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Förord 

 
 
Denna uppsats är ett examensarbete utfört våren 2004 på Högskolan Kristianstad. 

Examensarbetet omfattar 10 poäng och är en avslutande och obligatorisk del av programmet 

Industriell Ekonomi. 

 

Handledare samt examinatorer för denna uppsats har på Högskolan Kristianstad varit Leif 

Holmberg och Nils-Gunnar Rudenstam. 

 

Uppsatsen är gjord på Glimek AB, ett företag som ligger i Glimåkra fyra mil norr om 

Kristianstad. Produktion är inriktat på maskiner inom industrin för bageriutrustning. I 

sortimentet ingår ett tiotal olika maskiner. 

 

Undertecknade vill framföra ett stort TACK till personalen på företaget som varit mycket 

tillmötesgående och hjälpsamma. Utan ert engagemang och hjälp att ta fram information hade 

uppgiften inte varit genomförbar. 

 

Vi vill även tacka samtliga handledare för deras idéer och reflektioner under resans gång. 

 

Uppsatsen har varit ett nöje att utföra, mest tack vare bemötandet från företagets sida. 

 

 

Kristianstad maj 2004 

 

 

 

 

_______________________                  _______________________ 

 

                 Michael Lövqvist                                           Ola Parkheden 
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Abstract 

 
This study was conducted at Glimek AB, a company that has chosen to decentralize its central 

storage unit in order to increase production efficiencies. The purpose of the study was to 

identify the problems in the production cycle that lead to the decision to decentralize the 

central storage unit, as well as identifying what the decentralization entails. The effects of the 

decentralization have not been analyzed in the study, and consequently neither financial nor 

production disadvantages have been considered. 

 

Appropriate questions were formulated based on the chosen underlying theories, and were 

asked to selected individuals with relevant knowledge. The study is based on the information 

that was gathered from interviews with management as well as staff within the company. In 

addition, supporting information such as flowcharts, drawings, orders and decision support 

documents were supplied by the company. The study was conducted in close cooperation with 

the employees of the company.  The bases from which the conclusions were derived are the 

information gathered from the interviews and the authors’ documentation efforts. 

 

The assessment concludes that the problems that arose in the production cycle were the results 

of insufficient supply of input material. These shortcomings arose from several different 

underlying factors, such as degree of work in the central storage unit and relocation of 

material. Previously existing problems within the production cycle could not be resolved with 

the implementation of a JIT-methodology. The decentralization of the central storage unit 

implied that all specific material would be present at each manufacturing plant. The 

decentralization also resulted in the fact that the manufacturing personnel would get the main 

responsibility for selecting and reserving input material from the computer system. The study 

also showed that no one among the production staff had been assigned the ultimate 

management responsibility for this process. 
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1 

Inledning 

 
 

Inledningen kommer att behandla den grundläggande problembakgrunden, 

problemformuleringen samt en företagsbeskrivning. Vidare kommer även syfte och 

avgränsningar samt disposition att behandlas. 

 
  

 

1.1  Bakgrund 
 

Det finns olika filosofier att använda för att få en effektiv och flexibel styrning av företagets 

produktion. Produktionen är ingen isolerad funktion i ett företag, utan är bara en av flera. Det 

finns ett nära samband mellan produktion och övriga funktioner så som inköp, distribution och 

marknadsföring.1 En effektiv produktion har således inget egenvärde i sig, utan skall ses i ett 

totalt företagsperspektiv. Betydelsen av en effektiv och flexibel material- och 

produktionsstyrning är viktig för att kunna samordna de funktioner som är väsentliga för 

produktionen.  

 

Skiftande efterfrågan ställer större krav på leveranstid, -pålitlighet, -säkerhet samt flexibilitet av 

tillverkande företag. För att få en effektivare och flexiblare styrning av produktionen används 

exempelvis JIT- filosofin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Olhager, J/ Rapp, B, Effektiv MPS, (1985), s 29 
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1.2 Företagsbeskrivning 
 

Glimek grundades som ett familjeföretag år 1948 av Erling Erlandsson i Glimåkra. Från början 

var företaget en bysmedja som hjälpte bönder med olika vardagssysslor. När förfrågan kom om 

företaget kunde tillverka en maskin som skrapade rent bakplåtar kom produktionen av 

bagerimaskiner igång. Efter lite skissande kunde Glimeks första maskin tillverkas - 

"Skorpbrytaren". Idag har företaget ett tiotal maskiner i sitt sortiment, där varje maskin har en 

unik egenskap. Produktionen är inriktad på att producera bagerimaskiner till små och medelstora 

bagerier. De flesta maskinerna är utvecklade för att bearbeta både stora och små degvolymer. 

Maskinerna är också utvecklade för att klara olika sorters degar, allt från vete till grövre 

sädesslag. Under åren har Glimek byggt upp ett starkt varumärke som är förknippat med kvalitet, 

vilket gör att maskinerna nästan är självsäljande. För att komma in på nya marknader åker 

företagsrepresentanter runt på mässor världen över. All försäljning utomlands sköts via agenter, 

därför används mässorna mest till att knyta kontakter med nya agenter. 

 

Glimeks organisation har fyra ben att stå på, en försäljningsavdelning, administrationsavdelning, 

produktionsavdelning samt en produkt/förbättringsavdelning. Lokalen Glimek hyr är på 9000 

kvadratmeter. Antalet anställda som arbetar på Glimek är ungefär 55-60 personer, varav cirka 35 

av dessa arbetar i verkstaden. 

 

Glimek förblev familjeägt fram till 1998 då företaget blev uppköpt av Sveba/Dahlén och ingår 

idag i koncernen Sveba/Dahlén Group AB. Sveba/Dahlén utvecklar, tillverkar och marknadsför 

ugnar och maskiner för bagerier, storkök och livsmedelsindustrin. Redan innan uppköpet hade 

Glimek och Sveba/Dahlén haft ett nära samarbete under flera år. Ägandeförhållandet i dag är att 

Sveba/Dahlén Group AB äger majoriteten av aktierna i Glimek. I koncernen Sveba/Dahlén 

Group AB ingår även Sveba/Dahlén OÜ och A/S Wodschow & Co som tillverkar vispar. 

Sveba/Dahlén OÜ ligger i Estland och utför utvalda moment i tillverkningen för samtliga företag 

i koncernen. Totalt har koncernen idag cirka 250 anställda och en omsättning på 300 miljoner om 

året. 
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1.3 Problemdiskussion 
 

Hur ska ett företag bära sig åt för att förbättra den inre effektiviteten och få en mer flexibel 

produktion? Idag har Glimek ett centrallager för sina artiklar men har sedan en längre tid 

funderat på att decentralisera sitt lager för att få en effektivare produktion. Från centrallagret sker 

idag all utplockning till varje enskild tillverkningsorder. Det utplockade materialet är reserverat 

till respektive tillverkningsorder i datasystemet för att produktionsplanering ska kunna ske. Detta 

ställer till besvär då oftast omfördelning av material måste ske mellan tillverkningsorder. I sin 

strävan att göra sin materialhantering mer flexibel har företaget valt att lägga ut mycket av det 

material som ingår vid slutmontering av en maskin till respektive tillverkningsplats, vilket görs 

för att enkelt och snabbt kunna omfördela material till de prioriterade tillverkningsorderna. 

Trenden hos företaget är att gå från ett centrallager mot ett mer decentraliserat lager. Genom 

decentralisering önskar företaget att hanteringen av material ska kräva mindre arbete och tid, 

vilket naturligtvis innebär en kostnad för företaget. Vid planeringen av produktionen i ett 

producerande företag måste material finnas vid samtliga operationer vid orderutsläpp. Material 

som efterfrågas och inte finns i lager leder till att olika kostnader och försening uppstår.2  

 

Begreppet decentralisering har många betydelser, vilken innebörd ordet har i det här fallet 

kommer att utredas och utvärderas. Vid alla typer av förändringar måste idén vara förankrad hos 

de inblandade. Begrepp som perception, kommunikation samt motivation är alltid av speciell 

betydelse vid implementering av nya idéer. Huruvida decentraliseringen kan avhjälpa de 

befintliga problemen i företaget kommer även att utredas. 

 

Decentraliseringen av lagret ska på sikt skapa en flexiblare produktionsstyrning där material 

enkelt kan omfördelas utan att skapa några större problem i MPS-systemet. Det största arbetet 

med omfördelning omfattar arbetet med att ändra i MPS-systemet för att tillverkningsordern ska 

stämma överens med verkligheten. Även det vi benämner som brister måste regleras in i MPS-

systemet för att senare upplysa om att brist föreligger på en tillverkningsorder.  

 

 

 

 

                                                 
2 Axsäter, S, Lagerstyrning, (1991), s 39 
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1.4 Problemformulering 

 

Vilka problem finns i den befintliga produktionen? 

Vad innebär ett decentraliserat lager för företaget? 

 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att hitta bakomliggande problem i produktionen till valet av 

decentraliserat lager, samt utreda vad begreppet decentraliserat lager innebär.  

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Några ekonomiska aspekter kommer inte att belysas. Vidare är inriktningen för arbetet att 

konkret identifiera vad en decentraliserat lager innebär, några långsiktiga effekter av 

lagerdecentraliseringen kommer inte att behandlas.  
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1.7 Disposition 
 

Kapitel 1- Inledning, ger en beskrivning av bakgrunden och diskuterar problemet. Därefter 

fastställs problemet och uppsatsens syfte samt vilka avgränsningar som är gjorda.  

 

Kapitel 2- Metod, beskriver hur rapporten har framkommit genom olika angreppssätt för att finna 

material som ska ligga som underlag till denna uppsats. 

 

Kapitel 3- Teori & Modeller, beskriver och förklarar teorier samt modeller som kan användas för 

att lösa de olika momenten av problemet för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 4- Nulägesbeskrivning, kapitlet ger en omfattande beskrivning av företagets olika 

produktionsfaktorer samt dagens sätt att arbeta i företaget. Nulägesbeskrivning beskriver även 

vad decentraliseringen innebär för företaget. Vidare behandlas även attityden till den kommande 

förändringen. 

 

Kapitel 5- Analys, beskrivning av fallstudien utifrån de gjorda avgränsningarna. Analysen 

behandlar problem som föreligger i den befintliga produktionen. Vidare behandlas även 

decentraliseringen av centrallagret.  

 

Kapitel 6- Slutsatser & Reflektioner, är avslutande reflektioner av uppsatsen. 
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2 

Metod 

 
 

Kapitlet beskriver hur författarna har gått till väga under arbetsgången med uppsatsen. Genom 

att beskriva angreppssättet och källkritiken ges underlag för bedömning av uppsatsens 

trovärdig- het och tillförlitlighet. 

 
 

 

2.1 Bakgrund 
 

I ett inledande skede togs kontakt med VD för att undersöka huruvida möjlighet fanns att utföra 

ett examensarbete på företaget. Relativt omgående gavs förslag att inriktningen för uppsatsen 

skulle omfatta den nyligen påbörjade decentraliseringen av centrallagret.  Utifrån det föreslagna 

ämnet gjorde vi i samråd med handledarna på Högskolan Kristianstad en avgränsning av ämnet, 

efter gjord avgränsning gavs klartecken för godkänd inriktning. Avgränsningen av ämnet gjordes 

på grund av att det ursprungliga förslagets omfattning var allt för stor.  Avgränsningen av ämnet 

presenterades därefter för handledaren på företaget och godkändes.  

 

 

2.2 Explorativ fas 
 

För att få en uppfattning om hur rutinerna fungerar på företaget och vilken förändring som skulle 

ske gjordes intervjuer med personer vi ansåg vara nyckelpersoner. Vi började med att intervjua 

produktionschefen för att få en övergripande blick av hur rutiner fungerade och vad som var 

tanken till förändringen. För att få en övergripande bild av hur produktionen fungerade insåg vi 

att vi var tvungna att följa hela tillverkningsorder processen i organisationen.  Vi fortsatte därför 

med att intervjua utvalda personer från de avdelningar där tillverkningsordern administrerades.  
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2.3 Informationsinsamling 
 

Datainsamlingsteknikerna kan indelas i tre olika kriterier. Primärdata och sekundärdata har 

tidigare nämnts. Det andra kriteriet är skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data. 

Kvantitativ data kan benämnas som hård data, består av information som vinst i kronor, sålda 

enheter eller liknande. Kvalitativ data som också kan kallas mjuk data består av information om 

exempelvis arbetstrivsel eller god funktion. Det bör påpekas att det kan vara svårt att skilja 

mellan rent kvalitativ eller kvantitativ data, då en hel del av informationen återfinns mitt i 

mellan. Tredje kriteriet hänför sig till om den undersökningsenhet vi samlar upplysningar om har 

varit utsatt för en avsiktlig stimuluspåverkan från undersökarens sida i samband med 

datainsamlingen. Om det varit så kallas detta för stimulidata. All annan data kalls då för icke-

stimulidata.3 

 

2.3.1 Primärdata 

 

Efter fastställandet av problemområdet gjordes olika former av observationer samt interjuver 

med både personer i ledande ställning och övrig produktionspersonal. Det förekom dialog men 

även välformulerade frågor av primärt intresse i inledningen av undersökningsarbetet, därför 

användes semistrukturerade frågelistor som intervjuarhandledning. Syftet var att få fram så 

mycket material som möjligt. Därmed uppfylldes kriterierna för en kvalitativ intervju eftersom 

frågeteknikerna varit kvalitativa, det vill säga utan fasta svarskategorier samt att de var 

semistrukturerade. Vi valde att göra en intervjumall för att vi själva lättare skulle kunna ha 

kontroll över intervjun (se bilaga 1).  

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Under undersökningens gång har flödesscheman, ritningar, orderbekräftelser samt 

planeringsunderlag tillhandahållits av företaget. Sekundärdata har därför varit av kvalitativ 

karaktär, eftersom vi inte använt oss av statistiskt data eller register. Tillgången på sekundärdata 

har varit god och öppenheten från företaget har varit mycket bra.  

 

 

                                                 
3 Andersson, I, Den uppenbara verkligheten, (1998), s 150 ff 
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2.4 Källkritik och rapporternas tillförlitlighet 
 

När rapporten genomförs ligger det i forskarens intresse att uppnå så stor överensstämmelse som 

möjlig mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna.4 För att kunna genomföra 

en trovärdig rapport krävs det att källorna är trovärdiga. Eftersom vi genomfört kvalitativa 

intervjuer, vilket innebär att respondenterna kan svara relativt fritt, kan detta medföra problem 

som att frågan kringgås och att svaren hamnar utanför ämnesområdet. Det föreligger även en risk 

att respondenterna ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha. Respondenterna representerar 

ett företag och kanske prestige står på spel, de kanske skyddar sina egna intressen. Genom att ha 

öppna frågor där respondenterna själva får beskriva en situation eller ett förhållande med egna 

ord hoppas vi ha undvikit detta. 

 

2.4.1 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitetsbegrepp används inom aktörssynsätt med en rad olika betydelser, allt ifrån giltighet vid 

en intervju till en rapports trovärdighet. Anledningen till att begreppet har många betydelser 

beror bland annat på att verkligheten, enligt aktörssynsättet, är socialt konstruerad.5 Validitet 

innebär att man mäter det som avses mätas och att inget irrelevant påverkar resultatet. 

Reliabilitet innebär att rapporten blir tillförlitlig och inte påverkas av vem som utför mätningen 

eller under vilka omständigheter mätningen sker, vilket innebär ett objektivt synsätt av 

forskaren.6 I helhet betyder detta att andra mätningar ska komma fram till samma resultat när de 

mäter samma fenomen. Mätningen får inte heller innehålla otillförlitliga förhållanden, såsom 

kodning eller felaktig registrering av data. Reliabiliteten anger även hur mätinstrumenten eller 

mätmetoden påverkas av tillfälligheter, det vill säga hur exakt och säkert mätningen sker.7  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Andersson, I, Den uppenbara verkligheten, (1998), s 85 
5 Arbnor, I/ Bjerke,B, Företagsekonomisk metodlära (1994), s 251 f 
6 Ibid, s 248 f 
7 Andersson, I, Den uppenbara verkligheten, (1998), s 85 
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Vi kan omedvetet uppfatta det vi vill uppfatta och färgas av våra egna värderingar och åsikter. 

Detta kan leda till att objektiviteten försvinner. Författarna till detta arbete har ingen större 

erfarenhet av att skriva och genomföra intervjuer, vilket kan få till följd att frågor vars svar 

egentligen inte är intressanta för arbetet ställs. Även frågor och svar kan misstolkas, vilket 

innebär att det vi söker har mottagits i de svar vi fått. Tolkningen av svaret kan vara fel då vi tror 

oss ha fått svar på en sak medan respondenten har svarat på en annan. Eftersom vår kunskap om 

företaget eller omständigheterna inte varit exakt finns det risk att vi inte har lyckats identifiera de 

rätta problemorsakerna.  

 

 

2.5 Metodkritik 
 

Vår förståelse skulle möjligtvis kunna bli djupare om vi förutom intervjuer genomfört någon 

form av observationsteknik, det vill säga observerat personalen under en längre tid i deras 

dagliga arbete. Vi tyckte att den tillsatta tiden för arbetet inte räckte till för detta. Genom att låta 

respondenten läsa igenom och bekräfta att vi återgett deras verklighet rätt har reliabiliteten blivit 

bekräftad.  
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3 

Teori & Modeller 

 
 

Kapitlet presenterar och beskriver teorier som kommer att användas vid problemlösningen. 

Teorierna anknyter till materialhantering samt begreppsdefinitioner och står till grund för den 

kommande analysen. Teorierna är valda för att belysa syftet med uppsatsen. 

 
 

 

3.1 Material- och produktionsstyrning 
 

 

 

 

 
Fig.3.1 Företaget som ett öppet system (Källa: Olhager, J/ Rapp, B, 1985) 

 

 

Input:  

Leveranstider och ledtider är två olika begrepp som lätt blandas ihop och kräver därför en 

definition och eftertanke. Leveranstid är den tid som kunden får vänta från och med att 

beställning gjorts till att varan erhålls.8 Ledtiden är genomloppstiden för en artikel från start till 

färdig tidpunkt, från en strukturnivå till nästa. Ledtiden inkluderar utplock av material, 

bearbetningstid, körtid etc.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Segerstedt, A, Logistik med fokus på material och produktionsstyrning, (1999), s 19 

Input Output 
Transformation 
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Produktionen är ofta beroende av några kritiska faktorers värden, vilka är administrativ ledtid, 

verkstadslayout, beläggningsgrad samt partiutformning. Administrativ ledtid kan vara om 

företaget erhåller order för en produkt, som är en variant på en given grundkonstruktion. I det här 

stadiet bör inköp och tillverkning av grundkonstruktionen ha påbörjats. Vanligtvis skickas hela 

ordern till konstruktionsavdelningen och modifiering sker. Först sedan ändring skett initieras 

inköp och tillverkning. Vid det här förfarandet kan tidsförskjutningar uppstå. 

 

Verkstadslayout innebär olika upplägg av produktionen, vilka påverkar ledtiden. En layout kan 

vara funktionell verkstad, där likartad produktionsutrustning står sammanförd, det vill säga fräsar 

för sig och borrar för sig etc. Produkten färdigställs vid en maskin för att sedan transporteras för 

bearbetning vid nästa.9  

 

Fördelar vid en funktionell verkstad: 

• Flexibel, anpassningsbar till varierande produktionsförhållande, lätt att styra om 

produktionen till att tillverka nya produkter. 

• Låg störningskänslighet, om en maskin går sönder kan man arbeta i en annan. 

• Genom specialisering erhålls personal med specialistkunnande. 

• Högt maskinutnyttjande kan åstadkommas. 

 

Nackdelar vid en funktionell verkstad: 

• Hög kapitalbindning, mycket produkter i arbete och stora mellanlager. 

• Långa osäkra genomloppstider. 

• Svåra planerings, - lednings och administrationsproblem. 

• Ofta långa transportvägar. 

• Genom specialisering, kan den enskilde operatören bli låst till sin maskin. 

 

Linjetillverkning är en annan verkstadslayout som innebär att bearbetningsstationerna kommer 

till produkten, vilken bearbetas kontinuerligt. Det kan vara produkter som pappersmassa samt all 

montering som sker på plats.10 

 

 

 
                                                 
9 Segerstedt, A, Logistik med fokus på material och produktionsstyrning, (1999), s 18 
10 Ibid, s 19 
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Fördelar vid en linjetillverkning 

• Kort genomloppstid 

• Mindre kapitalbindning 

• Mindre transporter 

• Arbetet lättare att planera och administrera än i en funktionell verkstad (när installationen 

är klar) 

 

Nackdelar vid en linjetillverkning 

• Icke flexibel, produktionsupplägg och maskiner anpassas till att tillverka en speciell 

produkt vid en viss given efterfrågan. 

• Störningskänslighet, ett maskinhaveri stoppar all produktion av produkten. 

• Kan i vissa fall leda till ensidiga arbetsuppgifter. 

 

En flödesorienterad verkstad försöker kombinera fördelarna från en funktionell verkstad med 

fördelarna från en linjetillverkning. Ett flödestänkande eftersträvas där försök av att hålla 

samman tillverkningen av en produkt, reducera korsande materialflöden i ett operationsställe 

samt att traditionella maskiner t ex svarv, fräs, borrmaskin ställs samman. Detta för att minimera 

antalet operationer. 

 

En produktverkstad definieras som en produktionsenhet som är uppbyggd och utrustad för att 

självständigt kunna tillverka en färdig produkt eller produktfamilj. Produktverkstad ska således 

hålla samman, både fysiskt och administrativt, hela tillverkningskedjan för en specifik produkt 

eller grupp av produkter. Denna typ av verkstäder delar in större sammankopplade (funktionella) 

avdelningar i mindre självständiga. Dessa avdelningar ska fungera oberoende av varandra. 
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Fördelar vid produktverkstad: 

• Enkel ledning, samordning från orderbunden konstruktion via beredning, planering, 

produktion och provning till leverans och fakturering. 

• Kortare genomloppstider för produkterna och därmed mindre kapital bundet i arbete och 

mellanlager. 

• Korta transporter. 11 

 

Transformation:  

 

Under transformationsprocessen förädlas input till den färdiga produkten. Förfarandet av en 

transformation kan se ut på följande sätt; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 Principskiss av ett produktionssystem (Olhager, J/ Rapp, B, 1985) 

 

 

Transformationen är det som sker inom företaget i form av materialhantering och förädling av 

material. Ovan visas den totala ledtiden för materialförfarandet. Den totala ledtiden är den 

längsta tiden från input genom alla strukturnivåer i produktionsstrukturen. Viktigt är att skilja på 

total ledtid och ledtid som är ett enskilt moments bearbetningstid.  

 

 

                                                 
11 Segerstedt, A, Logistik med fokus på material och produktionsstyrning, s 19 f 
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Output: 

 

Ouput är det som förädlats av företaget och som säljs vidare till kund/slutanvändare, det vill säga 

slutprodukten av det som producerats i företaget. 

 

 

3.2 Material- och produktionsstyrningssystem  
 

MPS definieras som det synsätt och de principer enligt vilka det strävas efter att planera, 

organisera, samordna, styra samt kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutlig 

förbrukare.12 MPS är med andra ord ett verktyg för att planera företagets produktion för att 

uppnå högsta möjliga effektivitet till så låg kostnad som möjligt. Materialplanering omfattar 

både råmaterial och färdiga produkter. Avsikten med planering av materialet är att minska 

lagerhållning och i så stor utsträckning som möjligt tillämpa Just-In-Time. 

 
MPS-system är uppbyggt av moduler. Detta innebär att likartade rutiner samlas till en funktion, 

och besläktade funktioner utgör sedan en modul. Syftet med moduluppbyggnad är att på ett 

naturligt sätt sammanföra likartade funktioner inom MPS-området. Varje modul kan därmed 

fungera separat, under förutsättningen att data som modulen kräver finns tillgänglig. Majoriteten 

av moduler är nämligen beroende av att vara sammankopplade.   

 

Indelningen av företagets funktioner i dessa moduler är långt ifrån självklara, MPS-system 

skiljer sig i indelningen från företag till företag. Däremot sker uppbyggnaden av systemen i 

princip likartat i alla företag. En del av de moduler som finns beskrivna är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Olhager, J/ Rapp, B, Effektiv MPS, (1985), s 13 
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Grunddatamodul: 

Denna del omfattar de register, som innehåller MPS-systemets 

basinformation, vilket oftast är det systemet övriga moduler baseras på. I grunddatamodulen 

ingår även rutiner för program för vård och underhåll av registren. Exempel på register som ingår 

grunddatamodulen är följande: 

• Artikelregister 

• Strukturregister 

• Operationsregister 

• Produktionsgruppsregister 

• Verktygsregister 

• Kalender 

 

Resursplanering: 

Resursplaneringen omfattar den mest övergripande planeringen av produktion, såsom material 

och resurser. Efterfrågeprognoser för produktgrupper balanseras mot 

tillgänglig och planerad kapacitet. Även en aggregerad materialbehovsplanering tas fram för att 

bestämma om dagens leverantörer kan möta dessa krav. När den övergripande 

planen har fastställts bryts den ned till produktionsplaner på slutproduktnivå, vilken utgör 

grunden för behovsplaneringen.13 

 
 
Kundorderhantering 

Kundorderhanteringen omfattar all behandling av kundorder från ordermottagning, 

orderregistrering och bevakning av order för slutlig leverans. 

 

Materialplanering 

Denna planering skall säkerställa materialförsörjningen genom att på ett ekonomiskt sätt 

motivera när inleveranser av material skall ske och i vilken kvantitet. Materialplanerings 

modulen omfattar lagervärdering, ABC-analys, beställningsförslag, lageradministration samt 

inventering. 

 

 

                                                 
13 Olhager, J/ Rapp, B, Effektiv MPS, (1985), s 94 ff 
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Behovsplanering 

I huvudsak görs bara behovsplanering för artiklar med beroende behov, vilket förklaras som,  

materialbehovet kan härledas ur behovet av t ex slutprodukter. Här sammanställs 

produktionsplanen från den övergripande planeringen och den faktiska kundorder till en 

produktionsplan. Dessa behov av slutprodukter och reservdelar bryts sedan ned till en fullständig 

behovsbild, vilken innehåller detaljerade behov av halvfabrikat, komponenter och råmaterial. 

Nedbrytningen kan ske genom antingen brutto- eller nettobehovsberäkning. Vid 

nettobehovsberäkning tas hänsyn till aktuell lagerstatus, ledtider samt partiformningsmetoder. 14  

För att nettobehovsplaneringen skall fungera krävs att följande kriterier uppfylls: 

 

• Tillverkningsprogram/produktionsplan för slutprodukterna uppdateras rullande 

• Det finns ett strukturregister som specificerar vilka artiklar som ingår i överordnade 

artiklar 

• Rätt lagernivå för samtliga artiklar finns tillgängliga i ett register 

• Ledtider för samtliga egentillverkade artiklar och inköpsartiklar är kända och tillgängliga 

i ett register.15 

  

Inköpsplanering 

Behovs- och materialplanering ger upphov till inköpsorder och produktionsorder. 

Inköpsplaneringen administrerar inköpsordern genom beställningsberedning, 

beställningsbevakning, godsmottagning, ankomstkontroll samt orderuppföljning. 

  

Beläggningsplanering 

Beläggningsplaneringen omfattar tid- och körplaneringen av produktionsordern. Vid både tid- 

och körplanering görs en beläggningsanalys för att ta hänsyn till aktuell produktionsstatus. Den 

definitiva beläggningen på varje arbetsställe planeras med hänsyn till dess kapacitet. 

  

 

 

 

 

                                                 
14 Olhager, J/ Rapp, B, Effektiv MPS, (1985), s 116 ff 
15 Segerstedt, A, Logistik med fokus på material och produktionsstyrning, (1999), s 59 
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Produktionsorderhantering 

Produktionsorderhanteringen lämnar ut ordern till verkstadsgolvet för beordring vid utsläpp av 

verkstadsdokument, bevakning av orderstatus samt återrapportering av färdiga operationer. 

 

Produktionsuppföljning 

Produktionsuppföljning sker med produktivitetsmätning och redovisning av produkter i 

arbete (PIA). Produktivitetsmätningen innehåller uppföljning av t ex beläggning, 

genomloppstid, köer samt kassationer. Det är viktigt att data som används i planeringen speglar 

verkligheten. En fortlöpande uppföljning krävs för att hålla data aktuell.16 

 

 

3.3 Begreppet decentralisering 

 

Begreppet decentralisering kan ha flera olika innebörder beroende på vem det är man frågar. Det 

är svårt för en person som aldrig hört begreppet att förstå vad det innebär. En något mer invigd 

person skulle eventuellt svara att decentralisering innebär att företag låter sin personal vara med 

och bestämma i viktiga frågor. Decentralisering och centralisering handlar om förändringar i 

fördelningen av ansvar och makt. Makt är befogenhet att ta beslut rörande olika nivåer inom en 

organisation.  

 

Ordet decentralisering betyder frihet under ansvar.17 Decentralisering är i princip samma sak som 

delegering, helt enkelt att auktoritet flyttas ned till de underordnade. Men decentralisering är 

alltid mycket mer än delegering. Decentralisering handlar om preliminärt två saker, dels att 

förstå själva processen att delegera uppgifter och beslutskompetens samt att förstå begreppen 

uppgift och maktfördelning efter att decentraliseringen är genomförd.18 Även en tredje aspekt av 

decentraliseringens betydelse används, vilken benämnas som dekoncentration.19  

 

 

 

 

 
                                                 
16 Olhager, J/ Rapp, B, Effektiv MPS, (1985), s 137 ff 
17 Bakka, J F, m fl, Organisationsteori, (1999), s 52 
18 Ibid, s 50 
19 Hytter, A, Den idemässiga dimensionen, (1991), s 173 
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Många tror att centralisering och decentralisering är varandras motpoler, vilket kan leda till 

missförstånd om den decentraliserade formen. Om ett företag ska ha en väl fungerande 

decentralisering krävs det att decentraliseringen kombineras med viss bibehållen central styrning 

och kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.3 Decentraliseringsbegreppets olika betydelser (Hytter, A, 1991) 

 

 

3.3.1 Olika betydelser av decentralisering 

 

Det ovan utredda nödvändigheterna om att delegera ansvar för att förbättra organisationens 

informationsflöde innebär inte att decentraliseringsbegreppet är utrett, begreppet är mer invecklat 

än så. Decentralisering handlar om ansvars- och befogenhetsfördelning i organisationen, samt att 

forma ett system för beslutsfattandet.20 Beslutsfattandesystem innebär spridning av beslutsansvar 

och befogenheter i organisationen, vilket är ett behov som skapas när arbetsuppgifterna sprids i 

företaget. Ett behov uppstår här för ansvar för vissa beslut i företaget, den formella fördelningen  

 

 

 

                                                 
20 Mintzberg, H, Structure in Fives, (1993), s 100 f 
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av auktoritet. Den här typen av delegering av ansvar och befogenhet kallas vertikal integration.21 

Med selektiva decentraliseringar menas att ansvaret för olika frågor behålls på olika nivåer. Den 

högsta ledningen behåller kanske de mer ”viktiga” frågorna själva samtidigt som ”mindre 

viktiga” frågor delegeras till lägre nivåer inom företaget.22 Läggs fokus på den övergripande 

strukturen, det vill säga att ansvars- och befogenhetsfördelning placeras ett fåtal platser på en och 

samma nivå i organisationen benämns den här decentralisationen som parallella 

decentraliseringar.23 

 

Huruvida ansvar och befogenheter kvarstår i den formella organisationen eller tas av 

utomstående såsom analytiker eller specialister benämns som horisontell decentralisation. 

Utgångspunkten vid horisontell decentralisering är de befogenheter som ”oavsiktligt” hamnar 

hos en person som egentligen inte har beslutsbefogenhet i ett visst ärende.  

 

Benämningen decentralisering används även vid utlokalisering, det vill säga en geografisk flytt 

av en arbetsuppgift eller verksamhet.24 En sådan här flytt har emellertid inget att göra med 

beslutsbefogenhet.25 Benämningen för sådana icke beslutsrelaterade förflyttningar är därför 

koncentrering eller dekoncentrering.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Mintzberg, H, Structure in Fives, (1993), s 99 
22 Södergren, B, Decentralisering, (1992), s 75 f 
23 Hytter, A, Den idemässiga dimensionen, (1991), s 168 
24 Ibid, s 171 ff 
25 Mintzberg, H, Structure in Fives, (1993), s 99 
26 Hytter, A, Den idemässiga dimensionen, (1991), s 173 
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3.3.2 Positiva effekter av decentralisering 

 

En effekt som kan uppstå av en decentralisering är marknadsmässiga fördelar, detta pga. att det 

blir en närmare och starkare koppling mellan verksamhetsnivån och kunderna. Detta kan i sin tur 

resultera i flera fördelar bland annat att anställda på verksamhetsnivån kan få bättre möjligheter 

att fatta beslut tillsammans med kunderna vilket skapar en snabbhet i besluten.27 Dessutom kan 

det leda till en större möjlighet att kunna anpassa sig till kunderna.28 Genom att decentralisera 

möjliggörs för organisationen att reagera snabbare mot lokala villkor. Ekonomiska fördelar kan 

också bli en effekt av decentraliseringen. Ett ökat ansvar med förbättrad handlingsfrihet kan 

skapa ekonomiska fördelar då det är lättare att fatta snabba beslut. Alla beslut kan helt enkelt inte 

förstås och fattas av en enda person i företaget.29 Decentralisering kan även leda till 

utvecklingsfördelar eller kreativitetsfördelar för organisationen. Idéutveckling, 

innovationsförmåga och kreativitet stimuleras inom företaget, när personalen får befogenhet till 

att lösa olika problem gällande deras verksamhet. När olika typer av huvudansvarsuppgifter 

delegeras ut till de anställda ligger inte allt ansvar för verksamheten kvar hos några få personer, 

vilket gör att det blir lättare att styra och kontrollera olika områden. Styr- och kontrollfördelar 

genereras härmed. Det kan även bli enklare att rekrytera personal i och med att människor lockas 

till intressanta arbetsuppgifter. 

 

Personalens lärande och handling kan främjas av en decentralisering, ökad frihet är en förklaring. 

Decentraliseringen gör det möjligt att välja mellan olika uppgifter samt att i stor grad planera sitt 

arbete själv.30 Motivationen hos personalen är en nyckelfaktor för att personalen ska ha vilja att 

lära och handla.31 Människor arbetar mer och oftare när de ges möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Följande argument ges för decentralisering.32 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Södergren, B, Decentralisering, (1992), s 145 
28 Mintzberg, H, Structure in Fives, (1993), s 96 f 
29 Ibid, s 100 f 
30 Södergren, B, Decentralisering, (1992), s 148 f 
31 Mintzberg, H, Structure in Fives, (1993), s 97 
32 Bakka, J F, m fl, Organisationsteori, (1999), s 51 
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• I centraliserade organisationer blir ledningen ofta överbelastad – värst är det i stora 

organisationer. Överbelastningen leder till att fördelarna med detta försvinner. Det är en 

lång beslutsprocess och ändringar sker långsamt. Decentralisering ger ledningen 

möjlighet att koncentrera sig på de centrala uppgifterna. 

• Arbetsmotivationen ökas, eftersom människor som kan påverka sin egen arbetssituation 

tenderar att arbeta mer. 

• Ansvaret delegeras, vilket betyder att fler ges möjlighet att pröva sig i olika 

arbetssituationer. Den interna rekryteringen förbättras även av detta. 

• Det blir större flexibilitet och snabbare beslut på de operativa nivåerna i organisationen. 

• Människorna nära problemet i organisationen är förtroliga med de lokala förhållanden 

som råder, vilket kan vara okända för ledare på högre nivåer. Förutsättningen för att lösa 

problemet rätt är att känna till organisationens generella politik och standarder. 

 

3.3.3 Negativa effekter av decentralisering 

 

När företag har beslutat sig för att omorganisera i form av decentralisering har de troligtvis 

målsättningar om att uppnå positiva resultat till följd av förändringen, men decentralisering kan 

även leda till att försämringar uppstår i organisationen. Decentraliseringsprocesser skapar i 

förlängningen nya  karriär och utvecklingsvägar för personer inom organisationen. Dessa nya 

karriärvägar bryter mot den etablerade hierarkiska befordringsgången. Här uppstår svårigheter 

eftersom förändringar kommer krävas både i belöningsstrukturer och i attityder gällande status 

och befordran. En decentralisering kan få till följd att nivåer försvinner i organisationen och 

resultat kan därmed bli att det blir svårare att avancera uppåt. För att avancera till nya nivåer 

krävs ofta en större påhittighet från personalens sida och ett nytänkande gällande attityder.33  

 
Avhopp kan bli ett hot mot företaget. Ökande kunskaper och ansvarstagande kan leda till förlust 

av duktiga och kompetenta medarbetare. Kompetensen kan upptäckas av andra företag vilket 

leder till att en duktig medarbetare kan kontaktas av en konkurrent och istället börja arbeta hos 

dem. Avhopp kan även ske i form av personal som vill starta eget. Varför stanna kvar när jag 

med egna kontakter och egen kompetens kan bygga upp en egen verksamhet?  

 

 

 
                                                 
33 Södergren, B, Decentralisering, (1992), s 156 ff 
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En vanligt förekommande uppfattning om organisation som decentraliseras är att det försämrar 

företagets förmåga till långsiktig utveckling. Om utrymmet för centrala utvecklingssatsningar 

minskar i kombination med kortsiktigt verkande ekonomisk utvärdering av lokala enheter 

försämras förutsättningarna för innovation och kreativitet.34 

 

 

3.4 Kommunikation 

 

Vid envägskommunikation finns det en sändare som förmedlar sitt budskap eller meddelande till 

en mottagare. Problemet med envägskommunikation är att sändaren inte kan vara säker på 

budskapet eller meddelandet når fram och uppfattas på avsett sätt. För att säkerställa att 

budskapet når fram används en form av återkoppling, vilket benämns som feedback. 

Återkoppling är en väsentlig del av kommunikationen, särskilt då missförstånd kan elimineras 

och bidra till att skador inte uppstår. 

 

 

3.5 Just-In-Time (JIT) 
 

JIT- filosofin syftar till att skapa rätt miljö för effektiva processer. Filosofin är övergripande och 

ska genomsyra hela företaget på både ett strategiskt samt taktiskt sätt. I förlängningen skapa 

förutsättningar för att taktiskt kunna producera varor i rätt tidpunkt samt i rätt mängd. För att 

uppnå detta måste allt material planeras noga. Materialet ska finnas i aktiv produktion när det 

behövs och inte ligga på lager, som medför stora kostnader. Filosofin består av fyra 

grundläggande ansatser:35 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Södergren, B, Decentralisering, (1992), s 163 ff 
35 O`Grady, P J, Just-In-Timefilosofin i praktiken, (1990), s 15 ff 
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3.5.1 Grundläggande ansatser 

 

Den första ansatsen innebär att angripa de primära målen. Vid minskning av lagernivån uppstår 

olika problem i produktionen till följd av minskat lager. Problemen som uppstår bör angripas och 

lösas varefter de uppstår. Exempel på problem kan vara flaskhalsar, långa leveranstider, dålig 

kvalité samt otillförlitliga maskiner. Den andra ansatsen förordar att aktiviteter som inte ökar 

produktens värde ska elimineras för att förhindra slöseri. Exempel på sådana aktiviteter är 

lagring, transport, inspektion och kvalitetskontroll. Genom att göra rätt från början kan behovet 

av inspektion elimineras och företaget kan satsa på att höja kvalitén.  

 

Den tredje ansatsen i filosofin är att företaget alltid ska sträva efter enkelhet för att ha störst 

chans till effektivare styrning. Denna strävan koncentreras till två olika områden som är 

styrningen och flödet av materialet. Dessa två områden skapar möjligheter för att korta ner 

ledtider. Meningen är att bara det som faktiskt är sålt ska kunna tillverkas, i rätt tid och antal och 

med rätt kvalitet. Den fjärde och därmed sista ansatsen innebär att utveckla system som 

upptäcker problem och ger varningar när problem uppstår. Vid ett upplevt problem stoppas 

produktionen för att undersöka orsakerna till felet. Därefter vidtas lämpliga åtgärder för att 

omedelbart lösa felet. Medarbetarna kommer på så sätt att vara uppmärksamma på liknande fel i 

framtiden och har då kunskapen att förhindra dessa, detta leder till en bättre och mer effektiv 

produktion.  

 

3.5.2 Genomförandet av JIT 

 

Införandet av JIT är ”billigt” då filosofin bara kräver utbildning av medarbetarna. För att få en 

god avkastningsgrad är det en förutsättning att företaget har genomfört införandet grundligt. Vad 

som är avgörande för detta är hur väl fem punkter har tagits i anspråk.36 

 
Den första punkten innebär hur företaget konstruerar en grund på vilket man bygger upp JIT. 

Eftersom genomförandet innebär att förändra attityder inom företaget kommer detta första steg 

att ange tonen för hela genomförandet. Det är viktigt att förståelse finns i HELA företaget.  

 

 

                                                 
36 O`Grady, P J, Just-In-Timefilosofin i praktiken, (1990), s 54 ff 



Högskolan Kristianstad  Examensarbete, vårterminen 2004 
Instititionen för ekonomi  Av: Lövqvist & Parkheden 

 

Andra punkten är utbildning som är avgörande då det är en ”vinn- eller- försvinnfråga”. Om 

företaget genomför detta steg ordentligt kan det ge en enorm skjuts framåt åt genomförandet. 

Utbildningssteget är viktigt både teoretiskt och praktiskt och ska fortsätta även efter 

genomförandet. Det tredje steget innebär att förbättra produktionsprocessen, vilket innefattar att 

förkorta ställtider, utföra förebyggande underhåll och övergå till flödesvägar. Förebyggande 

underhåll innebär att överföra en viss del av underhållet till maskinskötarna och att låta 

underhållsavdelningen behålla ansvaret för mer omfattande reparationer. Övergångar till 

flödesvägar görs exempelvis genom att ordna maskinerna i produktionen efter produkter och 

flödesvägar.  

 

Sättet på vilket styrningen av tillverkningen sker kommer att avgöra JIT- systemets effektivitet 

och utgör den fjärde punkten. Eftersträvansvärt är att skapa enkelhet i styrningen. Denna enkla 

styrning, som oftast är stryktålig, bygger på att använda dragande avlastningssystem och 

kvalitetskontroll vid källan. Införandet innebär en ny kultur på arbetsgolven, en kultur med mer 

samarbetsglädje och större produktivitet. Detta har att göra med en av JIT:s viktigaste aspekter: 

att ha respekt för alla arbetare. Sista punkten som är avgörande för genomförandet är att stärka 

kontakterna med leverantörer och kunder. Detta är meningsfullt endast om större del av 

företagets interna omställning till JIT redan genomförts. Ett företag som anammat filosofin 

överväger att använda färre leverantörer. Vidare förespråkar JIT långtidsavtal pga. tillförlitligare 

leveranser, fler investeringstillfällen, högre kvalitet samt lägre kostnader. 

 

Om hela JIT- filosofin anammas ska det leda till minskning av lagernivåerna, höjd kvalité, 

minskning av kassation och omarbetning. Vidare ska tillverknigsledtider förkortas, nivån på 

kundservice höjas samt en bättre arbetsmoral. 
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4 

Nulägesbeskrivning 

 
 

Kapitlet presenterar företagets nuvarande arbetsgång gällande materialhantering och 

materialflöde. Vidare beskrivs vad ett decentraliserat lager innebär för företaget samt attityder 

mot kommande förändring. 

 
 

 

4.1 Lagerhantering 

 
Företaget har idag ett centrallager där både inköpsmaterial och egentillverkat material lagerhålls. 

Efter en nyligen gjord omorganisation inom företaget har produktionschefen blivit ansvarig för 

att administrera lagret. Lagerhanteringen utförs idag av två personer med olika uppgifter. Den 

ena av dem har som uppgift att ta emot och lägga in material medan den andra plockar och kör ut 

material i verkstaden. I nuläget ser lagerhanteringen av materialet ut som beskrivet nedan.  Till 

lagret anländer materialet i form av inköp och intern tillverkning. När större material ankommer 

till lagret med lastbil, exempelvis järnrör och balkar, hjälper lagerpersonalen till med lossning. 

 

Lagerpersonalen får inköpsordern från inköpsavdelningen. Ordernummer från inköpsorder 

jämförs med packsedeln från anlänt material (se bilaga 2 och 3). Vid ankomsten görs en kontroll 

av materialet där antal och skick ses över. För att få den interna logistiken att fungera märker 

lagerpersonalen upp materialet med det egna materialnumret. Därefter bekräftas inköpsordern i 

datasystemet, varefter materialet fysiskt läggs på respektive lagerplats och inköpsbekräftelsen 

skickas tillbaka till inköpsavdelningen. När bekräftelse av inköpsorder görs i datasystemet 

signalerar detta om någon brist för något material föreligger på en tillverkningsorder. Via 

datasystemet fördelas sedan materialbristen på de olika tillverkningsorderna. Lagerpersonalen får 

sedan i tillverkningsordern hitta det ingående materialet och göra uttag. Materialet läggs därefter 

ut på rätt avdelning. Utöver att enbart sköta inleverans av material i systemet har lagerpersonalen 

även till uppgift att se till att ingående material plockas ut till varje tillverkningsorder.  
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Lagerpersonalen plockar sedan ihop tillverkningsordern utifrån plocklistorna. Material 

komponenterna läggs i pallar och ställs ut till respektive produktionsavdelning. Innan materialet 

körs ut måste plocklistorna bokas ut från datasystemet. 

 

Upplevda brister 

 

Vid hög beläggning är trycket på lagret hårt, vilket resulterar i att befintlig personal har problem 

att hinna med att få all material i rätt tid.  

 

 

4.2 MPS-systemet 
 

All produktion planeras i ett MPS-system av typen IFS. Det befintliga MPS-systemet har funnits 

på företaget sedan hösten 1999, då det gamla systemet inte visade sig vara millennium säkert. 

Det finns idag en driftansvarig för systemet, vilket innebär att det inte finns någon övergripande 

ansvarig. Uppdateringar av varje enskild modul ansvarar respektive avdelning för. 

 

MPS-systemet har visat sig vara väldigt användarvänligt och lättförståligt. Dessvärre har det på 

senare tid uppdagats att systemet har haft en stor brist. Denna brist har varit fel i inköpsledtiden, 

systemet har räknat med sju dagars arbetsvecka medan en verklig arbetsvecka i verkligheten bara 

omfattar fem dagar. Beställningar som gjorts en torsdag med tre dagars ledtid har enligt systemet 

beräknats till måndagen, när det i verkligheten inte kommit förrän på onsdagen. 
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4.3 Försäljningsavdelning 
 

I dagsläget finns tre säljare med ansvar för olika geografiska inriktningar. En utveckling inom 

försäljningsavdelningen är även planerad inför framtiden. Tanken är att det kommer att finnas en 

resande exportförsäljare med hela världen som arbetsplats. All försäljning av företagets sortiment 

utomlands sker med hjälp av agenter. All kommunikation mellan företaget och agenterna sker 

via e-mail, fax och telefon. När agenterna mottagit en order från en kund skickas en förfrågan till 

företagets säljare huruvida företaget har möjlighet att producera önskad maskin. Kunderna har i 

de flesta fall önskemål gällande tekniska specifikationer utöver standardmaskin.  

 

Eftersom kunden i de flesta fall efterfrågar specialmaskiner sker en förhandling mellan säljarna 

och agenterna, som förmedlar med kund. Den här processen kan ta lång tid på grund av att de två 

parterna måste komma överens om en slutlig lösning. Efter den här kompromissen uträttar 

försäljningsavdelningen en preliminär kundorder. Till underlag för kundordern ligger förfrågan 

som säljarna mottagit från agent. Kundordern stansas därmed in i datasystemet (IFS). Vid 

standard maskiner släpps kundorder till planeraren samt att en kopia skickas till försäljaren. 

 

Vid special kundorder parkeras ordern i datasystemet (IFS), därefter skickas den vidare till 

konstruktionsavdelning för ändring. Det kan ske flera ändringar under förhandlingsprocessen, på 

ritningen syns det vilken version, det vill säga hur många ändringar som skett. I nedre vänstra 

hörnet syns det vilken version det är, A motsvarar 1 och B motsvarar 2 etc. (se bilaga 4). 

Ritningen måste bekräftas av kund, innan kundorder lämnas över till planeraren. Vid den 

slutgiltiga ritningen bekräftad av agenten släpps ordern ur systemet till planeraren samt att 

försäljaren får en kopia (se bilaga 5). Både vid standard- och specialmaskiner är det säljaren som 

bekräftar kundordern med sin namnteckning, för att säkerställa att produktion kan börja av 

maskin. 
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4.4 Planering 
 

Företaget har en planerare, vars huvudsakliga uppgift är att utifrån kundorder skapa 

tillverkningsorder. Skapandet av tillverkningsorder påbörjas efter att en bekräftelse har kommit 

från säljare. Datasystemet innehåller redan färdiga strukturer för maskiner och dessa kan 

tillverkas fram till en viss nivå till något som kallas standard stommar. Hur många stommar som 

ska tillverkas varje år fastställs i en budget utförd från försäljning och produktion. Det är utifrån 

denna plattform de olika varianterna av maskinen byggs. En liknelse kan göras med bilindustrin, 

där en och samma bottenplatta kan byggas med flera olika karosser. Det planeraren sedan gör är 

att lägga på varianten av maskinen på grundstrukturen. Exempelvis heter grundkonstruktionen 

SD180 varefter strukturvarianten RUXSFC byggs på (se bilaga 6). Det är planerarens jobb att 

skapa plocklistor för ingående materialkomponenter till en maskin. Planeraren lämnar därefter ut 

plocklistorna till lagerpersonalen. Vid hög beläggning är det upp till planeraren att prioritera i 

vilken ordning utplockningen ska ske från centrallagret. 

 

Innan tillverkningsorder läggs ut i verkstaden beräknar planeraren aktuell beläggningsgrad och 

kapacitet. Planeraren prioriterar även orderstart för tillverkningen och för sedan in 

tillverkningsordern i en pärm som står tillgänglig ute verkstaden. Kunden kan komma och göra 

ändringar i sin beställning så sent som i produktionsstadiet. Det är då planerarens roll att 

omprioritera i produktionen samt att se till att ändring utförs. Allt utfört pappersarbete arkiveras 

för att underlätta framtida reservdelshantering. 

 

Upplevd brist 

 

Brist att konstruktion inte informerar planeraren om ny lösning på maskin, utan går direkt via 

inköparen som beställer hem materialet. Detta leder till att inga färdiga strukturer av den här 

varianten görs i datasystemet. 
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4.5 Inköp 
 

När ordern är skapad beräknas ett nettobehov på material fram av datasystemet under natten, 

detta är underlag till hur mycket material som behöver beställas. Det är utifrån den här 

nettobehovsplaneringen inköpsofferter skapas. På grundstommar kan en längre framförhållning 

finnas. Idag har företaget ca 225 leverantörer varav 30-50 är ständigt återkommande. 

 

Upplevd brist 

 

En upplevd brist hos inköp är att ledtiden inte stämmer mellan kundorder och tillverkningsorder. 

Företaget tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för att materialet att anlända.  

 

 

4.6 Montering 

 

Monteringen sker oftast i lag för de flesta moment, men även enskilt arbete förekommer för vissa 

mindre egentillverkade komponenter. De olika lagen är specialiserade på montering av företagets 

olika produkter. För att inte få en sårbar produktion vid eventuell frånvaro förordas rotation av 

arbetsuppgifter. Rotation av arbetsuppgifter ses även som motivationsfaktor. Utifrån bifogande 

ritningar från konstruktion och ihop plockat material från lager monteras slutprodukten ihop. 

 

Vid viktiga kunders beställningar, stora mässor och andra särskilda fall måste ordern prioriteras. 

Detta betyder att material behöver omfördelas från en order till en annan. Omfördelningen av 

material innebär att brister uppstår för vissa tillverkningsorder och att förseningar kan bli en följd 

av detta. Denna omfördelning görs i huvudsak av planeraren och kan även utföras av 

lagerpersonal på given begäran. 

 

Det finns inga större skillnader i ledtiden för standarmaskiner, medan det är mycket svårare att 

fastställa exakt ledtid för specialorder eftersom ingående material är av specialkaraktär samt att 

de oftast inte finns i de färdiga strukturerna.  
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Upplevda brister 

 

Det största problem som föreligger är när det saknas materialkomponenter. Detta leder till att 

vidare tillverkning inte kan ske. 

 

 

4.7 Decentraliseringens innebörd  
 

I princip allt material lagerhålls idag på ett centrallager. Uppskattningsvis rör det sig om ca 

15 000 olika materialkomponenter som ligger på centrallagret. Decentraliseringen som nyligen 

påbörjats innebär att specifikt material för varje enskild maskin kommer att lagerhållas vid 

respektive produktionsplats. De materialkomponenter som används till flertalet maskiner 

kommer fortfarande att lagerhållas centralt och plockas ut till produktionen av lagerpersonal. Vid 

flertalet produktionsplatser har det redan förekommit ett minimalt lager med produkt specifika 

materialkomponenter. Dessa har varit komponenter av både känslig och otymplig karaktär. Det 

innebär att decentraliseringen kommer att ge fler ingående komponenter ute vid 

produktionsplatsen.  

 

Tidigare när produktionspersonalen plockade komponenter ute vid produktionsplatsen lämnades 

plocklistor sedan in till lagret för att bokas ut ur IFS- systemet. Det är lagerpersonalen som bokat 

ut plocklistorna och tillsammans med planeraren omfördelat material vid behov. Den geografiska 

omflyttningen av lagret kommer i framtiden innebära att det är produktionspersonal som bokar ut 

plocklistor ur systemet. Det är i nuläget inte fastställt vem eller vilka som ska ha huvudansvaret 

för utbokning av plocklistor i produktionen.  

 

Attityderna hos samtliga berörda är övervägande positiv till decentraliseringen av centrallagret. 

Tankarna om ett större lager på produktionsplatsen har även tidigare funnits hos 

produktionspersonalen, idén är därför väl förankrad. Lagerpersonalen som tidigare plockade i 

princip allt material hann tidigare inte plocka alla plocklistor i tid, vilket innebar att 

produktionspersonalen ibland inte hade materialet när produktion skulle påbörjas. Väntetiden på 

material kunde då skapa irritation hos produktionspersonalen.  
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Nu kommer produktionspersonalen att ansvara för utplockningen av merparten av det ingående 

materialet. Detta ses som positivt av produktionspersonalen, eftersom de vid behov bara plockar 

material direkt från lagerplatsen. Genom att slippa vänta på att lagerpersonal ska plocka material 

hoppas produktionspersonalen att decentraliseringen kommer att ge dem tillgång till materialet 

snabbare.  

 

 

Utförandet av en framtida produktionsplats är tänkt att se ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.1 Skiss över framtida arbetsplats 

 

 

Som bilden visar kommer en dataterminal att installeras på den tänkta arbetsplatsen. Vid denna 

terminal kommer hela arbetslaget att kunna återrapportera färdiga operationer samt boka av 

ingående material för respektive maskin.  
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5 

Analys 

 
 

Kapitlet analyserar utifrån gjorda avgränsningar och valda teorier problem som föreligger i den 

befintliga produktionen. Vidare analyseras även decentraliseringen av centrallagret.  

 
 

 

5.1 Lagerhantering 
 

Lagret har primärt två huvuduppgifter. Den första är att ta emot och kontrollera ankommet gods 

samt registrera mottagen inköpsorder i IFS- systemet. Därefter ska materialet antingen in på 

respektive lagerplats eller bokas ut till produktionen då en brist uppstått. Det är viktigt att 

lagerpersonal ges tid och möjlighet till att kontrollera ankommet gods för att säkerställa kvalitén 

på materialet. Lagerpersonalen bör även ha kännedom om vilka brister de ska leta efter och vilka 

avvikelser som är acceptabelt gällande samtliga materialkomponenter.  

Den andra uppgiften består av att utifrån plocklistor plocka material och fördela ut materialet för 

montering i verkstaden. Plocklistorna ska även bokas ut från datasystemet. Beläggningen 

gällande utplockning ur centrallagret är emellertid hög eftersom utplockning utförs av endast en 

anställd. Detta leder till förseningar för transformationen på grund av att material inte finns ute i 

tid.  
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5.2 MPS-systemet 
 

Företagets befintliga MPS- system heter IFS och är uppbyggt av olika moduler. Modulerna 

fungerar separat under förutsättningen att samtliga avdelningar uppdaterar och underhåller sina 

moduler. Företaget har idag bara en driftansvarig för systemet, vilket betyder att det inte finns 

någon ansvarig för att kontrollera att underhållet från varje avdelning sköts. Majoriteten av 

moduler är nämligen beroende av att vara sammankopplade och måste därför lita på att varje 

modul stämmer överens med verkligheten för att inga fel ska uppstå. 

 

MPS- systemet är det verktyg företaget använder för att planera, organisera, samordna, styra 

samt 

kontrollera produktionen. Om inte inputen stämmer i systemet blir konsekvenserna för 

produktionen stora. Ett felaktigt lagersaldo kan orsaka stora förseningar för produktionen. För att 

produktionen ska fungera måste rätt lagersaldo för samtliga artiklar finns tillgängliga samt att 

ledtider för egentillverkade artiklar och inköpsartiklar är kända. Förseningar har uppstått då 

systemet hade en brist genom att inkludera helger i ledtidsberäkning för inköpsartiklar. Även 

omfördelning av material har varit en komplicerad process då det vållat brister för vissa 

tillverkningsorder. För att avhjälpa problem av denna karaktär kan JIT- filosofin användas, detta 

för att företaget alltid ska sträva efter enkelhet genom koncentration till två områden, vilka är 

styrning och flödet av materialet. Dessa två områden skapar möjligheter för att korta ner ledtider. 

 

 

5.3 Försäljningsavdelning 
 

Försäljningsförfarandet utgör en stor del av den totala ledtiden. Den administrativa ledtiden 

omfattar till stor del kommunikationen mellan kund och säljare. Varje maskin görs i många olika 

varianter för att anpassas till respektive kunds förutsättningar och behov. Många kunder vet från 

början inte vilken variant av maskin de behöver vilket betyder att säljaren måste kommunicera 

intensivt med kunden för att hitta rätt variant. Kommunikation mellan kund och säljare får inte 

brista någonstans, eftersom det här utgör input för transformationsprocessen. Det förekommer 

även önskemål från kundens sida om nya varianter på en maskin. Säljaren lämnar då förslag som 

tagits fram av konstruktion till kund för bedömning. Innan ordern släpps till tillverkning måste 
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säljare ha bekräftat order med sin signatur och därmed vara säker på att kommunikationen varit 

utan brister. 

 

Under transformationsprocessen sker en fortlöpande kontakt med kund. Säljaren informerar om 

status för order samt ger anvisningar angående betalning. Det förekommer i det här skedet att 

kunden ändrar sin specifika beställning, vilket leder till att varianten på en maskin behöver 

ändras. Problem har uppstått då inköpsledtider varit missvisande för en del materialkomponenter. 

 

 

5.4 Planering 
 

I företagets sortiment ingår ett tiotal olika maskiner som de olika varianterna utgår från. Samtliga 

varianter av alla maskiner utgår från en grundkonstruktion. Ur centrallagret hämtas en stomme 

för att monteras efter kundens valda variant. För att planeringen ska fungera så smidigt som 

möjligt måste strukturerna i IFS stämma. Om inte planeraren ges möjlighet att underhålla och 

uppdatera både befintliga strukturer och lägga in nya, riskerar företaget att orderskapandet drar ut 

på tiden. Den administrativa ledtiden förlängs därmed. 

 

Planeraren utför utifrån inputen av försäljningsavdelningen en tillverkningsorder. När ordern är 

skapad beräknas den under natten av datasystemet och utgör inköpsunderlaget. Innan 

tillverkningsorder släpps ut i verkstaden görs en beläggningsplaneringen, vilken omfattar både 

tid- och körplanering. Planeraren kontrollerar hur beläggningen ser ut i nuläget för en avdelning 

och planerar beläggningen utifrån avdelningens kapacitet.   
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5.5 Inköp 
 

All inköp baseras på nettobehovsplaneringen IFS automatiskt bearbetar under natten. Underlaget 

inköp får från systemet är beroende av att övriga avdelningar underhåller sina moduler. 

Uppdateras inte modulerna löpande gällande aktuellt lagersaldo, lägsta lagernivå samt gällande 

orderkvantitet kommer nettobehovsplaneringen att vara ett felaktigt underlag för orderofferter. 

IFS måste även underhållas så att rätt ledtid visas för samtliga inköpsartiklar för att inte det ska 

leda till missvisande ledtider i transformationsprocessen.  

 

Införandet av JIT- filosofin innebär ett övervägande av att använda färre leverantörer. När det 

finns färre leverantörer kan fel såsom felaktiga inköpsledtider enklare lokaliseras. Färre 

leverantörer innebär bättre kontakt och leder till mindre byråkrati, samordnade leveranser samt 

skapande av smidigare lagerhantering.  

 

 

5.6 Montering 
 

Monteringen sker i de flesta fall i arbetslag. Varje arbetslag är specialister och inriktade på en 

specifik maskin. Företaget förordar rotation av arbetsuppgifter, vilket innebär att arbetslagen för 

varje maskin byter medlemmar. Genom att produktionspersonal får byta arbetsuppgifter leder 

detta till att motivationen ökar. Att byta arbetsuppgift innebär för produktionspersonalen att 

deras arbetsuppgifter inte blir så enformiga utan innehåller stor variation. Dessutom erhåller 

företaget en mer flexibel produktion som inte påverkas i allt för stor utsträckning vid eventuell 

frånvaro. Inom arbetslaget kan fördelning av arbetsuppgifter ske så att rätt person kan göra rätt 

moment.  

 

Monteringen sätter igång efter att planeraren lämnat ut de nödvändiga dokument som krävs för 

tillverkning. Under monteringen rapporterar produktionspersonalen sina ledtider för varje 

moment. De tider som rapporteras in i datasystemet måste återspegla de verkliga tiderna för att 

underlätta för både planerare och säljarna. Planeraren är beroende av systemets information för 

att kunna släppa en order och få en preliminär ledtidsberäkning på den. Information som 

produktionspersonalen rapporterar in är även ett underlag när beräkning av kapacitet sker. För 
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säljarna är det också viktigt att rapporteringen stämmer då kunden vänder sig till dem för att få 

veta orderstatus.  

 

Som tidigare nämnts förekommer det att kunden ändrar sin order under 

transformationsprocessen. Samtliga anställda i produktionen måste ha vetenskap om att 

företagets kunder har den möjligheten för att ett besked om ändring inte ska skapa dålig 

stämning. Genom en tydlig kommunikation inom företaget kan missförstånd undvikas. Sändaren 

måste vara säker på att mottagaren förstår innebörden i budskapet och framför allt varför en 

ändring sker. Missförstånd är oftast grunden till dålig arbetsstämning och kan undvikas genom 

bra förklaring av bakomliggande orsaker till ändringen. 

 

En ändring av en pågående tillverkningsorder leder till att genomloppstiden förlängs. Hur lång 

ledtiden blir beror på hur omfattande ändringen är och i vilket skede maskinen befinner sig i. 

Främst består ändringarna av små utbyten av materialkomponenter. Oavsett vilken ändring som 

sker bidrar det till att ledtiden blir svårare att beräkna. 

 

Enligt JIT-filosofin är det viktigt att allt material som ankommer till företaget kontrolleras och 

räknas av lagerpersonal, detta för att säkerställa att det är rätt mängd och rätt kvalité redan i tidigt 

skede. Genom att ha rätt kvalitet från början generas en effektivare produktion genom att tid inte 

behöver läggas ner på kassation eller ombearbetning av materialkomponenter. Om problem 

uppstår stoppas produktionen för att undersöka orsakerna till felet, lämpliga åtgärder vidtas 

lämpliga för att omedelbart lösa felet. Produktionspersonalen kommer på så sätt att vara 

uppmärksamma på liknande fel i framtiden och har då kunskapen att förhindra dessa. 
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5.7 Decentralisering av centrallager 
 

Företaget har nyligen inlett decentraliseringen av sitt centrallager, vilken betyder att flyttning av 

material ut till produktionsplatsen påbörjats. Denna geografiska förflyttning omfattar endast 

specifika materialkomponenter för respektive maskin. Gemensamma komponenter kommer 

fortfarande att bibehållas på centrallagret, vilket innebär att det inte handlar om en total 

decentralisering av centrallagret. Den geografiska förflyttningen av materialkomponenter är en 

vidareutveckling av det system som finns idag. Vid flertalet produktionsplatser har det tidigare 

redan funnits vissa produktspecifika materialkomponenter. Decentraliseringen som sker nu är att 

alla produktspecifika komponenter kommer att placeras ute vid respektive produktionsplats.  

 

När den geografiska förflyttningen sker är det till fördel om produktionspersonalen får i uppgift 

att utföra flytten. Detta för att produktionspersonalen har den högsta kunskapen om sin specifika 

maskin och därmed vet hur deras arbetsmiljö bör vara organiserad. På så sätt kan komponenter 

placeras ut optimalt. Uppfylls dessa kriterier kommer utplockningen av materialkomponenter att 

ske effektivare. Ytterligare en fördel som kan vinnas är att lagernivåerna blir mer synliga för 

produktionspersonalen. När lagret rent fysiskt finns ute i produktionen blir det lätt att överblicka 

hur många till antalet det finns av en komponent. Produktionspersonalen har en god känsla för 

hur stort ett eventuellt säkerhetslager bör vara. Det som tidigare lastades över på lagerpersonal 

gällande felaktigt lagersaldo, kommer framöver att vara produktionspersonalens ansvar. Detta 

betyder att om systemets värde inte stämmer överens med verkligt värde beror det enbart på 

handhavande fel av produktionspersonal. Det bör därmed ligga i deras intresse att systemet 

uppdateras och underhålls löpande. 

 

Den största förändringen för produktionspersonalen kommer att bli användandet av det befintliga 

datasystemet. Systemet måste hela tiden underhållas och uppdateras med korrekta lagersaldon. 

För att produktionspersonal ska kunna sköta de nya arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt 

måste utbildning ske. Utbildningen bör inte bara vara av specifik karaktär, utan bör ge en 

generell kännedom om systemet. Det räcker inte bara med att förstå de grundläggande 

funktionerna i systemet. Problem i och runt datasystemet kommer att uppstå under produktionens 

gång och detta kan leda till att onödig tid läggs på att hitta rätt information för att lösa problemet.  
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Läggs tillräckligt med tid ner i början för en grundlig utbildning kommer många problem att 

lösas direkt av produktionspersonalen. Den totala tiden för problemlösning reduceras med 

utbildning. 

 

I en organisation är det viktigt att ha tydliga beslutsvägar och därmed tydligt visa vem som har 

ansvar och befogenhet för ett beslut. Det är i nuläget inte fastställt vem eller vilka på respektive 

produktionsplats som kommer att vara ansvariga för utbokning av material ur datasystemet. Först 

när detta är fastställt kan utbildning påbörjas. Det är att föredra att så många som möjligt är väl 

utbildade i datasystemet för att minska sårbarheten i produktionen vid frånvaro. Förutom den 

grundläggande utbildningen ska den ansvarige personen på varje produktionsplats få en 

vidareutbildning och erhålla fördjupad kunskap i systemet. 

 

Decentraliseringen av centrallagret kan ses som ett steg mot JIT. Den geografiska omplaceringen 

gör att lagret kommer närmare produktionen, vilket leder till att lagersaldon lättare kan 

övervakas rent visuellt. Det blir enklare att avgöra rätt nivåer för korrekt saldo eftersom åtgången 

märks tydligare. Strävar man efter att minska lagersaldon kommer eventuella problem upptäckas 

tidigare då felmarginalerna blir snävare att röra sig inom. 

 

Att ge en bra utbildning från början är en grundläggande faktor för att implementeringen ska bli 

framgångsrikt. Det krävs en fortlöpande utbildning både teoretiskt och praktiskt för att undvika 

handhavande fel i framtida produktion. Det är viktigt att systemet uppdateras löpande då dess 

betydelse ökar på grund av utspridningen av lagret. Det är svårare att överblicka ett 

decentraliserat lager. 

 

Decentraliseringen av centrallagret är inte bara ett förslag som kommit från ledningen utan är 

även tankar som växt fram hos produktionspersonal. Attityderna för ett decentraliserat lager hos 

samtliga involverade är övervägande positiva. Detta är en fördel då attityderna anger tonen för 

genomslagskraften. Det är således viktigt att förståelse finns i hela företaget. Decentraliseringen 

är en idé personalen tror kommer att förbättra produktionen och dess miljö på sikt. Ett lager på 

produktionsplatsen innebär att materialkomponenter kan tas direkt av produktionspersonal. I 

förlängningen innebär detta att väntetiden som uppstod tidigare försvinner.  
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6 

Slutsatser & Reflektioner 

 
 

I kapitlet ges en sammanfattning av de resultat författarna kommit fram till i uppsatsen. 

 
 

 

6.1 Slutsats 

 
Undersökningen av företaget visade att layouten av verkstad inte skapade några större problem 

för produktionen. Monteringen av maskinerna sker i princip alltid i arbetslag, där varje lag är 

specialiserat på en viss maskin. För att inte förlora tid och få en sårbar produktion vid frånvaro 

av produktionspersonal förordar företaget rotation av arbetsuppgifter. Rotationen ses av företaget 

som en motivationsfaktor, då nya utmaningar skapas.  

 

I produktionen har det emellanåt uppstått problem när efterfrågat material inte funnits. En av 

anledningarna är att kunden ändrat sin beställning i transformationsprocessen. Beroende på 

omfattning av ändring har en konsekvens varit att material omfördelats från en tillverkningsorder 

till en annan. Genom omfördelning har det sedan uppstått fler brister på ordern man omfördelat 

ifrån. Omfördelningen av material är mycket arbetskrävande. En annan anledning till att brister 

uppstått är ledtidsberäkningen gällande inköpsmaterial. Vid ledtidsberäkning av 

tillverkningsordern har systemet räknat hel vecka, det vill säga sju dagar, och inte noterat att en 

arbetsvecka bara är fem dagar. Beräkningen av ledtid har därmed blivit felaktig och startdatum 

för operationer har därför startat senare. För att systemet ska fungera optimalt krävs det att 

ledtider för samtliga egentillverkade artiklar och inköpsartiklar är kända. Det är därför viktigt att 

fästa stor vikt vid att underhålla datasystemet. Detta kan göras genom att ha en ytterst ansvarig 

person. 
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Skiftande efterfrågan på maskiner leder till ändrad beläggningsgrad på lagret. Vid hög 

beläggning hinner inte lagerpersonalen med hantering av materialet, vilket resulterar i att 

materialkomponenter inte hinner ut till produktionen i tid. Det är således personalens tid som är 

den kritiska faktorn.  

 
Företaget har nyligen börjat decentralisera sitt nuvarande centrallager. Ändringen medför att en 

geografisk utlokalisering kommer att ske. På varje produktionsplats kommer det i framtiden att 

finnas samtliga specifika materialkomponenter till maskinen. Flyttningen av lagret till 

produktionsplatsen är en vidareutveckling av ett system som använts tidigare. Skillnaden blir att 

det i fortsättningen kommer att vara alla maskinspecifika komponenter ute på respektive 

produktionsplats. Ytterligare en skillnad blir att produktionspersonalen ansvarar för både fysiskt 

utplockning samt utbokning i systemet.  

 

Det som från början verkade vara en enkel geografisk förflyttning av centrallagret visade sig 

medföra flera olika ändringar. Dessa ändringar medför delvis att produktionspersonalen kommer 

att sköta huvuddelen av utplockningen och utbokningen av material ur systemet. Datasystemets 

betydelse blir större, för desto mer utspritt lagret är desto svårare är det att få en bra överblick 

rent visuellt. Stor vikt bör därför läggas på att uppdatera och underhålla systemet för att få en hög 

tillförlitlighet. Att utbilda grundligt från början leder till att problem rörande datasystemet sköts 

direkt vid de utplacerade dataterminalerna. Tid sparas då kunskap finns för att lösa eventuella 

problem vid varje produktionsplats. Utbildningen bör inte sluta vid en grundutbildning utan ska 

fortlöpande ske under tiden för att bibehålla en hög kompetens. Det är i nuläget inte fastställt 

vem som kommer vara ytterst ansvarig för datasystemets underhåll när decentralisering skett. En 

väl fungerande organisation måste ha tydliga beslutsvägar. Styrningen av företaget blir enklare 

om det är klargjort vem som har ansvar samt befogenhet att ta beslut.  
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Det är viktigt med god kvalitetssäkring från början. Detta för att enklare kunna vidta åtgärder 

innan transformationsprocessen är för långt gången. Förhoppningsvis bidrar decentraliseringen 

till att lagerpersonal ges tid och utbildning för att kunna kvalitetssäkra rätt. Decentraliseringen 

innebär en förändring på arbetsgolvet, vilket kommer att leda till att anställda måste lära sig nya 

saker. Nya saker tar tid att lära sig, vilket innebär att läroprocessen kan ta lång tid. Det kan därför 

ta lång tid innan fördelar blir synbara. Företaget har goda förutsättningar att lyckas med 

decentraliseringen, eftersom det finns god förankring av idén i organisationen. Det är viktigt att 

inte bortse från att attityd problem kan uppstå. Det är många människor involverade och trots 

god förankring finns det alltid olika viljor. Det är därför viktigt att kommunicera ut varför 

företaget ska genomgå en förändring. Ett budskap som kommuniceras tydligt av sändaren 

accepteras lättare av mottagaren. 

 

 

6.2 Reflektioner 
 

Decentraliseringen företaget genomför innebär en förändring och bör vara förankrad i ett 

långsiktigt perspektiv. För att decentraliseringen ska lyckas måste företaget ha klart med vem 

som ska bli ansvarig och vilken befogenhet denna person kommer att ha. Nya arbetsuppgifter tar 

tid att lära sig och effekter kan först bli märkbara när den grundläggande läroprocessen är över. 

Att utbilda noggrant från början kan påskynda läroprocessen. Problem kommer att uppstå under 

produktionens gång och bästa sätt att lösa dessa problem är att ha en fortlöpande utbildning.  

 

Införandet av ett decentraliserat lager kan ses som ett steg att anamma JIT- filosofin och är ett 

bra hjälpmedel för företag som vill ha en flexiblare och effektivare produktion. Ska införandet 

fungera krävs det att företaget arbetar aktivt med att förankra idén till samtliga involverade. När 

ett problem uppstår är det sällan tekniken som krånglar. Härkomsten av ett problem beror ofta på 

bakomliggande mänskliga relationer och går sällan att härleda till enskilda källor.  
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