turordning. 

 

Den begränsade golvytan utgör ett problem för godshanteringen på 

Emhart Glass. Anledningen till att golvytan är överbelastad är dels för 

att artiklar levereras in till Emhart Glass i förtid, dels för att ordrar blir 

stående i väntan på komplettering på grund av att artiklar saknas. 

Emhart Glass har idag ett krav på sina leverantörer som säger att 

artiklar ska levereras tidigast tre dagar före leveransdatum. Om gods 

ankommer mellan tre dagar före leveransdatum och leveransdatumet 

anses godset vara levererat i tid, men trots det inkommer gods tidigare. 

Det händer även att gods blir försenat vilket främst är ett problem då 

kunden kräver komplett leverans. 

 

Projektadministrationen ansvarar för att tidsramarna hålls och de ska 

även hantera alla förseningar och eventuella problem som kan uppstå. 

Det är projektadministrationen som ger signalen att ett projekt ska börja 

plockas ihop och paketeras. De ansvarar också för att beställa båt- eller 

flygtransport för godsets leverans till Malaysia. I dag används tre olika 

typer av transportsätt: Båttransport fem veckor och sju veckor samt 

flygtransport. Emhart Glass strävar efter att leverera godset med sju 

veckors båttransport då detta är mest ekonomiskt. På grund av att 

tidsramarna inte kan hållas är dock fem veckors båttransport det 

vanligaste fraktalternativet idag. Flygtransport används för att leverera 

försenade artiklar. 

 

Nedan följer beräkningar som visar transportkostnaden för båtleveran-

ser. Beräkningarna bygger på Emhart Glass budgetering av projekt 2012.  

Under året beräknas 32 maskinprojekt att genomföras i Malaysia och för 

varje projekt går det åt ungefär två containrar. Till vissa mindre ma-

skinprojekt räcker det med en container. Har Emhart Glass flera ma-

skinprojekt på gång i Malaysia blandas material till olika projekt för att 

fylla containrarna. Beräkningarna baseras på att samtliga containrar är 

fullastade och att transporterna sker uteslutande med fem veckors eller 

sju veckors båttransport. 
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Kostnaden för sju veckors leveranstid med båttransport är 20 000 kronor 

per fullastad container. Beräknat på att det skickas 64 containrar genere-

ras en kostnad på 1 280 000 kronor. 

 
      

   

         
              
               

(6) 

I dag går nästan uteslutande alla transporter med fem veckors båttrans-

port för att tidsramarna ska upprätthållas. En fullastad container som 

levereras med fem veckors båttransport kostar 55 000 kronor att skicka. 

En beräknad kostnad för detta, under förutsättningen att leveransfre-

kvensen är densamma som i ekvation (6), blir totalt 3 520 000 kronor. 

 
      

   

         
                             (7) 

Genom att subtrahera summan i ekvation (7) med summan i ekvation 

(6) fås den totala skillnaden för de två transportsätten är 2 240 000 

kronor. 

 

                                             (8) 

 

4.2 Ommodellerat flöde 

I figur 9 syns det nya flödet. I detta flöde ska artiklarna beställas hem så 

att de kan gå direkt till paketering för att sedan skeppas iväg till Malay-

sia. Skillnaden mellan det nuvarande flödet och det ommodellerande 

flödet är alltså att artiklar som ska till Malaysia inte lagerläggs. Artiklar-

na går antingen direkt från godsmottagningen till paketeringen eller via 

kvalitetskontrollen till paketeringen.   
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Figur 9: Ommodellerat flöde. 

Det nya ommodellerade flödet medför en kortare ledtid än det nuva-

rande flödet. Det nya flödet kommer att ha en ledtid på fem arbetsdagar 

från underleverantörernas leveransdatum tills att det är paketerat. Då 

Emhart Glass godkänner att gods anländer tre dagar tidigare än leve-

ransdatum ökar ledtiden till åtta arbetsdagar. Det nuvarande flödet har 

en ledtid på tio arbetsdagar för att plockas och paketeras. I det nuva-

rande flödet ska artiklarna dessutom finnas på plats innan ordern släpps 

för plock vilket gör att ledtiden ökar med en till tre arbetsdagar bero-

ende på om artiklarna lagerläggs direkt eller om de först måste passera 

kvalitetskontroll. Totalt minskar ledtiden med fem arbetsdagar. Då 

Emhart Glass idag har bristfällig information om när artiklarna ankom-

mer till Emhart Glass har inte tiden i lager räknats in i ledtiden. 

Flödet kommer dock inte kunna användas för samtliga artiklar då vissa 

artiklar kommer att köpas in för att lagerläggas. Det är artiklar, exem-

pelvis skruvar och muttrar, som blir billigare att köpa in i stora kvantite-

ter istället för att köpa in precis det antal som krävs till varje order.  

 

För att detta flöde ska fungera måste vissa ändringar ske på de inblan-

dade avdelningarna. Ändringarna som behöver genomföras på avdel-

ningarna förklaras i kapitel 5.1.1–5.1.4.  

4.2.1 Godsmottagningsenheten 

Personalen kommer att identifiera gods med hjälp av ett it-stöd. Det 

systemstöd som kan användas är Emhart Glass affärssystem. Där finns 

idag en funktion som vid ankomstregistrering kan identifiera en artikel-

typ om den ej finns i lager samt om den är försenade. Denna funktion 

kan med viss modifikation även användas för att identifiera gods som 

ska till Malaysia.  De krav som måste vara uppfyllda för att Malaysia-

godset ska kunna identifieras är följande: 
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 Ordern ska vara släppt för plock. 

 Det får inte vara mer än åtta arbetsdagar tills att ordern ska vara 

paketerad och klar för skeppning. 

 Det får inte finnas något lagersaldo av artikeln. 

 

Orden måste vara släppt för plock för att affärssystemet ska kunna 

avgöra vilka ordrar som är i behov av artiklar. Artiklar ska ankomma 

tidigast åtta arbetsdagar innan det att ordern ska skeppas iväg. I dag 

behövs fem arbetsdagar för att gods ska hinna passera kvalitetskontroll 

och för att paketeringsenheten ska kunna paketera godset.  

 

För att den här funktionen ska fungera får inte de aktuella artikeltyper-

na finnas i lager. Om det finns artiklar i lager, när projektet släpps för 

plock, kommer affärssystemet att allokera artiklar från dessa, och 

artiklarna som ankommer till godsmottagningen kommer då att lager-

läggas i stället. Finns det inga artiklar i lagret kommer affärssystemet, 

när denna artikeltyp anländer, att visa vilka projekt som är i behov av 

ordern. På detta sätt blir personalen medveten om vilka artiklar som 

ingår i Malaysiaprojekt.  

 

Personalen på godsmottagningen kommer i affärssystemet att ankomst-

registrera artiklarna, lagerlägga artiklarna och plocka ut artiklarna ur 

lagret. Personalen kommer att göra dessa registreringar i början för att 

få systemet att praktiskt fungera. På sikt borde det gå att använda färre 

registreringar.  

 

Denna lösning kräver ingen förändring av nuvarande affärssystem men 

för att denna funktion ska fungera måste även de maskinprojekt som 

inte monteras i Malaysia följa samma arbetsgång. Om vissa maskinpro-

jekt lagerlägger artiklar kommer inte flödet att fungera då affärssyste-

met inte kan urskilja vilka artiklar som ska till Malaysia. Därför har 

denna lösning brister. Med det nuvarande affärssystemet finns det dock 

inget bättre alternativ. En annan lösning är att Emhart Glass utvecklar 

ett it-stöd som kan koppla artiklar till ett specifikt maskinprojekt redan 

vid ankomstregistrering. Detta skulle kunna göras redan vid beställning 

av artiklar. Genom att då klassificera vilka artikelnummer som ska gå 

till vilka ordrar och även i vilken kvantitet dessa artiklar ska ingå. 

Ytterligare en lösning vore att implementera en funktion som gör att 
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affärssystemet inte allokerar artiklar från samtliga lagerplatser. På detta 

sätt skulle Malaysiagods, i affärssystemet, kunna lagras på en fiktiv 

lagerplats som alltid har ett tomt lagersaldo. Affärssystem kontrollerar 

då enbart om denna lagerplats är tom vilket medför att de maskinpro-

jekt som monteras i Sundsvall ej behöver följa samma rutiner som de 

som monteras i Malaysia. 

 

4.2.2 Lager 

Personalen som sköter lagerhanteringen kommer att följa samma rutiner 

som tidigare. Skillnaden är att det kommer att vara färre artiklar som 

hanteras. Den hantering som främst kommer att ske är hanteringen av 

artiklarna i Kardexlagret.  

  

4.2.3 Paketeringsenheten 

Idag finns det ingen bestämd plats för var gods, som ska paketeras, ska 

ställas utan godset ställs där det finns plats. För att få en bättre struktur i 

paketeringen ska därför en specifik yta för Malaysiagodset skapas. 

Malaysiazonen ska inte vara ett lager utan ska fungera som en tillfällig 

förvaringsplats i väntan på paketering. Denna Malaysiazon ska vara 

tydligt utmärkt och ha utrymme för två Malaysiaprojekt åt gången. 

Varje projektzon ska sedan vara uppdelade i mindre zoner efter 

bubnummer och även dessa zoner ska vara tydligt utmärkta. För att 

använda ytan på bästa sätt kan det vara aktuellt att använda pallställ. I 

figur 7 visas ett förslag för placering av Malaysiazonen. 
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Figur 10: Förslag till placering av Malaysiazonen. [23] 

 

4.2.4 Stödfunktioner 

För att det nya flödet ska fungera bör personalen på inköpsenheten 

förändra sitt arbetssätt. Artiklar ska beställas hem till det datum som 

ordern släpps för plock.  

För att frigöra golvyta kan en uppsamlingsbub införas. Där kommer 

försenade artiklar att samlas upp för att sedan eftersändas till Malaysia. 

Projektadministrationen kommer att ansvara för att samla ihop förse-

nade artiklar i uppsamlingsbuben. 
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5 Diskussion 
I kapitel 5 diskuteras studiens resultat. I kapitel 5.1 ges förslag på 

fortsatt arbete. 

5.1 Analys av flödet 

Att börja förbättra Malaysiaflödet är enligt Petersson med fler lämpligt 

då det är bra att börja med en mindre del av ett flöde. En förbättring av 

Malaysiaflödet ger även ett syn- och mätbart resultat. I förlängningen 

bör Emhart Glass sträva efter att alla maskinprojekt ska följa samma 

arbetsgång. 

Genom att analysera Malaysiaflödet identifierades ett antal svagheter.  

Flödet är nödvändigt för tillverkningen av glasformningsmaskiner, dock 

är aktiviteterna i flödet icke värdeskapande. Därför bör flödet använda 

sig av så lite resurser som möjligt. Den största bristen i flödet är att 

artiklar lagerläggs då detta är en icke värdeskapande aktivitet som inte 

är nödvändig för företaget. Enligt Lean Production är lagerhållning av 

artiklar ett slöseri som bör undvikas och vid utformning av materialflö-

den bör buffertar vara så små som möjligt. För att i största möjliga mån 

undvika lagerläggning bör Emhart Glass försöka styra sina flöden mot 

att vara just in time-utformade. Även vid utformning av materialflöde 

är det enligt Petersson med fler lämpligt att följa principerna för just in 

time. Därför följer det nya flödet denna princip, vilket gör att lagerhan-

teringen inte blir lika omfattande.  

Det nya flödet medför en kortare genomloppstid. Minskningen av 

ledtiden är positiv då värdeflöden ska ha så kort genomloppstid som 

möjligt. En annan fördel med den kortare genomloppstiden är att det 

kan bidra till billigare båttransporter. Då det nya flödet tar bort en 

veckas ledtid skulle detta tillsammans med bättre planering kunna leda 

till att Emhart Glass kan använda sju veckors båttransport istället för 

fem veckors båttransport. På detta sätt kan besparingar göras.  

5.1.1 Analys av godsmottagningen 

Genom att genomföra en IAA framkom det att personalen måste kunna 

fatta beslut om vilka artiklar som ska till Malaysia. För att kunna ge-
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nomföra denna typ av beslut måste de aktuella artiklarna kunna särskil-

jas från övrigt gods. Under IAA framkom det att personalen på 

godsmottagningen idag inte kan identifiera dessa artiklar. För att 

artiklar som ska till Malaysia ska kunna transporteras direkt till pakete-

ringen måste personalen ha tillgång till information som gör detta 

möjligt. Det är givet denna förutsättning som lösningsförslagen är 

framtagna. Det som är genomgående i de presenterade lösningsförsla-

gen är att inkommande gods måste kunna kopplas mot en order vid 

ankomstregistreringen i godsmottagningen.  

 

Förslaget där affärssystemet, som det ser ut idag, kan användas för 

identifiering av Malaysiagods har en fördel eftersom att det inte kräver 

implementering av nya funktioner i detsamma. En nackdel ligger dock i 

att denna lösning förutsätter att alla maskinprojekt följer samma arbets-

principer. Således kommer allt gods vid ankomstregistrering att kopplas 

mot de projekt som de ingår i vilket medför att maskinprojekten som 

monteras i Sundsvall inte kommer att kunna följa samma rutiner som de 

gör idag. Det skulle också försvåra implementationsarbetet då föränd-

ringen är mycket mer omfattande än vad förändringen av ett delflöde 

hade varit. 

 

Förslagen där affärssystemet utvecklas har fördelen att den nuvarande 

arbetsgången kan bevaras för de maskinprojekt som monteras i 

Sundsvall. I det förslag där artiklar vid beställning, ska kopplas mot 

specifika order- och bubnummer är nackdelen att ett extra, manuellt, 

arbetsmoment kommer att läggas på personalen i projektadministrat-

ionen. Det kräver även en insats för att utveckla den beskrivna funk-

tionen. Förslaget där affärssystemet programmeras att, vid släpp av 

Malaysiaordrar, endast söka igenom specifika lagerplatser har enbart 

nackdelen att det kräver en insats för att utveckla och implementera den 

i affärssystemet. Denna funktion kan anses som den mest fördelaktiga 

då det är den som, av de tre föreslagna åtgärderna, inte kräver något 

utökat manuellt arbete och inte heller någon förändring av de andra 

flödena. 

 

I och med användandet av någon av dessa, för affärssystemet före-

slagna, funktionerna får personalen den information som krävs för att 

kunna identifiera Malaysiagods. Informationen är då tillgänglig, till-

räcklig, tillförlitlig och representativ.  
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5.1.2 Analys av lager 

Enligt Liker är det, i praktiken, svårt att skapa ett flöde helt utan lager 

och även i Malaysiaflödet är det så. Det optimala vore om flödet kunde 

användas för samtliga artiklar som ska till Malaysia. Därigenom skulle 

inga artiklar behöva lagerläggas. Lagerläggning av artiklar, som köps in 

i större kvantiteter, kommer även att göras i fortsättningen då det inte är 

ekonomiskt att köpa in dessa artiklar i specifika kvantiteter till varje 

maskinprojekt. Arbetsgången för lagerpersonalen skulle visserligen 

underlättas om artiklar köptes in unikt till varje projekt men de ekono-

miska aspekterna är mer betydande.  

5.1.3 Analys av paketeringsenheten 

På grund av platsbrist i paketeringen ställs bubar där det finns plats och 

inte där det är lämpligast. När det inte finns bestämda platser att 

mellanlagra gods på har det en negativ inverkan på flödet. Tidsförluster 

uppstår då tid måste läggas på att hitta den aktuella ordern som ska 

paketeras. En bättre struktur hade även inneburit att arbetsytan hade 

kunnat användas mer optimalt. 

Idén med en Malaysiazon är att den ska skapa en tydlig struktur för 

personalen på godsmottagnings-, lager- och paketeringsenheten. Detta 

då en välorganiserad och funktionell arbetsplats är en grundförutsätt-

ning för att kunna upprätta effektiva arbetsflöden. Ett sätt att uppnå en 

välorganiserad och funktionell arbetsplats är att följa principerna inom 

5S.  
 

Malaysiazonen ska underlätta arbetet både för personal på godsmottag-

nings-, lager- och paketeringsenheten. För personalen på godsmottag-

nings- och lagerenheten blir det tydligt var de ska placera Malaysia-

artiklarna. För personalen på paketeringsenheten blir det tydligt var 

artiklarna till en order ska hämtas. Det leder även till en standardisering 

både av arbetsuppgifterna och av kopplingen mellan avdelningarna 

vilket förespråkas både i värdeflödesanalys och i 5S. Om utfallet av en 

Malaysiazon blir positivt är det tänkbart att även övrigt gods kommer 

att sorteras in i liknande zoner. 
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Uppdelningen av ordrar i bubunmmer kommer att behållas då det 

stödjer produktionsflödet i Malaysia. Sorteringen av artiklar efter 

bubnummer gör produktionsflödet enklare och rakare. 

Både transport och onödig rörelse är slöserier enligt Lean Production 

och därför bör Malaysiazonen placeras så att dessa slöserier kan undvi-

kas i största möjliga utsträckning. I figur 7 är zonen placerad i anslut-

ning till alla de tre berörda avdelningarna, vilket minimerar slöserierna.  

I dag är det svårt att införa en Malaysiazon då ordrar ofta blir stående. 

Genom att införa en uppsamlingsbub där försenade artiklar samlas och 

eftersänds till Malaysia, kommer golvytan att hållas mer öppen. Genom 

att frångå kompletta leveranser skulle ordrar inte bli stående i paket-

eringen längre än till utsatt utskeppningsdatum, vilket skapar ett mer 

kontinuerligt flöde. Möjligen kommer detta att innebära fler leveranser 

till Malaysia men den fria golvytan är nödvändig för att flödet ska 

fungera. 

5.1.4 Analys av stödfunktioner 

För att flödet ska fungera måste beställningen av artiklar förändras. 

Istället för att köpa in artiklar så att de finns lagerhållna vid projektets 

början ska de köpas in till det datum som ordern släpps för paketering. 

Därigenom skapas ett Just in time-flöde som är nödvändigt för att 

minimera lagret. 

För att kunna utforma ett effektivt värdeflöde efter Just in time-

principen måste artiklarna komma på utsatt leveransdatum. Därför 

måste Emhart Glass ställa hårdare krav på sina leverantörer angående 

leveranstid. Emhart Glass måste vara tydliga med att det är leveransda-

tumet som gäller. Det finns inga fördelar med att gods kommer tidigare 

än leveransdatum utan det ställer endast till problem då artiklarna 

upptar golvyta och lagerplatser.  

Ett sätt att skapa ett effektivare flöde är att kvalitetssäkra underleveran-

törerna. Emhart Glass arbetar med detta och det är bra då kontroll av 

gods är en icke värdeskapande aktivitet. Om Emhart Glass ytterligare 

kan minska antalet artiklar som ska kvalitetskontrolleras, kan ledtiden 

från det att artiklar ankommer till Emhart Glass till dess att artiklarna 

skeppas i väg minskas ytterligare. 
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5.2 Förslag till fortsatt arbete 

I dag finns det inget bra sätt att identifiera och koppla gods till specifika 

projekt. Emhart Glass bör fundera över hur identifieringen ska ske för 

att kunna utveckla sin godshanteringsprocess. 

Emhart Glass bör sätta hårdare krav på sina leverantörer så att leverans-

säkerheten ökas. Trots att leverantörerna har fyra dagar på sig inkom-

mer gods både tidigare och senare, men detta ställer till problem då 

golvyta upptas av artiklar som inte ankommer inom det givna tidsspan-

net. Emhart Glass bör på sikt sträva efter att alla leveranser ska an-

komma på det utsatta leveransdatumet.  

Informationen mellan avdelningar bör förbättras. I vissa fall kan en 

artikel beställas hem i större kvantitet än normalt för att täcka upp ett 

restbehov. Informationen om den överskjutande kvantiteten synliggörs 

inte inom hela företaget vilket medför missförstånd. Ett annat exempel 

är gods som blir stående i väntan på utleverans. Personalen som arbetar 

på den avdelningen får ingen information om varför varorna står och 

hur länge de ska stå. Detta är information som personalen borde få. Med 

bättre information blir det enklare för personalen att upptäcka avvikel-

ser och snabbt hantera denna avvikelse direkt. Inom Jidoka nämns att all 

personal ska se, höra och vara medvetna om vad som händer inom 

verksamheten för att bättre hunna hantera störningsmoment som kan 

uppstå. 

På paketeringsenheten bör det finnas en tydligare struktur för hur 

artiklar och ordrar placeras. I dag placeras artiklar och ordrar där 

utrymme finns på grund av den platsbrist som råder på företaget. För 

att skaffa en bättre struktur bör det undvikas att saker blir stående 

alltför lång tid. Emhart Glass borde utreda varför saker blir stående, 

samt upprätta rutiner för att undvika detta. 

Emhart Glass bör se över sin lagerhållning då vissa artiklar förvaras 

under lång tid vilket leder till att den totala lagerbeläggningen blir hög. 

Vinster med ett mindre lager är att det underlättar lagerhanteringen. En 

annan vinst är också att avvikelser som uppstår i produktionen blir 

tydligare vilket medför att företagets inre effektivitet kan förbättras. 
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Emhart Glass bör i större utsträckning använda den funktion i affärssy-

stemet som gör att försenat gods kan identifieras. Genom denna funkt-

ion så undviks att artiklar läggs i lager för att plockas ut dagen efter.  

Att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt för att Emhart Glass ska 

utvecklas som företag. För att lyckas med förbättringarna är det viktigt 

att tid avsätts för detta arbete och att personal på alla nivåer är involve-

rade. 

Denna studie har fokuserat på det fysiska godsflödet som sker på gods-

mottagningsenheten, lagret och paketeringsenheten. En fortsatt studie 

skulle kunna fokusera på arbetsgången för projekt. Detta innefattar då 

allt ifrån inköpsenhetens uppgifter till projektadministrationens uppgif-

ter. En standardisering av dessa enheters arbetsuppgifter med tydligare 

tidsramar är nödvändigt för ett effektivt fysiskt flöde. I dag blir en del 

projekt försenade redan innan de startats vilket leder till att hela värde-

flödet påverkas negativt.  
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6 Slutsats 
I kapitel 6 presenteras vinsterna med det ommodellerade flödet och 

studiens måluppfyllelse.   

 

En ommodellering av flödet för gods till Malaysia efter Just in time-

principen är genomförbar. Det som krävs är att företaget implementerar 

en funktion i affärssystemet som gör det möjligt att identifiera gods som 

ska till Malaysia. Ett annat alternativ, som fungerar med nuvarande 

affärssystem, är att samtliga maskinprojekt följer arbetsgången som 

föreslås i det ommodellerade flödet. Emhart Glass behöver även beställa 

hem artiklar till det datum då orden ska paketeras och inte beställa hem 

artiklarna för lagerläggning. För att flödet ska fungera måste Emhart 

Glass underleverantörer leverera artiklarna på utsatt leveransdatum. 

6.1 Vinster med det ommodellerade flödet 

Nedan presenteras de största vinsterna med det ommodellerade flödet:  
 

 Kortare ledtider: ledtiden minskas med 5 arbetsdagar. 

 Mindre lager: färre artiklar kommer att hanteras i lagret. 

 Bättre resursutnyttjande: ungefär 3 200 arbetstimmar kommer att 

kunna användas till värdeskapande aktiviteter.  

 Kostnadsbesparingar: dels kommer en personalkostnad på cirka 

1 000 000 kronor att sparas, dels skulle företaget kunna ändra sitt 

transportsätt till Malaysia. Med det nya transportsättet sparas 

cirka 2 000 000 kronor. 

 Tydligare arbetsrutiner: det skapar en tydligare arbetsrutin för per-

sonalen. 

6.2 Måluppfyllelse 

Studiens syfte och mål anses vara uppfyllda. Det nuvarande flödet är 

kartlagt och ett ommodellerat flöde är framtaget. Flödet går att imple-

mentera i Emhart Glass system men det kräver att företaget förändrar 

vissa processer inom organisationen. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 

 Vad är din roll i arbetet mot Malaysia? – Hur upplever du att 

denna process fungerar? 

 

 Var ser du förbättringsmöjligheterna som skulle kunna leda till 

en betydande tidsvinning? Inom din egen och andra avdelningar. 

 

 Vad är orsakerna till problem? 

 

 Vad är din syn på de förseningar som uppstår vid leveranser till 

Malaysia? Är tidspressen stor för att hinna leverera godset i tid? 

 

 Vad är det som tar tid från att varorna kommer in till dess att de 

skeppas ut?  

 

 Tidsramar?  

 

 Hur förs brister fram och hur hanteras dessa brister? 

 

 Hur fungerar förbättringsarbetet på er enhet? 

 

 Vad tror du om vår uppgift? 

 

 Strävar företaget efter att ha ett överskott av artiklarna i lagret så 

att man aldrig riskerar att sakna något?  

 

 Har ni några nedskrivna arbetsrutiner?  

 

 Finns det några andra personer vi borde kontakta som kan hjälpa 

oss i vårt arbete? 


