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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of this study is to minimize total lead time from the train / truck arriving 

to the building until spare parts are placed in warehouses, and articles are processed in the 

correct prioritization and placed in the correct warehouse. The following issues have been 

formulated to answer the purpose. 

 

A. What changes can be made to minimize total lead time so that the parts are faster 

available to customers? 

 

B. How can security be increased so the articles are processed in priority order and the 

articles are placed correct in the storage location? 

 

Methodology: I got the opportunity to execute this study on spare parts warehouse called 

Volkswagen Group Sverige AB. The company is located in Nykvarn. The case study, which 

carried out a company, was based on process mapping. Even data collection like interviews, 

observations. Supporting documents to the collected information includes also literature 

review. Literature in the areas of material handling, storage system, tools for goods handling, 

lead-time analysis has been studied. 

 

Findings: By answering questions, the purpose of the study has been achieved. Through 

mapping of the processes, all problems could be identified. Some problem och solutions are 

closely related to the literature study, while most of the suggestions that include problems come 

from the logistics manager and supply chain coordinator. This means that the solution 

proposals come from people at the company that have brilliant ideas on how problems can be 

improved and changed. The case study has shown that there are improvement opportunities that 

contribute to reducing lead time for all processes, and that the goods are processed in the 

correct prioritization and placed in the correct storage location. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet i denna studie är att minimera totala ledtiden från att tåget/lastbilen anländer till 

byggnaden tills reservdelar är placerade på lagerplatser samt att ankommande gods/delarna 

behandlas i korrekt prioriteringsordning och läggs in på rätt lagerplats. Följande problemfrågor 

har formulerats för att kunna besvara syftet. 

 

A. Vilka förändringar kan göras för att minimera den totala ledtiden för att delarna ska 

vara snabbare tillgängliga för kunder? 

 

B. Hur kan säkerheten ökas så att inleveransrader behandlas korrekt i 

prioriteringsordning samt att inleveransrader läggs in på rätt lagerplats? 

 

Metod och genomförande: Fallföretaget som har undersökts i samband med studiens syfte är 

Volkswagen Group Sverige AB, vilka är ett reservdelslager etablerat i Nykvarn. Fallstudien 

som har genomförts på fallföretaget, baseras på en processkartläggning. Data som har samlats 

in i form av företagsdokument, intervjuer och observationer har utförts för att kunna besvara 

studiens syfte. Även litteraturstudie gjordes för att kunna få underlag som kan styrka den 

insamlade informationen om företaget. Litteratur inom områdena materialhantering, 

lagerstyrning, förvaringssystem, hjälpmedel för godshantering, ledtidsanalys har studerats. 

 

Studiens resultat: Genom att besvara problemfrågorna har studiens syfte uppnåtts och genom 

kartläggning av processerna kunde alla problem identifieras. Vissa problem med 

lösningsförslag är närasammankopplade till litteraturstudien, medan de flesta problem med 

lösningsförslag kommer från handledaren som är logistikchefen och supply chain co-ordinator. 

Det innebär att lösningsförslagen kommer från människor på företaget som har geniala idéer på 

hur problem kan förbättras och förändras. Fallstudien har visat att det finns 

förbättringsmöjligheter som bidrar till att ledtiden för hela flödet kan reduceras så att delarna är 

tillgängliga snabbare för kunder samt att godset görs i korrekt prioriteringsordning och läggs in 

på rätt lagerplats.       
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FÖRKORTNINGAR 

 

GM                                    Godsmottagningen     
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1.  RAPPORTENS DISPOSITION 

 

Inledande avsnitt presenterar rapportens disposition. Korta beskrivningar av innehållet för 

varje kapitel ges i tabellform. 

 
 

Tabell 1. Beskrivning av rapportens disposition 

 

Kapitel 

 

 

Innehåll 

 

Kapitel 2. Inledning 

 

 

Innehåller bakgrund, problemformulering, 

studiens syfte och avgränsningar 

 

 

Kapitel 3. Ansats och metod 

 

 

Redogör metoder som har valts och använts 

till genomföring av studien 

 

 

Kapitel 4. Teoretisk referensram 

 

 

 

Innehåller teori som grund till 

forskningsfrågorna  

 

Kapitel 5. Företagspresentation 

 

 

 

En kort beskrivning om företaget, vilka 

artiklar de har och var delarna levereras  

 

Kapitel 6. Beskrivning av nuläget 

 

 

Behandlar insamlad empiri om nuläget från 

fallföretaget  

 

 

Kapitel 7. Förbättringsförslag 

 

 

Sammankoppling av nulägesbeskrivning och 

teori 

 

 

Kapitel 8. Diskussion och slutsats 

 

 

Behandlar studiens resultat och hur det 

uppnåddes 

 

 

Kapitel 9. Källförteckning 

 

 

Rapportens källförteckning  
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2. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt presenteras rapportens bakgrund och problemformulering till 

forskningsområdet. Även syftet och frågeställningar samt avgränsningar presenteras. 

 

 

2.1. Bakgrund 

 

För att kunna erbjuda en tillräckligt bra leveransservice och kunna konkurrera så måste 

företagen fokusera på kundens behov (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014). I 

logistiksystemet är tidsfokuseringen centralt därför att tiden påverkar övriga 

effektivitetsvariabler. Det är svårt att skapa ett effektivt logistiksystem i helheten om det inte 

finns ett tidseffektivt logistiksystem. (Jonsson & Mattsson, 2016) I dagsläget har tidsaspekter 

blivit så pass viktiga vilket har gjort till att tidsreduktionen har upphöjts till ett eget 

högprioriterat mål (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014).  

 

För att möjliggöra korta leveranstider till kund vid produktion mot kundorder så är det viktigt 

att genomloppstiderna i den egna verksamheten är också korta. Leveranstiderna riskerar att bli 

längre än vad som kan uppfattas som acceptabelt för kunderna om det inte finns korta 

genomloppstider från det att en order mottagits tills den utlevereras från lagret. (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Exempel på logistikrelaterade problem som kan finnas i ett företag är 

materialhantering, fel artikelplacering, ledtid osv. 

 

I ledtidsanalyser studeras material- eller informationsflödet med fokus att minska den totala 

ledtiden. Att hitta alternativa lösningar är vad ledtidsanalyser handlar främst om. Dessa 

lösningar kan hittas på två olika sätt. Det ena är att utgå utifrån generella principer som finns i 

litteraturen och det andra är att lösa med hjälp av människor hos företaget som har idéer på vad 

som kan förändras och förbättras. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014) 

 

Därför är det viktigt för företag att hitta de faktorer i flödet som kan förbättras och bidrar till att 

komprimera genomloppstiden för godsmottagning- och inläggsprocessen vilket slutligen kan 

generera i en effektivare lager. 

 

 

2.2. Problemformulering 

 

Volkswagen Group Sverige AB är intresserade av att minimera totala ledtiden från att 

tåget/lastbilen ankommer till anläggningen tills reservdelarna ligger på lagerplatser och är 

tillgängliga för saldo så att kunderna kan beställa. Processerna som berörs är lossning-, 

godsmottagning- och inläggsprocessen. Fokus kommer också ligga för att öka säkerheten så att 

inleveransdelar behandlas i korrekt prioriteringsordning samt att inleveransdelar läggs in på rätt 

lagerplats. 

Varje dag tas emot 1 500 beställningsrader för påfyllning av lagret. En 

beställningsrad/rad/orderrad kan exempelvis vara ”fem motorer till lagerplats AB” eller 

”hundra oljefilter till lagerplats XY”.  

Godsmottagningen- och inläggsprocessen är jätteviktiga för tillgängligheten mot kunderna.  

När det gäller kostnader och leveransservice så sker förbättringar genom att fokusera just på 

tidsreduktion eftersom om tiderna ska minskas så måste saker göras rätt från början för det 

kommer inte finnas tid för korrigeringar. På det sättet minskas kostnader för att åtgärda och 
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korrigera problemen. Samtidigt ökar även möjligheten för att kunna leverera enligt kundernas 

önskemål. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014)  

Om godsmottagning- och inläggsprocessen tar för lång tid leder det snabb till störningar i 

tillgängligheten och det blir övertidsarbete. Därmed blir det också överfulla platser för gods 

som är i spärrlager/godsmottagning och svårigheter att överblicka.  

Om artikeln läggs in på fel lagerplats kan detta leda till att saldot blir fel, differenser när 

inventering genomförs samt överlager. Även tillgängligheten för verkstäderna (kunderna) 

minskas och brister på delar som redan finns uppstår då varan läggs in på fel lagerplats. 

 Därför finner de att en undersökning för dessa processer kan bidra till ett snabbare 

tillgänglighet mot kunderna samt att processerna utförs korrekt. 

 

 

2.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att belysa och ge förbättringsförslag avseende lossning- 

godsmottagnings- och inläggninsprocessen. Målet är att minimera totala ledtiden från att 

tåget/lastbilen anländer tills reservdelar ligger på lagerplatser och har tillgängligt saldo samt att 

processerna utförs korrekt så att inleveransrader behandlas i korrekt prioritetsordning och att 

inleveransrader läggs in på rätt lagerplats. 

 

För att syftet och mål ska kunnas uppnås, har följande frågor formulerats: 

 

A. Vilka förändringar kan göras för att minimera den totala ledtiden för att delarna ska 

vara snabbare tillgängliga för kunder? 

 

B. Hur kan säkerheten ökas så att inleveransrader behandlas korrekt i 

prioriteringsordning samt att inleveransrader läggs in på rätt lagerplats? 

 

 

2.4. Avgränsningar  

 

Studien behandlar det interna flödet av material i lagret med fokus på reduktion av ledtiden. 

Ledtiden startas från att tåget/lastbilen anländer till lagerbyggnaden och slutar när artiklarna är 

placerade på lagerplatser. Gods från externa leverantörer som Tyskland och Tjeckien behandlas 

i studien. Processerna som beaktas är lossning-, godsmottagning- och inläggsprocessen. 

Förutom tidsreduktion så kommer fokus även ligga på ankommande gods så att godset 

behandlas i korrekt prioriteringsordning då det finns olika prioritet som beror på hur godset 

beställdes och hur lång tid har gått sedan godset finns i lagret samt att artiklarna placeras in på 

rätt lagerplatser. Gods som ankommer med lastbil från Sverige som levererar tillbehör utesluts. 

För att ytterligare reducera studiens omfång kommer farligt gods eller kemförrådet att inte 

beaktas. Även returer av gods ifrån verkstäderna beaktas inte heller.   
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3. ANSATS OCH METOD 

 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet och metoder som har använts för examensarbetet.  

 

 

3.1. Ansats och tillvägagångsätt 

 

I uppstarten av examenarbetet sökte författaren efter uppdrag i Volkswagen Group Sverige AB 

i Nykvarn och blev därefter godkänt av examinatorn på Mälardalens Högskola (MDH). Efter 

att författaren fick uppdragets syfte och mål kunde valet av studiens ansats, metod och strategi 

för datainsamling bestämmas. Även insamling av material påbörjades.  

Primärdata som samlades in var främst utifrån intervjuer och observationer. Intervjuerna har 

genomförts med gruppchefer, produktionssamordnare, olika medarbetare på lagret och 

personalen i ledningen för att få en bredare perspektiv om hur processerna fungerar i nuläget 

samt idéer och förslag på hur processerna kan förändras eller förbättras. Utifrån det insamlade 

materialet kunde observationer genomföras. Genom både intervjuer och observationer kunde 

förbättringsförslag hittas. Alla data som har samlats in kring processer och brister som har 

påpekats i logistikprocesser har författaren analyserat dem genom att själv delta i alla moment 

från och med tåget anlände till delarna lades in på sina lagerplatser.  

 

Observationer gjordes genom att studera arbetsprocesserna och arbetssättet med stöd utifrån 

intervjufrågorna. Information till nulägesbeskrivning kunde skrivas genom intervjuerna, 

anteckningarna och observationerna. Medarbetarna på godsmottagningen fick av författaren en 

lista att fylla i för att kunna se i vilka palltyper som helkollin ankommer till lagret och jämföra 

med palltypen som har angetts i systemet eftersom gods i vissa palltyper som ankom var större 

än det angivna lagerplatsen. 

 

Sekundär data som har samlats in är i form av företagsbeskrivning, företagsdokument som är 

beskrivning kring processerna, ritning kring företagets lager samt tidigare orderhistorik om hur 

orderna har skickats från leverantören när exempelvis en beställning av en artikel som beställts 

under samma dag har splittrats och lagts i två olika kollin trots samma artikel, samt i vilka 

palltyper delarna har ankommit.  

 

Teorin som har skrivits är tillhörande om hur lager, logistik och lageraktiviteterna fungerar. 

Fokus har också varit på ledtidsanalyser för att kunna effektivisera dessa hanteringar.  

 

Nulägesbeskrivningen för fallföretagets kunde kartläggas genom att analysera processerna från 

att delarna anländer till lagerbyggnaden tills artiklarna läggs på lagerplats. Processerna som har 

studerats är lossning-, godsmottagningen och inläggsprocessen. I dessa processer beskrivs hur 

lageraktiviteterna fungerar på Volkswagen Group Sverige AB i Nykvarn. Informationen av 

processerna sammanställdes genom dokumenterade beskrivningar om processerna, intervjuer, 

observationer och anteckningar. All denna information ligger till grund för studiens analys och 

diskussion. 

 

 

3.2. Kvalitativ och kvantitativ metod  

 

För att kunna analysera data som har samlats in på olika sätt och se vad de visar så behövs det 

metoder.  Det finns två kategorier av analysmetod, kvantitativ och kvalitativ. (Höst, Regnell & 

Runeson, 2006) 
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Kvantitativ data består av sådant som kan räknas eller klassificeras exempelvis antal, vikt, färg, 

andel osv. Genom statistisk analys kan kvantitativ data bearbetas. Metoden används dels för att 

få en bättre förståelse kring insamling av data, och dels för att även visa på tidigare hypoteser 

och samband som har ställts upp.  (Höst, Regnell & Runeson, 2006)  

 

Kvalitativ data består av ord och beskrivningar som har samlats in genom exempelvis 

intervjuer, observationer, arkivmaterial m.m. Analysmetoder på kvalitativ data bygger på 

sortering och kategorisering. (Höst, Regnell & Runeson, 2006)  

  

Författaren har använd kvalitativa metoder i form av intervjuer, litteraturstudie, observationer 

från företagets personal. Kvantitativa metoder används i form av en lista för att se i vilka 

palltyper förekommer helkollin för volymdelar och observationer för splittrat order av samma 

artikel i olika kollin. Utifrån dessa material fick författaren än bättre överblick och förståelse 

för hur olika processer fungerar i fallföretagets lager. Metoden gav också en mer detaljerad och 

beskrivande bild kring problemet som undersöktes i företaget.   

 

 

3.3. DATAINSAMLING  

 

Det finns primär- och sekundärdata. Med primärdata menas data som inte samlats in förut och 

en ny insamling av data görs. Det finns tre typer till insamling av primärdata: observationer, 

enkäter eller intervjuer. Sekundärdata är data som är insamlad vid ett tidigare skede för andra 

ändamål och som kan finnas i vissa teoribaser exempelvis databaser eller register och kan 

användas utan att samla in den. (Befring, 1994) 

 

I projektet har både primär- och sekundärdata används. Primärdata har samlats in genom 

intervjuer och observationer som har gjorts med gruppchefer, produktionssamordnare, 

personalen i ledningen och anställda på Volkswagen Group Sverige AB. Sekundärdata har 

hämtats ifrån litterära källor samt från företagets databaser om processerna, layout, 

företagspresentationer osv. 

  

 

3.3.1 Primärdata 

 

Nedan beskrivs metoder som kommer användas för att ta fram primärdata samt hur de har 

tillämpats under projektets gång.  

 

 

Intervjuer 

 

Ett sätt att få synpunkter och lösningsförslag till problemet är att genomföra intervjuer. Med 

intervju menas välplanerade utfrågningar av intervjupersoner inom ett visst tema som är 

kategoriserat. Svaren till frågorna antingen spelas in eller skrives ner. Intervjun sker i direkt 

möte med intervjupersonen eller via telefon. Genom urval ur den befintliga populationen på 

företaget väljs ut intervjupersonerna. Urvalet sker med stratifiering där intervjupersonerna 

definieras och väljs ut utifrån olika kategorier. Dessa kategorier kan exempelvis vara 

kvinnor/män, chefer/tekniker, erfarna/nyanställda. (Höst, Regnell & Runeson, 2006) 
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Intervjuer har skrivits ner för det mesta och spelats in en gång. Under projektets gång har 

författaren intervjuat gruppcheferna, produktionssamordnare och arbetarna om hur processer 

fungerar och få bättre inblick över hur alla processer och arbetsstationer gick till. Därefter 

beskrev de vilka problem som finns och vad de hade för förbättringsidéer. Informationen och 

alla förbättringsförslag som framgick vid intervjuer av både gruppchefer, 

produktionssamordnare och arbetarna värderas högt då det är de som oftast har bäst insikt kring 

problemen som har påpekats. Då intervjuarna var ostrukturerade, spontana och antecknades 

hastigt och inte var fullständiga så valde författaren att exkludera dessa från rapporten.  

  

 

Observationer 

 

Observationer används för att studera en process i ett arbete. Insamling av data om vad som 

sker i den observerade processen görs genom sinnen eller tekniska hjälpmedel. (Höst, Regnell 

& Runeson, 2006) 

 

Det finns fyra typer av observationer: 

Den observerande deltagaren är jätteintegrerad i den observerade gruppen och de är medvetna 

om det. 

En fullständigt deltagande deltar inte i det som observeras, utan bara beskriver och noterar.   

Den deltagande observatören finns vid processen utan att vara en del av det och gruppen vet 

om observatören. Data samlas in genom intervjuer och med ”tänk-högt”-metoder där den 

observerade personen berättar högt om sina åsikter kring arbetet som denne gör.   

Den fullständiga observatören är helt ”osynlig” för gruppen eftersom insamling av data sker 

t.ex. via kamera och ljudupptagning. (Höst, Regnell & Runeson, 2006) 

 

I detta arbete agerade författaren som fullständigt deltagande och deltagande observatören. 

Som fullständigt deltagande har författaren kollat om kollin ställs på rätt hanteringsyta och tagit 

bilder på kollin som dumpats på icke markerad spärrlager. 

 

Som deltagande observatör har författaren varit med om när godset kommit till byggnaden och 

tagit bilder på kollin i de ankommande järnvägsvagnarna där kollin saknade etikett från sidan 

som godset lossas samt hur godset är staplat ovanpå varandra dvs. om både hel- och blandade 

kollin är staplade ovanpå varandra. Författaren har varit med om exempelvis uppackning av blå 

lådor och tagit bild på samma material som har splittrats i flera andra lådor/pallar mm.  Det gav 

mycket information från deras perspektiv kring alla steg i processer när författaren satt bredvid 

dem under processerna. Arbetarna ”tänkte högt” och all information värderas högt då arbetarna 

oftast har den bästa insikten på problemen i anläggningen. Då det har påpekats att palltyper 

stämmer inte överens lagerplatser har medarbetarna vid godsmottagningen fått en lista att fylla 

i av författaren så att det kan jämföras palltyper som materialet kommer mot det palltyp som 

har angetts i systemet. Listan gäller endast för kollin som innehåller flera stycken av samma 

material/artikel så kallad helbur. 

En viss information som framgick vid de deltagande observationerna ligger till grund för 

förbättringsförslag senare i arbetet.  

 

 

3.3.2 Sekundärdata 

 

Nedan beskrivs metoder som används för att ta fram sekundärdata samt hur de har tillämpats 

under projektets gång. 
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Litteraturstudie  

 

Med litteraturstudie menas att studera i stort sett allt tryckt material så som artiklar, böcker, 

uppsatser, rapporter, essäer mm. Bibliotekens databaser är lämpligt att användas för att få fram 

litteratur genom att söka information med hjälp av sökord och nyckelord. (Ejvegård, 2003) 

 

Litteraturstudien anger bakgrunden till problemet av undersökningen och ger en heltäckande 

bild av området som studien omfattar. Teoridelen tillger nödvändig och beskrivande teori 

angående hur lageraktiviteterna fungerar i ett lager, hur ledtiden kan reduceras, vilka 

hjälpmedel som finns för materialhantering osv. Litteraturen som har använts är böcker. 

Lämpliga böcker kring ämnesområdet har sökts hos biblioteket på Högskolan i Eskilstuna. De 

flesta böcker har hämtats i Stockholms och Södertäljes bibliotek. Fokuseringsområdet för att 

hitta lämpliga böcker var framförallt ”om ledtidsanalysen”, ”lageraktiviteterna i ett lager”, ” 

hjälpmedel för materialhantering” och ”förvaringssystem”.  Även vetenskapliga artiklar har 

använts till rapporten och de har hittats i skolan databas i discovery. 

  

 

Dokument  

 

Det är mycket viktigt med dokumentationsdata i form av företagsdokument, olika statiska 

dokument och arkiverade dokument för att kartlägga nulägesanalysen i projektet. (Befring, 

1994)  

 

Under projektets gång har författaren samlat in sekundärdata i form av dokument som företaget 

kan tillge för att öka författarens kunskap om verksamheten. De dokument som har använts är 

beskrivning om processerna, vissa arbetsstationer och lagerdata. Information har använts för att 

beskriva företagets nulägesbeskrivning, layout osv.   

 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 

 

I forskningen av ett studie är det lika viktigt att ha hög reliabilitet som validitet.  

Med reliabilitet menas tillförligheten mellan mätningar med samma mätinstrument, vilket 

innebär att samma resultat fås varje gång det mäts. I reliabiliteten styrs det av dessa mätningar 

som författaren genomför och noggrannheten av insamling och bearbetning av information. 

(Höst, Regnell & Runeson, 2006)  

Författaren har stärkt reliabiliteten genom att bearbeta all information som har samlats in med 

hjälp av teorier. Det insamlade informationen har även säkerställts med hjälp av personalen i 

företaget som är kunniga och kan processerna.  

 

Med validitet avses att mäta det som ska mätas, det vill säga att fokus ligger på systematiska 

problem och att det mätts rätt sak. Det handlar om kopplingen mellan det objekt som 

författaren vill undersöka och vad som faktiskt mäts. (Höst, Regnell & Runeson, 2006)   

För att uppnå hög validitet och upprätthålla den, samlade in författaren data som tilldelades av 

företaget. Information som samlades in är endast data som påverkar lagret och är relevant till 

forskningsfrågorna. För att styrka problemens validitet har diskussioner om dolda problem 

diskuterats med ledning och medarbetare.    
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande avsnitt beskrivs den teori som anses vara relevant för denna studie. Avsnittet inleds 

med en redogörelse teori om begreppet logistik, flödeskartläggning, materialhantering, olika 

förvaringssystem, hjälpmedel för godshantering osv. Avslutningsvis presenteras teorin om 

ledtidsanalysen. 

 

 

4.1.  Logistik i ett företag  

 

Logistiksystemet ur allmänt perspektiv startar vid råvaran och slutar hos slutkunden. Den mest 

använda definitionen av logistik i Sverige som avses inom ett företag omfattar planering, 

genomföring, utveckling, samordning samt styrning och kontroll av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råvaruleverantör till slutgiltig konsumtion och returflöden av använd 

produkt. Allt detta syftar till att tillfredsställa kundens önskemål och behov. (Matsson S.-A 

2012; Oskarsson m.fl. 2014).  

Vidare menar (Jonsson, 2008) att logistiksystemet går ut på att försörja kunder med 

efterfrågade produkter på ett effektivt sätt. Även informationsflödet bör beaktas för att 

materialflödet ska fungera (Nilsson 2000; Oskarsson m.fl. 2014). Det är vanligt ur ett 

logistikperspektiv att dela in ett producerade företag i tre huvudfunktioner och dessa är: 

försörjning, produktion och distribution.  

Nödvändig information i varje del av flödet krävs för att materialflödet ska fungera. (Oskarsson 

m.fl. 2014) Informationsflödet är en viktig del av logistiken och är nödvändig för att kunna 

stödja och planera de flöden som finns. I dagsläget används stabila och bra informationssystem 

för att tillgodose information till respektive aktivitet. (Jonsson & Mattsson 2016; Oskarsson 

m.fl. 2014). 

 

 
Figur 1. Ett företags logistiksystem (Oskarsson m.fl. 2014) 
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Reservdelslager 

 

Med reservdelslager avses ett upplag av varor som är avsedda för försäljning eller distribution 

(Lumsden 2006). Produktionssystemet i ett distribuerande företag tillverkar inte nya produkter, 

utan hanterar färdiga produkter exempelvis genom ompaketering och sortering (Jonsson & 

Mattsson, 2016). En av den viktigaste funktionen som finns i ett lager är att leverera produkter 

till kund.  Att ha ett lager innebär att ha tillgångar och resurser för att lagra produkter som 

lagerbyggnaden har för avsikt att lagra och anskaffa tillräckligt med material så att in- eller 

utleveranserna inte påverkas av brist på material. (Lumsden, 2006) 

 

 

4.2. Lagerstyrning  

 

Lagerstyrning är av stor betydelse inom företag där det lagerhålls råmaterial eller färdiga 

produkter eftersom det påverkar lagernivåerna och därför gäller det att hitta lämplig mängd av 

de lagerhållna artiklarna (Olhager 2013). Vidare menar (Lumsden 2006) att företaget kan 

erbjuda hög leveransservice genom att tillverkningen och utleveranser läggs upp på ett lämpligt 

sätt så att det finns ett starkt samband mellan leveransservice (kundtillfredsställelse), 

resursutnyttjande (tillverkningskostnad) och genomloppstid (kapitalbindning). Enligt 

(Oskarsson m.fl. 2014) finns det tre huvudfrågor som måste besvaras inom lagerstyrningen:  

 

• När ska olika produkter beställas från leverantör/ tidigare lager/ från produktion? 

• Hur mycket ska beställas åt gången? 

• Hur kan företaget gardera sig mot osäkerhet? 

 

När och hur mycket ska beställas? 

 

Det finns olika sätt att dela in de verktyg och metoder som finns. (Oskarsson m.fl. 2014) väljer 

att dela in efter två aspekter: beställningsperiodicitet vilket betyder när beställningen sker, där 

företaget kan ha fast eller varierande intervall mellan beställningarna, samt 

beställningskvantitet som betyder hur mycket som beställs åt gången, och det går att välja 

mellan fast eller varierande kvantitet. (Oskarsson m.fl. 2014)  

  

Indelning av beställningar efter kvantitet och periodicitet beskrives här nedan. (Oskarsson m.fl. 

2014) 

 

Fast beställningskvantitet – Fast beställningsintervall 

Här ska exempelvis beställas 20 st. varje måndag. Det krävs en jämn och känd efterfrågan för 

att detta ska fungera. 

 

Fast beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 

Exempelvis: beställ 20 st varje gång dock beställningarna ska vara oregelbundet. I detta typfall 

skall dels en lämplig orderkvantitet beräknas som håller sig till en längre tid och dels bestämma 

löpande när det är dags att beställa.  

 

Varierande beställningskvantitet – Fast beställningsintervall 

Exempelvis: beställningar ska göras varje måndag och kvantiteten kan ändras från gång till 

gång. I detta fall räknas först lämpligt beställningsintervall och därefter beställningskvantiteten 

som bestäms gång till gång beroende på exempelvis prognoser. 
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Varierande beställningskvantitet – varierande beställningsintervall 

Exempel: beställningen kan göras oregelbundet och kvantiteten kan ändras från gång till gång. 

I detta typfall om efterfrågan är mycket oregelbunden, med långa perioder utan någon 

efterfrågan alls, kan företaget välja att beordra exakt vad som förbrukas, eller exakt vilka order 

som efterfrågas av kunderna. Detta möjliggör att företaget kan undvika av att lagra artiklar som 

inte används regelbundet.  

 

Gardering mot osäkerhet 

 

(Oskarsson m.fl. 2014) påpekar att den verkliga förbrukningen i ett lager aldrig blir som 

företaget planerar. Om förbrukningen är större än vad som har räknats kommer det bli 

materialbrist på lagret, om företaget inte garderar sig mot denna osäkerhet genom exempelvis 

ett säkerhetslager. Även ledtiden från beställning till leverans kan variera eftersom försenade 

leveranser kan ställa till problem precis som oväntat stor förbrukning. Beräkning av 

säkerhetslagret är ett sätt för att gardera sig mot osäkerheten. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

 

4.3. Flödeskartläggning  

 

En nulägesbeskrivning måste göras för att kunna hitta alternativa lösningar eller förbättringar. 

Detta är grunden till lyckade förändringar av verksamheten. (Oskarsson m.fl. 2014). Detta 

håller även (Olhager, 2013) med och anser att genom en nulägesbeskrivning blir det lättare att 

tydliggöra potentiella förbättringar i processer. 

 

Det första steget är kartläggning av nuläget för material- och informationsflöden för att i detalj 

ta reda på hur en verksamhet fungerar idag. Detta görs för att veta hur många aktiviteter som 

finns, lagerpunkter m.m. som flödet innehåller, vilka personer eller avdelningar är inblandade i 

flödet och vilka alternativa flödesvägar som finns. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

 Det finns många sätt att kartlägga flödet. I de två följande figurer nedan presenteras de 

vanligaste symbolerna som kan användas för att illustrera flödet i en flödeskarta. (Oskarsson 

m.fl. 2014; Chaneski 2000; Rother och Shook 2004) 

 

 
Figur 2. Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson m.fl. 2014) 
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Figur 3. Symboler i flödeskarta (Chaneski 2000; Rother och Shook 2004) 

 

Rektanglar används generellt för att beskriva att någonting utförs, det kan vara vad som helst 

som driver processen framåt exempelvis ankomstkontroll, en operation i produktionen t.ex. 

fräsning, materialförflyttning, eller mer allmänt en avdelning i företaget t.ex. 

inköpsavdelningen. (Oskarsson m.fl. 2014; Chaneski 2000; Rother och Shook 2004) 

Informationsflödet beskrivs i streckdragna pilar, medan heldragna pilar används för att visa 

materialflödet (Oskarsson m.fl. 2014). Vidare menar (Chaneski, 2000; Rother och Shook, 

2004) att streckadragna eller heldragna pilar visar vilken riktning information/gods färdas. 

Tringlarna står för lager som finns någonstans i flödet t.ex. färdigvarulager, materialförråd och 

produktionsbuffert. Beslutspunkter förklarar alternativa flödesvägar. (Oskarsson m.fl. 2014) 
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Informationen i symbolen beslut kan skrivas ut i form av frågor och formuleringar kan vara 

exempelvis ”skicka eller lagra?”. Symbolen för start och stopp ritas som en rund cirkel. 

(Chaneski, 2000) 

För att ge en tydlig bild av informationsflödet är ibland pappersdokument och datorsystem 

viktiga att visa (Oskarsson m.fl. 2014). 

 

Figuren nedan visar en enkel flödeskarta. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

 

 
Figur 4. Exempel på flödeskarta (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

   

4.4. Materialhantering  

 

I lager förekommer materialhantering och det är fler aktiviteter som ingår eftersom varorna 

lagras här. Materialhantering innebär hantering och förflyttning av materialet internt i en 

anläggning. På lagret är aktiviteterna i princip samma oavsett om lagret finns i ett 

distribuerande eller producerande företag. (Oskarsson m.fl. 2014) 

Hur materialhanteringssystemet utformas styrs bland annat av antalet ställen att hämta och 

lämna gods, hur långa sträckor gods ska förflyttas, hur frekventa flödena är och vilken godstyp 

det är. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 (60) 

I figuren nedan illustreras hur flödet i ett lager kan se ut.   

 

 
Figur 5. Flödet genom ett lager (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Godsmottagning  

 

I godsmottagningen lossas ankommande gods och eventuell omlastning. I samband med 

godsmottagningen görs en ankomstrapportering och genom godsets följesedel kan personalen 

registrera i datasystemet att materialet har kommit hem. Godsmärkningsetiketter samt kontroll 

eller inlagringsspecifikationer genereras ofta per automatik. Det kan också vara att personalen 

inte hinner göra ankomstkontroll och uppmärkning direkt och därför måste det finnas plats för 

temporär lagring antingen direkt på golv eller i någon form av ställage.                                  

Lagersaldot i några företag räknas upp direkt efter ankomstrapportering vilket leder till att 

säljpersonal kan bekräfta order på artiklar som ännu inte finns på plockplats. Godset är 

disponibelt efter märkning, eventuellt kontrollerat och inlagrat. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Ankomstkontroll  

 

Någon form av kontroll av godset görs ofta när gods inkommer till ett lager. Hur omfattande 

kontrollen skall vara beror bland annat på hur kritisk den aktuella produkten är samt hur 

leverantören skött sig tidigare. Kvantitetskontrollen sker mot medskickade fraktdokument. 

Därmed är kvantitetskontrollen för inkommande gods viktigt för att lagersaldot ska stämma. 

Ofta beror kvalitetskontrollen på artikelns kostnad. Vanligtvis är det mindre säkerhetslager på 

dyrare artiklar och därför är det viktigare att kontrollera flertalet eller alla dyra artiklar. 
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Billigare artiklar kan kontrolleras via stickprov. Kvalitetskontrollen för inkommande gods till 

ett lager är av stor betydelse för företagets kvalitetsarbete, eftersom målen för kvalitet kan inte 

uppnås om råmaterialets kvalitetsnivå är inte känd och konstant. (Lumsden, 2006; Oskarsson 

m.fl. 2014) 

 

Ompaketering  

 

Godset som anländer i helpallar, i stora förpackningar och som är staplat på pall behöver 

ompaketeras i lagret i mindre enheter och sorteras efter att godset tagits emot för att underlätta 

hanteringen innan det lagerläggs (Jonsson & Mattsson, 2016). All materialhantering är dyrbar, 

speciellt den extra hantering som uppstår om artiklar måste lagras om på nya lastbärare som 

passar den egna lagerutrustningen eller exempelvis dela upp det kolli om 100 skruvar till små 

förpackningar med lämpligt uttagskvantitet, t.ex. 10 st. Just denna extra hantering kräver både 

utrymme och tid. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Cross-docking  

 

Cross docking innebär att godset lastas av från en inkommande transport, identifierar till vem 

varan skall och lastas den på en i relation till destinationen lämplig utgående transport. Med 

andra ord godset sänds vidare direkt från inkommande till utgående brygga utan att förvara på 

lagret. (Lumsden 2006; Storhagen 2011) 

 

Lagring  

 

Materialet flyttas till aktuell lagerplats efter godsmottagningen och ankomstkontrollen. Med 

lagring menas när godset är placerad i lagret och förflyttas när godset skall skickas till kund 

(Jonsson & Mattsson, 2016). I större lager är oftast samma artikel placerad på mer än en plats 

för att ha en lättåtkomligplats som möjliggör effektiv och snabb plockning eller så väljs det en 

mer avsides belägen buffertplats, från vilken påfyllning vid behov görs till plockplatsen. 

(Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Fast och flytande placering i lager 

 

Enligt (Oskarsson m.fl. 2014) finns det två viktiga principer som styr hur artiklar placeras i 

lagret. Dessa två huvudsystem är fast- och flytande placering.  

 

Fast placering innebär att varje artikelnummer alltid lagerhålls på samma plats (Lumsden, 

2006; Jonsson & Mattsson, 2016). Detta system har minimal administration men det behövs 

stor lageryta eftersom utrymmet i lagret måste vara dimensionerat efter maximal lagervolym 

för respektive artikel. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

Flytande placering betyder att artiklarna lagras där det finns ledigt utrymme i lagerstället, 

artiklarna har därmed inte någon fast position i lagret (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Därmed är det ett avancerat administrativt lagersystem som håller reda på var i lagret varje 

artikel är placerat (Oskarsson m.fl. 2014; Jonsson & Mattsson, 2016). Flytande lagerplacering 

kräver mer administrativt arbete och mindre lageryta behövs jämfört med fast placering (De 

Koster m.fl. 2012). Om flytande placering tillämpas i lagret kan utrymmesbehovet minskas och 

utrymmet kan därmed utnyttjas bättre än i fastaplatssystem (Lumsden 2006).    
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Figur 6. FIFO:s uppbyggnad (Segerstedt,1999) 

 

Principer för lagring 

 

Lagrets genomströmning styrs främst av vilken uttagsprincip som tillämpas.  Det ena är FIFO-

principen (First In, First Out) som passar bättre för lager som eftersträvar efter ett rakt flöde. 

(Lumsden, 2006) 

(Segerstedt, 1999) beskriver att FIFO-metoden går ut på att varor/produkter av samma typ som 

har ankommit till lager först skall också levereras först. Det andra är LIFO- principen (Last In, 

First Out) som är lämpligt när mottagning och avsändning sker på samma plats (Lumsden, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Förvaringssystem  

 

Med förvaringssystem menas utrustning för fysisk förvaring av artiklar i lagret. 

Förvaringssytemet kan skötas manuellt av bemannade truckar eller automatiskt utan mänsklig 

hjälp som lägger in och tar ut beställda varor från lagret. Det finns fem vanliga 

förvaringsprinciper: (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

• Djup- och fristapling 

• Ställagelagring 

• Automatlagring 

• Hyllfackslagring 

• Paternosterlagring  

 

Djup- och fristapling principen innebär helt enkelt godset placeras direkt på golvet i lagret och 

staplar fritt ovanpå varandra i flera nivåer som i figuren nedan. Denna princip innebär god 

lagerutnyttjande då de olika enheterna staplas direkt på golvet och bredvid varandra. Det är de 

ytterst placerade kollin som är tillgängliga direkt och det krävs mer hanteringsarbete för att 

hämta kollin längre in i lagret. (Lumsden, 2006; Jonsson & Mattsson, 2016)                                   

Enligt (Jonsson 2008) är principen mest användbar för stora volymer av samma artikel som inte 

skapar något problem med hållbarhetstiden. Kollin som plockas ut först från lagret är kollin 
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som är inplacerade sist och kollin som ligger längst in blir därför liggande länge (Jonsson & 

Mattsson, 2016).                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställagelagring är den vanligaste metoden för lagring inom industrinslager (Lumsden 2006).  

Ställagelager innebär att artiklarna förvaras på en pall som sedan placeras i fack så kallad 

pallställage, vilket visas i figuren nedan (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 2016). 

Justeringar som kan göras i ett pallställage är exempelvis att de kan anpassas till olika 

enhetslaster, höjder, lagerhållet gods, hanteringsutrustning osv. Flexibiliteten med denna 

princip är hög eftersom artiklarna är direktåtkomliga. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I förvaringsprincipen automatlager är allt automatiserade och med hjälp av automatkranen så 

läggs material in och plockas ner automatiskt från hyllans olika fack och placeras på 

transportbandet som vidarebefordras till packningsstationen. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Enligt (Bunch, 1992) passar automatlagring fysiskt för små artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Djup- och fristapling (Lumsden, 2006; Jonsson & Matsson, 2016) 

 Figur 8. Pallställage (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 2016) 
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Med hyllfackslagring menas att material lagras i fack eller lådor som står i ett hyllfack (Jonsson 

2008). Principen är användbart när det finns låga volymer som exempelvis i reservdelsförråd 

eller i plocklager med många artiklar i små volymer. (Jonsson & Mattsson, 2016)   

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                     

 

 

                                                                                                     

 

Paternosterlager är en mer automatiserad form av hyllfackslagring som är tillämplig för lagring 

av många och små artiklar. Det är datorn som väljer exponeringen av rätt lagerfack därför är 

artiklarna inte direkt åtkomliga för plockpersonalen. I figuren nedan illustreras 

paternosterlager. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Figur 11. Paternosterlager (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Figur 10. Hyllfackslagring (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Figur 9. Automatlager (Jonsson & Mattsson, 2016) 
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4.6. Hjälpmedel för godshantering  

 

För att kunna hantera och förflytta gods i anläggningen/lager på ett sätt som är både effektivt 

och säkert behövs det olika typer av hjälpmedel (Crocker m.fl. 2012; Jonsson & Mattsson, 

2016). Den vanligaste utrustningen som används i lager vid materialförflytting är den 

bemannade trucken som kan lyfta och transportera artiklar. Det finns olika manuella och 

motordrivna trucktyper för att hantera olika godstyper i lagret. Figuren nedan visar några 

exempel på trucktyper. (Jonsson 2008; Jonsson & Mattsson, 2016)   

 

 

  
Figur 12. Exempel på trucktyper (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

Utrustning som används för att hantera gods som är lastat på pall är lyftvagn, låglyftare staplare 

(Crocker m.fl. 2012; Jonsson & Mattsson, 2016). Med hjälp av särskilda plocktruckar kan 

föraren nå till olika pallplatser och förflytta sig i höjd- och sidled (Jonsson & Mattsson, 2016).  

Plocktruckar kan delas in i högplockstruck och lågplockstruck och används exempelvis vid 

plockorder när medarbetaren skall plocka en viss mängd artiklar från olika pallar i ett lager 

(Crocker m.fl. 2012). För tyngre lyft är det motviktstrucken som används (Jonsson, 2008). 

Denna trucktyp kan hantera gods upp till 40 ton (Crocker m.fl. 2012).  Det kan vara olika 

personal som lastar godset och kör till godsmottagningen, en annan truckförare som lägger in 

på lagerplatser. Den som plockar transporterar till en yta för paketering till exempel till externa 

transporter. (Jonsson 2008; Jonsson & Mattsson, 2016)   

 

 

Olika lastbärare 

 

Det finns olika typer av lastbärare som används i lagret. För att möjliggöra effektiv hantering 

och lagring, är lastbäraren avsedd för att hålla samman godset, ge skydd åt materialet mot 

skador och vara enkel att hantera med truck. (Jonsson & Mattsson, 2016) Vidare menar 

(Pecchia, 2010) att enhetslasten ska vara skyddande och bärande för att säkert hantera en last 

genom försörjningskedjan till lägsta möjliga kostnad.  
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Lastbäraren så kallad Europapall är ett standardiserat lastpallsystem i Europa som är en träpall 

och är vanligt förekommande inom industribranschen. Även andra varianter av lastbärare 

används på lagret för reservdelar tillverkade av metall som är mer anpassade för gods som skall 

lastas på stålburar. (Martinsson 2002; Jonsson & Mattsson, 2016)   

 

 

4.7. Ledtidsanalys  

 

Med ledtidsanalys menas att på ett strukturerat sätt analysera ett material- eller 

informationsflöde med syftet att reducera den totala tiden i flödet. I ledtidsanalyser handlar 

framför allt om att hitta alternativa lösningar. Det är inte lika enkelt när det gäller 

ledtidsanalyser. Vad som kan göras beror helt enkelt på situationen. Bra alternativ kan i princip 

hittas på två sätt. Att utgå från generella principen som finns i litteraturen är det ena. Det andra 

sättet är att utgå från praktisk kunskap som kan finnas hos människor i företaget som har 

uppslag och idéer om vad som är bra och kan göras annorlunda. För att hitta de riktigt bra 

alternativen krävs oftast mycket arbete och eftertanke. En av de större svårigheterna med 

ledtidsanalyser är att hitta bra alternativa lösningar. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Tidsreduktion i processer och flöden 

 

Det går inte att ge exakt några klara svar på vad som bör och kan göras för att minska ledtider 

och genomloppstider. Det är den specifika situationen som avgör hur ledtiden kan minskas. 

(Oskarsson m.fl. 2014) beskriver några generella principer som finns och hur de kan användas 

på ett strukturerat sätt för att uppnå tidsreduktion. 

 

Åtgärder för att åstadkomma tidsreduktion 

 

Åtgärder som beskrivs kan användas i vilken process eller i vilket flöde som helst. (Oskarsson 

m.fl. 2014) 

 

Åtgärd 1: Eliminera  

Aktiviteter som inte omedelbart skapar mervärde för företaget eller kunden skall tas bort. 

(Oskarsson m.fl. 2014; Bjørnland m.fl. 2003) Exempel: Dubbelarbete (på flera ställen i flödet 

görs samma sak); Ompaketering eftersom transportförpackningen inte passar i lagerhyllorna. 

(Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Åtgärd 2: Förenkla 

Aktiviteter som måste utföras kan förenklas och göra dem till mindre komplexa.                      

Exempel: Använd snabbkopplingar istället för skruvförband för underlättning av 

verktygsbyten; Designa om för att göra lättare monteringen. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Åtgärd 3: Integrera 

Aktiviteter som utförs var för sig kan sättas ihop utan att skapa mervärde.                                         

Exempel: Istället för att ha en separat kontrollavdelning efter monteringen kan montören själv 

kontrollera produktkvaliteten. (Oskarsson m.fl. 2014) 
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Åtgärd 4: Parallellisera 

 

Oberoende processer kan utföras parallellt och inte sekventiellt. (Oskarsson m.fl. 2014; 

Bjørnland m.fl. 2003) Exempel: Saab Aircraft inredde de civila planen samtidigt som de 

målades på utsidan. Tidigare hade dessa aktiviteter gjorts efter varandra. (Oskarsson m.fl. 

2014) 

 

Åtgärd 5: Synkronisera  

 

Flödet kan styras så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, utan väntetid så att den 

passiva tiden mellan två aktiviteter elimineras eller reduceras. (Oskarsson m.fl. 2014; 

Bjørnland m.fl. 2003) 

 

Åtgärderna 1–5 bör utföras i just den ordningen som har tagits upp efter varandra eftersom det 

är inte exempelvis meningen med att tidsmässigt synkronisera aktiviteter innan de har 

förenklats. Följande åtgärder är mer allmänna och tidsordningen är inte lika viktigt. De kan 

användas i kombination med alla de övriga åtgärderna. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Åtgärd 6: Förbereda  

 

Allt nödvändigt material ska tas fram i förväg så att huvudarbetet kan påbörjas utan att flödet 

behöver stannas.                                                                                                                     

Exempel: Alla verktyg som är nödvändiga plockas fram innan produkterna når arbetsstationen. 

(Oskarsson m.fl. 2014) 

 

Åtgärd 7: Kommunicera 

 

Kommunikationen kan effektiviseras genom t.ex. säkrare, snabbare, mer korrekt eller mer 

användbar information.  Exempel: Meddela nästa avdelning om vilken tid leveransen sker så att 

de kan förbereda sig i god tid. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

 

Ytterligare principer för tidsreduktion 

 

Persson (1995) föreslår ytterligare nio grundläggande principer för att utveckla processer. 

(Oskarsson m.fl. 2014; Bjørnland m.fl. 2003) 

 

1. Reducera eller omfördela ledtid: Omfördelning av ledtid innebär att främst reducera 

ledtiden för viktiga produkter, på bekostnad av det mindre viktiga materialet som kan 

få ökad ledtid. (Oskarsson m.fl. 2014) 

Administrativa ledtiden är enklast att påverka i en beställningscykel. Genom att 

differentiera orderbehandlingen och använda olika procedurer och rutiner för de olika 

typer av beställningar eller produkter kan logistiksystemets effektivitet uppnås. 

(Bjørnland m.fl. 2003) 

Ett annat effektivt medel för att reducera ledtider är leverantörssamarbete. En stor 

konkurrensfördel som skandinaviska underleverantörer bör notera är geografisk närhet. 

Kortare omställningstider är viktiga för genomloppstiden i produktionsprocessen och 

för att klara kortare serier. Rationaliseringseffekter i materialflödet kan uppnås genom 

att systematiskt arbeta för att reducera omställningstiden för viktiga komponenter. 

(Bjørnland m.fl. 2003) 
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2. Reducera osäkerhet: Ju mindre osäkerhet det är desto mindre säkerhetsmarginaler 

behövs, vilket gör att genomloppstider minskas. (Oskarsson m.fl. 2014)  

Vidare menar (Bjørnland m.fl. 2003) att osäkerheterna som är knutna till materialflödet 

är flera och av skiftande karaktär. De kan vara kopplade till alla slags former av 

ledtider: administrativa såväl som fysiska, genomloppstider, inleveranser, utleveranser 

osv. De kan också vara kopplade till kvantiteter, som efterfråge- eller behovsosäkerhet, 

felleveranser, felaktig information och skador från leverantören, felregistrering, 

kapacitet (t.ex. frånvaro) eller till själva processen (t.ex. osäkerheten i den producerade 

varans kvalitet). 

Med tanke på att dessa osäkerheter är av skiftande karaktär innebär det att det krävs ett 

antal olika tekniker för att påverka dem. Cyklisk inventering är ett verktyg för att 

reducera behovsosäkerheten och åtgärder för att förbättra informationskvaliteten. 

Ytterligare exempel innefattar differentierad styrning och uppföljning av material som 

är viktiga för att få säkrare och snabbare information, noll-felsystem i produktionen 

och samarbete med leverantören om att säkra kvaliteten redan hos leverantören. I 

modern kvalitetsstyrning finns emellertid de viktigaste principer och åtgärderna för att 

kunna reducera osäkerheten. (Bjørnland m.fl. 2003)   

 

3. Omfördela eller öka frekvensen, dvs. hur ofta en aktivitet utförs: Ökad frekvens innebär 

mindre orderstorlekar, vilket medför till ledtiden minskas för att sammanställning av 

mindre order tar kortare tid. Med omfördelning menas att vissa artiklar väljs ut där 

frekvensen ökas, medan andra artiklar får en lägre frekvens. (Oskarsson m.fl. 2014) 

 

4. Anpassa sig till eller påverka efterfrågan: En jämnare efterfrågan uppnås genom att 

anpassa beställningsmetoderna så att order läggs mer frekvent. Andra sätt är att styra 

prissättningen för att jämna ut ett förväntat efterfrågemönster eller ha tätare samarbete 

med de viktigaste kunderna genom att aktivt delta i deras planeringsprocess med 

samma målsättning. (Oskarsson m.fl. 2014; Bjørnland m.fl. 2003) Beställningarna 

mellan exempelvis ett centrallager och ett regionallager kan styras så att fördelar 

uppstår för alla parter (Bjørnland m.fl. 2003). 

 

5. Förenkla funktioner och processer: Har beskrivits tidigare. 

 

6. Differentiera: Med differentiering av materialflödet menas åtgärder som har för syfte 

att hitta nya och effektivare sätt att gruppera och kategorisera material. Ett annat sätt på 

differentiering är att utarbeta olika samarbetsstrategier med olika leverantörer eller 

kunder och på så sätt anpassas tiderna bättre till olika förhållanden. (Oskarsson m.fl. 

2014; Bjørnland m.fl. 2003) 

 

7. Senarelägg aktiviteter: Utför inte arbetsmoment innan det är säkert att de ska utföras. 

Principen skapar flexibilitet eftersom material avsätts inte förrän det är absolut ett 

måste. (Oskarsson m.fl. 2014; Bjørnland m.fl. 2003) 

 

8. Förbättra förmågan att hantera information: Har beskrivits tidigare.  

 

9. Förstärk den interna och externa integrationen mellan företag och mellan funktioner:  

på grund av att styrningen inte är samordnat eller integrerat uppstår buffertar och lager 

mellan olika aktörer och funktioner. (Oskarsson m.fl. 2014) 
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Leveranssäkerhet  

 

Med leveranssäkerhet menas att leverera rätt produkt i rätt kvantitet och utan skador. Exempel 

på avvikelser som kan leda till problem att upprätthålla leveranssäkerheten är brister i 

orderhantering så som att produkter läggs på fel lagerplats, leveransfel, produktskador under 

lagring, brister i dokumentation, plockfel (fel produkt tas med i ordern) och produktskador 

under transport. (Bjørnland m.fl. 2003; Storhagen 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 (60) 

5. FÖRETAGSPRESENTATION  

 

Nedan ges en kort beskrivning om Volkswagen Group Sverige AB och fallföretaget Volkswagen 

Parts Logistics i Nykvarn där uppdraget har genomförts. 

 

 

5.1. Volkswagen Group Sverige AB 

 

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av 

märkena Volkswagen Personbilar, SEAT, Audi, Skoda, Porsche och Volkswagen 

Transportbilar. Huvudkontoret ligger i Södertälje. 103 700 personbilar sålde Volkswagen 

Group AB och dess märken under 2016 vilket motsvarar 28 procent av den svenska 

personbilsmarknaden. Därutöver såldes 15 200 lätta transportbilar som är 20 procent av 

transportbilsmarknaden. (Volkswagen Group Sverige, 2017) 

 

Varumärkena i Sverige markandasförs tillsammans med över 200 auktoriserade återförsäljare 

och närmare 170 servicepartners och säkerställer leverans och efterlevnad av tillverkarnas 

kvalitetskrav och garantier. (Volkswagen Group Sverige, 2017) 

 

 

5.2. Volkswagen parts logistics - Nykvarn 

 

Volkswagen Group Sverige AB har reservdelslagret som kallas för Volkswagen Parts Logistics 

(VPL) och ansvarar för att lagra och leverera reservdelar, verktyg, tillbehör, reklam- och 

trycksaker till fordon av Volkswagen Group Sverige AB (VGS) märken så som 

VW(Volkswagen), Audi, SEAT, Skoda och Porsche. Centrallagret ligger i Nykvarn och har en 

lageryta på nästan 40 000 m3 vilket motsvarar drygt fem fotbollsplaner. I lagret arbetar ca 96 

personer, fem avdelningschefer och vid behov konsulter hyrs in. På kontoret sitter ca 15 

personer.  

 

Av de över en miljon artikelnumren som finns så lagras på VPL ca 85 670 artikelnummer med 

saldo. Detta motsvarar en tillgänglighet vid direkt beställning på 96 % och över 99,5 % inom 

två arbetsdagar. Ca 15 000 beställningsrader levereras dagligen till över 300 mottagare i tre 

länder (Sverige 75 %, Finland 23% och Norge 2%).  

VGS märken levereras i: 

• Sverige för VW, Porsche, Audi, Skoda och SEAT 

• Norge för VW, SEAT, Skoda och Audi 

• Finland för VW, SEAT och Audi 

 

Volkswagen Parts Logistics ansvar för att anskaffa reservdelar till VW, Skoda, Audi och 

Porsche. VPL är även ansvarig för upphandling av transporter inom Sverige samt inkommande 

transporter deras leverantörer. Transporterna för övriga importörer koordineras även från VPL.  

 

I lagerbyggnaden finns det ett järnvägsspår där 80 % av inleveranserna ankommer varje dag. 

Det är upp till sju järnvägsvagnar som kan anlända per dag. 

Sju lastbilar ankommer varje dag med inkommande gods till godsmottagningen vid stationen så 

kallad Car down inklusive Skoda- och Porschedelar.  

Delar till Sverige levereras med så kallad ”nattlossning” och med detta menas att delarna 

anländer hos återförsäljarna morgonen efter beställning och ännu snabbare levereras 

akutbeställningar. 
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Lagret  

 

Företaget beställer gods i varierande beställningskvantitet och med varierande 

beställningsintervall. Detta innebär att om efterfrågan är oregelbunden, med långa perioder 

utan någon efterfrågan alls, kan företaget beställa de artiklar som har förbrukats eller exakt vad 

som efterfrågas av kunderna. 

Lagret är uppdelat i fem avdelningar. Ena avdelningen är godsmottagningen där godset lossas, 

packas upp, sorteras, kontrolleras och bokas in. I varje avdelning finns det en gruppchef och två 

produktionssamordnare som styr och säkerställer resurser som behövs för medarbetare. Till 

godsmottagningen (GM) ankommer godset i järnvägsvagnar eller lastbil. I de övriga 

avdelningarna läggs reservdelarna in för påfyllning och även plockas för att skicka till kund. 

Delarna läggs in på lagerplatser eller plockas manuellt det vill säga för hand om artiklarna är 

små eller med hjälp av olika trucktyper så som motviktstruckar eller plocktruckar. 

Det finns olika fysiska förvaringar av artiklar i lagret. Det mesta av lagerplatserna är i form av 

ställagelager som innebär att artiklarna är lastade i pall som placeras i olika fack så kallad 

pallställage. Även hyllfackslagring finns och det är artiklar i små volymer som läggs. Dessutom 

finns det en paternosterlager så kallad Manhattan där många och små artiklar lagras in. 

Området där Manhattan finns kallas även för Q-området. En annan princip som används i 

lagret också är djup- och fristapling som innebär att artiklarna placeras direkt på golvet och 

staplas fritt ovanpå varandra i flera nivåer. Principen tillämpas för stora artiklar av samma 

artiklar.  

 

I figuren nedan illustreras godsmottagningen och övriga avdelningar där artiklarna placeras på 

lagerplatser. Vid godsmottagningen ankommer gods i järnvägsvagnar och lastbil som sedan 

lossas. Därefter sorteras, bokas in, packas upp och kontrolleras godset vid godsmottagningen. 

Q-, K-, L - området samt M-gångar och Volymdelar är lagerplatser där godset placeras i.  

Områdena som är markerade i lagrets layout är områden som endast behandlas i rapporten, 

vilket innebär att det finns fler ytor för att lagra in delar och fler aktiviteter som görs på lagret 

dagligen. De olika färger har ingen betydelse utan används endast för att markera de olika 

områden.  
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Figur 13. Layout över lagret 
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6. BESKRIVNING AN NULÄGET 

 

I detta avsnitt presenteras en nulägesbeskrivning om uppdraget som har tilldelats av 

fallföretaget.   

 

 

6.1.  Lossningsprocessen järnvägen  

 

Vid godsmottagningen lossas ankommande gods och eventuell omlastning. Dagligen 

ankommer tåget från Kassel med inleveranser till lagerbyggnaden. Tåget ankommer kl. 10 och 

det är upp till sju järnvägsvagnar som kan anlända per dag. Godset är 

volymbeställningar/volymorder vilket innebär gods som läggs på lagerplatser för påfyllning. 

Cross Docking sker när en inkommande artikel vidarebefordras till packen för att skicka till 

kund utan att lagra in på lagerplats eftersom kunden har beställt denna artikel och det är noll 

saldo på lagerplatsen. Någon form av kontroll av godset görs ofta vid ankomsten.  

Truckföraren fyller i en lista med vagnsnummer, kontrollerar godset för ytliga skador, räknar 

antalet kollin och lossar. Med hjälp av motviktstrucken lossar truckföraren och ställer godset på 

avsedd yta på järnvägskajen eller körs in på lagret för inbokning och märks med skylt ”Ej 

inbokat” och datum för lossning. Godset som ankommer ska lagerläggas till samtliga 

avdelningar och det är i olika lastbärare som godset ankommer i. Reservdelarna är lastat i 

exempelvis i blå plastlådor och olika storlekar på stålburar.                                                          

Det som skickas tillbaka till Tyskland är returgods och tomma kollin. Vanligtvis lastas dem på 

eftermiddag eller dagen efter mottaget gods.   

 

Figuren nedan visar några olika lastbärare för gods som ankommer till lagret. I den blåa 

plastlådan ankommer gods som ska skickas för det mesta till Q-området och läggas i 

Manhattan men även i K- och L-området lagerläggs reservdelarna som kommer i blåa 

plastlådan. I blåa stålburen som kallas för palltyp 902 lagerläggs delarna exempelvis i K- och 

L-området. Gröna stålburen innehåller gods som läggs i M-gångarna eller Volymdelar.  Den 

stora stålburen kan hittas i Volymdelar-området. Det finns flera varianter av stålburar som 

godset ankommer i och lagerläggs i Volymdelar som t.ex. stålburen är högre i höjden eller 

bredare än exemplet i figuren, olika färger osv. 

 
Figur 14. Exempel på olika lastbärare 
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Figuren nedan visar alla steg som utförs i lossningsprocessen efter att järnvägsvagnarna eller 

lastbilen ankommer till lagerbyggnaden. De vanligaste använda symboler är beskrivna i 

teoridelen i avsnittet flödeskartläggning.  

 

 

 
 
Figur 15. Lossningsprocessen järnvägen och lastbil 
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I figuren nedan har illustrerats lossat gods som ställs i de olika uppställningsytor. Med 

volymorder menas alla reservdelar som ska lagerläggas i lagret för påfyllning. Volymdelar 

kallas delar som är destinerat till området Volymdelar. Blandade kollin betyder att det finns 

olika sorter av artiklar som är ilagda i en och samma kollin. Helbur innebär att det finns flera 

stycken av endast ett material i en bur.   

 

 
 

Figur 16. Uppställning av lossat gods från tåget  

 

 

6.2. Lossningsprocessen lastbil 

 

Varje dag ankommer tre lastbilar med gods från Kassel, Tyskland och det är gods med akuta 

kundorder som skickas vidare till kund utan att lagras in på lagerplats. När det finns yta kvar i 

lastbilen skickas även helburar som ska läggas in på buffert. I lagret placeras oftast samma 

artikel på mer än en plats exempelvis på buffertplats från vilken påfyllning görs vid behov till 

plockplatsen.  

Lastbilen från Tjeckien ankommer fyra dagar i veckan och det är enbart reservdelar som är 

tillämpliga för bilmärken Skoda. Efter att godset har lossat skickas vidare med truck för 

sortering och inbokning till stationen så kallad Car down vid godsmottagningen. Samma 

process gäller för Skoda reservdelar som skickas på avsedd yta för inbokning. 
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I nedanstående figur illustreras ytan där godset som ankommer på lastbilen lossas som därefter 

skickas vidare med truck vid stationen så kallad Car down. Skoda delar hanteras bredvid 

stationen Car down. 

  

 
Figur 17. Uppställning av lossat gods 

 

 

6.3. Godsmottagning från leverantör processen  

 

Syftet på godsmottagningen är att mottaget gods skall kvalitetskontrolleras och bokas i 

systemet, därefter i förväntad tid kunna läggas in på lager eller skickas till kund. Volymorder är 

gods som kommer med lastbil eller tåg varje dag och läggs in på lagerplatser för påfyllning, 

medan Rushorder är akutbeställningar som kommer med lastbil och hanteras vid stationen så 

kallad Car Down. På lastbil kommer också gods som ska lagerläggas.  

Godset som skall skickas till kund utan att lagras in på lagerplats kontrolleras, inbokas, sorteras 

och ställs upp på avsedd plats där godset packas och skickas, medan gods som skall lagerläggas 

för påfyllning kontrolleras, inbokas, sorteras och ställs upp på avsedd yta. 
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Vid godsmottagningen är det två stationer där godset bokas in, sorteras och kontrolleras. Även 

ytan mellan dessa stationer används för inbokning av gods. Stationerna kallas för 13 order och 

Car down som kommer beskrivas längre fram i rapporten. 

 

I figuren nedan illustreras stationerna där ankommande gods bokas, sorteras och kontrolleras.   

 

 
Figur 18. Hanteringsytor för inbokning av gods 
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Här nedan visas flödet från att godset lossas tills godset ställs upp på avsedd yta som är 

destinerat till lagerområdena.  

 

 
Figur 19. Godsmottagningen från leverantörsprocessen 

 

Den totala ledtiden tills godset ska läggas in på lagerplats är tre dagar. Exempelvis: när godset 

ankommer på måndag lossas godset och bokas in och ledtiden räknas som dag 0. Därefter ställs 

godset på avsedd yta för att kunna lagerläggas till samtliga lagerområdena. Godset skall läggas 

in på lagerplatser inom två dagar efter att delarna är inbokade vid GM, vilket innebär att 

statuset för delarna är ”grönt” och ligger i fas enligt målet. Efter att det passerar tre dagar, blir 

statuset ”gult” för delarna vilket innebär att det är inte okej och att delarna ska läggas in på 

lagerplatser så snart som möjligt och ännu mindre okej när det blir ”rött ”eftersom delarna inte 

ska ligga så länge i burarna utan ska läggas in på lagerplatser. Gruppcheferna eller 

produktionssamordnare går igenom planeringen på morgonen och det går att se i systemet att 

det finns exempelvis 10 orderrader som ligger på gult och behöver lagerläggas. Med orderrad 

menas ett eller flera stycken av samma material, exempelvis en bilmotor är en rad, tio vindrutor 

av samma sort är en orderrad.    

 
Tabell 2. Ledtiden för ankommande gods 

Veckodagar  Ledtid/Dag  Status 

Måndag 0 Grönt  

Tisdag 1 Grönt  

Onsdag 2 Grönt  

Torsdag  3 Gult 

Fredag  4 Gult 

Måndag  5 Rött 
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Ledtiden i lagret är äldsta pallen vilket innebär att godset med äldsta datumet från att godset har 

lossat hanteras först. Produktiviteten mäts med inbokade rader per timme. Tabellen nedan visar 

målet om hur många orderrader som ska bokas in per dag vid godsmottagningen.  

 
Tabell 3. Målet vid GM 

Orderrader Per dag  

Volymorder 225 rader 

Skoda 80 rader 

Car down 225 rader 

Tillbehör 80 rader 

 

 

CAR DOWN   

 

På denna station så kallad Car down bokas in all gods som kommer med lastbil från Kassel 

samt Porsche-, Seat- och Skoda reservdelar. För det mesta skickas godset för vidarebefordring 

utan att lagras in på lagerplats, till pack så kallad Cross docking. Gods som ska lagras på 

lagerplatser märks med Prio (oranga lappar) pga. lagersituationen (noll saldo och/eller 

restorder), och skall läggas in först. Godset ställs upp på särskilt uppmärkt plats till respektive 

lagerområde/destination på lagret. 

 

 

 

 
Figur 20. Exempel på uppmärkt prio gods för inlägg 

 

13 order  

 

På denna station bokas in påfyllningsorder som är blandade burar som kommer med tåget. 

Godset hanteras i datumordning (äldsta först) och märks med skylt Normal. Cross docking sker 

när delarna inte lagras på lagerplats utan skickas till packen för att skicka till kund.  

 

Artiklar som är små läggs i inläggspallar som är uppdelade för inläggningsområde/gång. När 

inläggspallen för respektive lagergång är färdigt en skylt/lapp sätts på pall/bur med datum och 

lagerområde. Större artiklar läggs i burar och det är upp till tre artiklar som läggs i buren.  

Burar/inläggspallar som är färdiga körs med truck till uppställningsytan och de hamnar på 

spärrlager. Spärrlager är statuset för gods när de ställs på uppställningsytan. Det finns även 
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gods utan spärrlager som ställs på uppställningsytor och det kommer att beskrivas längre fram i 

rapporten.  

I figuren nedan visas en bur som är inbokat och ska skickas till uppställningsytan (i detta fall 

till L-området) för inlägg.  

 

     
Figur 21. Exempel på uppmärkt bur (palltyp 902) för inlägg 

 

I hallen mellan 13 order och Car down stationen som visas i figuren nedan bokas in delar som 

är för Skoda, helburar till K-området, volymdelar samt blå lådor till Q-området. Därefter ställs 

godset på uppställningsytan. 

 

 
 
Figur 22. Uppackningsytan för vissa delar 
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Volymdelar - uppackning  

  

Volymdelar kallas stora material (t.ex. vindruta) som kommer i stora kollin i både hel och 

blandat. Gods som är i helburar dvs. endast ett material per emballage behöver inte ompackas 

och märks med inbokningslapp A4 och ställs upp på avsedd yta för helkollin. Blandat gods 

ställs upp på avsedd yta där godset hamnar på spärrlager.  

 

 
Figur 23. Exempel på uppmärkt stor bur för inlägg (blandade delar) 

 

K-helburar  

 

Helburar som ska till K avdelningen inbokas och ställs på avsedd yta. I figuren nedan visas en 

helbur som innebär att endast ett material är ilagd i buren samt hur inbokningslappen ser ut för 

helburar. 

 

 
Figur 24. Exempel på uppmärkt helbur till K-avdelningen 

 

 

 

 



43 (60) 

Blå lådor uppackning 

 

Blå lådor hanteras i tre olika ställen och märks med olika siffror. Blå lådor som innehåller 1–15 

artiklar märks med siffran 1 och bokas in i hallen mellan 13 order- och Car Down stationen. 

Blå lådor som innehåller 16–29 artiklar märks med siffran 2 och bokas in vid 13 order. Blå 

lådor som innehåller 30 eller fler artiklar märks med siffran 3 och bokas in vid Manhattan.  

 

Här illustreras blå lådor som bokas in och sorteras vid hallen. Lådorna är märkta med siffran 1. 

Pallen innehåller gods som ska lagerläggas till K-. L- och Q-området.  

 

 
Figur 25. Exempel på inbokade blå lådor för inlägg 

 

Efter att godset har sorterats, inbokat och märkt vid godsmottagningen placeras godset till 

uppställningsyta i spärrlager eller utan spärrlager enligt lagerområde för att sedan läggas in på 

lagerplats.  

 

Till Spärrlager  

 

Spärrlager innebär att godset finns systemmässigt mottaget på lager och blir tillgängligt för 

kund när godset lagras in på lagerplatser och kvitteras i systemet. Så länge delarna inte läggs in 

på lagerplatser och kvitteras i systemet så kan inte kunden beställa delar. Mottaget gods är 

placerat i spärrlager enligt prioritering och lagerområde. Förutom helburar och återförsäljarnas 

returer ligger all gods i spärrlager som exempelvis blandade kollin och prio kollin.  

 

Till Lager (utan spärrlager) 

 

Gods som innehåller endast ett material per emballage så kallad helbur blir tillgängliga i 

systemet direkt vid GM. Godset märks med inbokningslapp A4 och läggs in på avsedd plats för 

helkollin och ska läggas in på lagerplats först.  Även returer från återförsäljarna är direkt 

tillgängliga redan vid GM.  
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I figuren nedan illustreras uppställningsytor för samtliga lagerområden. olika typer av gods 

som exempelvis helburar, blandade burar eller prio burar har särskilt plats på var de ska ställas 

i dessa uppställningsytor. Godset ställs upp i datumordning.   

 

 
Figur 26. Uppställningsytan för inbokat gods till destinerat lagerområde 

 

6.4. Inläggsprocessen  

 

Syftet med denna process är att inbokade gods ska läggas på fasta lagerplatser eller buffert och 

därefter kvitteras för att bli systemmässigt och fysiskt tillgänglig för plock. I lagret är samma 

artikel placerad på mer än en plats dvs. på buffert där det ställs endast helburar från vilken 

påfyllning vid behov görs till plockplatsen som är fasta lagerplatser.  

Prioriteringsordningen för inläggskö upprätthålls samt att fastställda ledtider upprätthålls. 

Processen gäller för inlägg till samtliga lagerområden, prioriterat inlägg, inlägg från 

återförsäljarnas returer, ny artikel och inlägg av helburar. Processen startar då gods som skall 

lagerföras registrerats, sorterats och märkts vid godsmottagningen. 

  

Ledtider mäts med: 

• Produktivitet för inläggare som är en del av ledtiden 

• Antal inbokningsrader i kö i förhållande till uppsatta mål för ledtid 
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Tabellen nedan visar hur många rader som inläggare har för mål att lägga in delarna. 

 
Tabell 4. Målet för inlägg 

Område Rader/timme 

K 15/h 

L 20/ h 

Volymdelar 10–12/h 

 

Gods som läggs in kontrolleras att emballaget och delen är ren och hel, antalet stämmer med 

inbokningsplatsen och lagerplatsen är den som anges på inbokningslappen. 

 

Figuren nedan visar inläggsprocessen efter att godset har bokats in och ställt på 

uppställningsytan.  

 

 
Figur 27. Inläggsprocessen 

 

Prioriterat inlägg  

 

Gods som vid GM har 0-saldo eller är inbokat vid Car Down är prio och därför läggs in först 

för att snabbt bli tillgängligt på lager. De är märkta med orange lapp. 

Återförsäljarnas returer (ÅF-returer) och gods som vid GM ligger förpackat med ett (1) 

materialnummer per kollin hanteras som ”helbur” är också prio eftersom godset blir 

tillgängliga omedelbart vid GM.  

 

Ej prio inlägg till spärrlager 

 

Gods märkt som vid GM och inte har 0-saldo är inte prio och ställs upp i datumordning på 

respektive lagerområde och läggs in i datumordning, ”äldst först”. Gods är märkt med 

”normal” lapp. Godset måste kvitteras för att göras tillgängliga på lagerplats. 
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7. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  

 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av litteraturstudien och fallstudien genom att se skillnader 

och likheter mellan nulägesbeskrivningen och teoretiska referensramen. Även förslag på 

förbättringar presenteras och slutsatser dras.  

 

 

7.1. Identifierade förbättringsmöjligheter utanför VPL  

 

Punkterna med lösningsförslag som tas upp nedan är förbättringar som skulle kunna göras 

utanför lagret, dvs. hos leverantören i Kassel, Tyskland. Dessa punkter skulle bidra till att 

minimera ledtiden någorlunda då hanteringen för att lossa gods hade gått fortare. 

Lösningsförslag kommer från icke ordinarie truckföraren som lossade godset när författaren 

intervjuade honom. Förbättringsförslagen i sista punkten som handlar om att skicka blandade 

burar på lastbilen kommer från produktionssamordnaren vid GM Mikael som togs upp när 

författaren intervjuade han och gick igenom om hur flödet fungerar för Car Down stationen.                                                    

Då leverantören levererar till hela världen och är mycket större och automatiserat lager, är det 

kanske deras bästa möjlighet att skicka godset som i dagsläget. Med tanke på att dessa faktorer 

ligger utanför VPL har mindre hänsyn tagits i nuläget och mer fokus har lagts i 

lageraktiviteterna. 

 

Stapla helburar ovanpå varandra och likadant för blandade burar  

 

Observation och analys: Truckföraren som lossar ankommande gods fick av författaren en lista 

att skriva i hur kollin är staplade ovanpå varandra dvs. om blandade- och helburar är staplade 

ovanpå varandra. I nuläget är både blandade och helburar staplat i samma stuv ovanpå 

varandra. Detta leder till att det tar längre tid att lossa kollin då blandat- och helburar har 

separata uppställningsytor på järnvägskajen. Processen går till så att truckföraren lossar en stuv 

där ena buren är helbur och den andre är blandade och lägger de isär på kajen. Därefter lossar 

truckföraren en annan styv som är blandad styv och ställer på golvet vid kajen. Slutligen 

sorterar truckföraren den lossade godset och ställer helburar ovanpå varandra och likadant för 

blandade kollin för att kunna skicka de till deras uppställningsytor, alternativt fortsätter 

truckföraren lossa och sortera och skickar iväg två stuvar dvs. fyra burar per gång. Om godset 

hade nu kommit staplat i helburar för sig och blandade burar för sig hade truckföraren inte 

behövt sortera själv vid järnvägskajen. 

 I figuren nedan visas lossat gods som truckföraren staplar ovanpå varandra så att samma sort 

av hel- eller blandade kollin är staplade ovanpå varandra.  
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Figur 28. Truckföraren sorterar gods 

 

 Förbättringsförslag: Lossningen av gods går fortare när kollin av samma sort staplas ovanpå 

varandra stuv för stuv, dvs. helkollin staplade ovanpå varandra i en stuv och likadant för 

blandade kollin. 

 

 

Etiketten på buren ska sitta mot den sida som godset lossas 

 

Observation och analys: Det händer att kollin inte har etiketten vänt mot järnvägskajen. 

Etiketten som sitter på kollin visar om det är hel- eller blandat bur. När det kommer kollin som 

har etiketten på andra sidan och går inte att se vilken typ av kollin det är, tar det längre tid än 

vanligen då truckföraren åker runt med trucken för att ta reda på om det är blandat eller hel bur. 

Leverantören är kanske är inte medvetna om vilken sida godset lossas på VPL.  

 

 
Figur 29. Exempel på inkommande gods. Etiketten sitter på andra sidan kollin 

.  
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Figuren nedan visar att etiketten sitter på både korta och långa sidan kollin vilket innebär att 

godset kan lastas med etiketten på den sidan som godset lossas.  

 

 
Figur 30. Exempel på inkommande gods 

 

Förbättringsförslag: Hanteringen går fortare när godset är lastad med etiketten vänt mot den 

sidan som godset lossas och truckföraren slipper åka runt för att lista ut om kollin är hel- eller 

blandat.  

 

 

Lasta kollin i vagnsordning  

 

Observation och analys: Både hel- och blandade kollin ankommer i en och samma vagn. 

Lossningen hade gått mycket fortare om helburar lastas i vagn 1–4 då uppställningsytan för 

helburar ligger nära/mittemot kajen och i vagn 5–7 blandade burar.  

 

Förbättringsförslag: Lasta i vagn 1–4 helburar och i vagn 5–7 blandade burar då 

uppställningsytor ligger närmast om godset lastas i dessa järnvägsvagnar. 

 

 

Lägg samma orderrad i samma bur  

 

Observation och analys: Genom att kolla upp hur orderna har beställts så har författaren 

tillsammans med personalen på VPL upptäckt att samma orderrad (artikel) splittras i två olika 

kollin/lådor dvs. under samma dag kommer det samma artikel i olika kollin/lådor. Det gäller 

gods som ska till K-, L- och Q – området. Detta gör att medarbetarna gör dubbelarbete för 

samma artikel i alla processer dvs. för medarbetaren som bokar in, truckföraren som kör till 

uppställningsytan till respektive lagerområde och för medarbetaren som lägger in på 

lagerplatser. 
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I figuren nedan visas etiketten som sitter på artikeln och här syns det att samma 

materialnummer skickats i två olika burar.  

 

 
Figur 31. Exempel på splittrat artikel 

 

Förbättringsförslag: Hanteringen av hela processen går fortare om samma orderrad läggs redan 

i Tyskland hos leverantören på en och samma kolli/låda. Detta bidrar till att ledtiden minskas. 

VPL har tagit upp detta med leverantören i Kassel, Tyskland och de går inte att göra något åt 

saken då det finns flera lagerplatser med samma material på olika ställen och därför hamnar 

samma material i två olika burar. 

 

 

Förenkla processen för blandade gods  

 

Observation och analys: I dagsläget gods som kommer på lastbilen varje dag till Car Down 

stationen som inte skickas till kund och ska lagras på lagret är helburar. I stationen 13-order är 

det blandburar som hanteras och kommer med tåget. För att kunna åstadkomma tidsreduktion 

kan processerna förenklas och göra dem mindre komplexa. Istället för att få helburar på 

lastbilen kan leverantören i Kassel, Tyskland skicka blandade burar eftersom antalet blandade 

burar som kommer från tåget blir mindre för att delarna som beställs på lastbilen är akut och 

har kortare ledtid tills de ankommer på lagret från leverantören. Detta skulle medföra till 

jämnare flöde vid 13-order stationen då denna station är den mest tidskrävande 

inbokningsvolymen eftersom det hanteras bara blandburar och genom att få blandade burar på 

lastbilen dagligen kan antalet blandade burar som kommer från tåget minimeras. Det bidrar 

även kortare tid tills reservdelarna ställs på lagerplatser och blir tillgängliga för kunder 

eftersom de kommer snabbare med lastbil. 

 

Förbättringsförslag: Sortering mellan hel och blandburar i Kassel, Tyskland har börjat skicka 

blandade burar på lastbilen som kommer med gods till Car Down stationen varje dag efter att 

VPL har tagit upp med de, men de har inte lovat till 100% att skicka och huvudspåret är att 

skicka bara blandade burar. Detta medför snabbare lossning av tåg och ett jämnare och 

konstant flöde vid 13-order stationen som är den mest tidskrävande inbokningsvolymen. Detta 

gör VPL mindre känsliga för störningar i tågtrafik. Detta innebär att ifall tåget är försenade på 

grund av någon anledning och inte kommer med godset till lagerbyggnaden leder det till 

övertidsarbete, fulla platser på lagret för att kunna hinna med all gods eller slut på saldot. 
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7.2. Identifierade förbättringsmöjligheter internt   

 

Punkterna nedan med lösningsförslag har tagits fram med hjälp av handledaren som är 

logistikchefen Björn Skogsberg och supply chain co-ordinator Kristian Jansson när författaren 

gick igenom med de och tog upp alla problem som har listats ut genom observationer och 

intervjuer. Därefter har författaren kommit överens med Kristian Jansson att Kristian läser 

igenom problem och skriver ner lösningsförslagen till problemen. Det innebär att 

lösningsförslagen kommer från människor på företaget som har geniala idéer på hur problem 

kan förbättras och förändras. Huvudproblemet i alla dessa problem som har listats ut är att 

rutiner för arbetssättet behöver dokumenteras och förtydliga ansvaret mellan avdelningarna och 

därefter utbilda samtliga medarbetare på dessa regler eftersom i dagsläget är inte rutinerna 

dokumenterade. Då det är många punkter som även gruppchefer behöver sättas ner och prata 

ihop om vad som är bästa lösningen är lösningsförslagen beskrivna i stora drag och företaget 

kommer jobba med dessa problem i fortsättningen eftersom de inte hinner lösa alla problem 

just nu innan författaren avslutar sitt uppdrag. Punkterna med lösningsförslag bidrar till att 

totala ledtiden minimeras, delarna behandlas i korrekt prioriteringsordning samt att de läggs in 

på rätt lagerplats.  

 

 

Eliminera ompackning vid godsmottagningen  

 

Observation och analys: Genom att fylla i en lista som medarbetare fick av författaren för att 

lista ut i vilka palltyper helkollin ankommer till lagret så har det visat sig att vissa material som 

ska lagerläggas till K-området ankommer i transportförpackningar som inte passar i 

lagerhyllorna. I dagsläget packas materialet om vid godsmottagningen och läggs i mindre bur 

som passar i lagerhyllorna i K-området. Detta förlänger ledtiden då delarna packas om vid 

godsmottagningen vilket innebär att det genomförs en lageraktivitet som inte tillför något värde 

för företaget eller kunden och bör därför elimineras. 

 

Förbättringsförslag: För att eliminera ompaketeringen som genomförs vid godsmottagningen 

kan inlagringstrategier ändras genom att exempelvis gods som ligger i K-området och 

ankommer i större burar kan läggas på större platser i lagret.  

 

 

Skriv ner felsorteringen som görs vid 13 order stationen  

 

Observation och analys: Vid station så kallad 13 order sorteras artiklarna fel ibland, 

exempelvis 

Q-området har separata inläggspallar för låga delar som är mindre artiklar och höga delar som 

är lite större. I nuläget skrivs inte ner hur ofta felen upprepas. Medarbetare sorterar fel vilket 

betyder att låga delar läggs i fel inläggspall och likadant för höga delar. Detta gör till att 

ledtiden förlängs och blir svårt att hitta eftersom delarna är ilagda i fel inläggspall och när det 

är slut på lagerplatsen så kan delarna inte hittas lätt på grund av medarbetare har sorterat fel. 

Däremot gäller likadant för delar som ska läggas i inläggspallen som tillhör K-området läggs i 

fel inläggspall och skickas till Q-området. Även delar som tillhör Q-området läggs i burar som 

ska lagerläggas till L-området. På grund av delarna sorteras fel och skickas till fel område 

förlängs ledtiden och delarna kan läggas in på fel lagerplats om inläggare inte upptäcker felen. 

Bristande rutiner i orderhanteringen vid godsmottagningen kan leda till att fel vara eller mängd 

skickas till kund. Därför är det viktigt att sortera rätt så att delarna läggs in på rätt lagerplats.  
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Förbättringsförslag: För att kunna möjliggöra korrigerande åtgärder ska alla upptäckta 

avvikelser skrivas ner så att felen reduceras och ta upp det även med medarbetare om nackdelar 

som uppstår när varan läggs på fel lagerplats.  

 

  

Fastställ ett schema vid Car down stationen för att skicka inläggspallar i tid 

 

Observation och analys: Inläggspallar som är sorterade och ifyllda vid Car Down stationen 

som ska lagerläggas i Q-området skickas ibland försent till Q-området. I nuläget när det är för 

många inläggspallar vid Car down stationen, hämtar personalen från Q-området själva 

inläggspallarna. I regel är att Prio-pallar ska hanteras först och det har visats sig att prio-pallar 

som har bokats in idag har skickats till Q-området dagen efter på morgonen. Dessa faktorer gör 

att ledtiden för prio-pallar förlängs med en dag och delarna kan inte bli tillgängliga för 

kunderna. Inläggspallar behandlas inte i korrekt prioriteringsordning då prio pallar skickas 

dagen efter när prio-pallar ska läggas in först. 

 

Förbättringsförslag: För att undvika att prio-pallen skickas försent och behandlas inte korrekt 

prioriteringsordning kan ett schema fastställas vid Car down, baserat på resurser för inlägg, då 

pallarna skall köras fram till inläggstationen. 

 

 

 Uppställningen av gods vid hyllan i Q-området behöver struktureras  

 

Observation och analys: I hyllan vid Q-området som är uppställningsytan ställs olika datum 

och inläggspallar som innehåller låga och höga delar i samma stuv, dvs ena inläggspallen 

innehåller höga delar och inläggspallen som ställs ovanpå höga delar. Personalen ställer 

inläggspallarna där det finns plats. Vissa truckförare staplar pallarna ovanpå varandra i hyllan 

av samma sort exempelvis tre inläggspallar med låga delar och helst samma datum. Eftersom 

medarbetarna roteras på lagret, kommer det truckförare som ställer inläggspallen där det finns 

plats i hyllan utan att sortera storleksvis eller datumvis. Det kan bero på att personalen inte är 

informerade eller upplärda om hur godset ska ställas.  

När inläggspallen inte ställs storleksvis dvs. bara inläggspallar med höga delar eller tvärtom 

eller datumvis tar det längre tid och blir svårt att hitta för medarbetaren som lyfter ner 

inläggspallar när exempelvis det är slut på höga delar i lagerplatser och en sådan inläggspall 

från 10:e februari ska lyftas ner från hyllan. Om inläggspallarna är sorterade storlekvis kan 

truckföraren lyfta ner stuv för stuv dvs. alla tre inläggspallar som är staplade ovanpå varandra 

på kort tid. Däremot om inläggspallar är blandade gällande storlekar och datum t.ex. en pall 

innehåller låga delar med ett visst datum och pallarna ovanpå innehåller höga delar med ett 

annat datum så lyfts ner alla tre inläggspallar för att hämta pallen som behövs och resterande 

pallar ställs på hyllan igen. Även fler pallar letas i hyllan av den storlek som nu behövs.                                                                                                                                                                                                        

 

Figuren nedan visar att översta inläggspallen i stuven innehåller låga delar som är Q 11–29 och 

pallarna nedanför höga delar Q 31-69. Om låga delarna behövs läggas in på lagerplatser så lyfts 

ner hela stuven och höga delar blir stående på golvet vilket tar yta på golvet alternativt ställs på 

hyllan igen. Om flera låga delar behövs läggas in, så kommer medarbetaren att leta i hyllan 

efter inläggspallar som innehåller låga delar. 

 

 

 



52 (60) 

 
Figur 32 Inläggspallar i hyllan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Förbättringsförslag: Det blir lättare och snabbare hantering för både truckföraren och 

medarbetarna som lägger in delarna när inläggspallar är staplade storlekvis och datumvis. 

Ledtiden reduceras eftersom när exempelvis blir slut på lagerplatser för låga delar, kan hela 

stuven med låga delar tas ner utan att behöva leta mer i hyllan för låga delar samt inga 

inläggspallar samlas i hög på golvet. Även delarna behandlas i rätt prioriteringsordning när 

inläggspallarna läggs i hyllan datumvis eftersom risken för att missa eller leta efter 

inläggspallen med äldsta datumet minskas. 

För att inläggspallarna ska ställas datumvis och storleksvis i hyllan behövs rutiner 

dokumenteras för hur skall godset ställas upp och märkas, både vid normaldrift, vid stora köer 

och onormala volymer dvs. när det blir stopp i tågleveranser och till lagret kommer en hel 

veckas gods på två dagar. I nuläget är inte rutinerna dokumenterade och därför medarbetarna 

ställer inläggspallarna i olika datum och olika storlekar. Efter att rutiner och regler har 

dokumenterats ska samtliga medarbetare utbildas. Rutiner bidrar till att ledtiden minskas då 

medarbetarna slipper leta efter exempelvis inläggspallar med låga delar när de är staplade 

ovanpå varandra samt att godset behandlas i korrektprioriteringsordning när godset ställs 

datumvis ovanpå varandra så att äldsta datumet läggs in först. 

 

 

Eliminera burar som innehåller blandade datum för Q-området  

 

Observation och analys: Vid godsmottagningen lägger medarbetare delar exempelvis innan 

dagen är slut och fortsätter dagen efter att lägga delar i samma inläggspall och denna 

inläggspall kallas för inläggspall med blandade datum och körs ut först på morgonen till 

uppställningsytan. När det är fullt i hyllan körs inläggspallarna vid kajen och inläggspallen med 

blandade datum ställs längst in eftersom den körs ut först på morgonen. Som det nämndes i 

nulägesbeskrivningen i (tabell 2. Ledtiden för inkommande gods) att ledtiden för inlägg är två 

dagar och statuset är ”grönt ”och betyder att delarna har lagts in i tid. Därefter ifall godset inte 

läggs in ytterligare två dagar till så blir statuset ”gult” och betyder att delarna ska läggas in så 
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snart som möjligt. I inläggspallen med blandade datumet statuset gör gods med det äldsta 

datumet blir ”rött” vilket inte alls är okej när godset med senaste datumet hamnar på gult. 

Ledtiden för godset med äldsta datumet i det blandade inläggspallen förlängs eftersom buren 

ställs längst in och när medarbetare kör inlägg så hämtar de inläggspallen som är längst fram 

och fortsätter tömma, samt att delarna inte behandlas i korrektprioriteringsordning då godset 

med äldsta datumet hamnar längst in.   

Ibland missar medarbetarna på godsmottagningen att märka inläggspallen att det är blandad 

datum. Detta bidrar till att delarna inte behandlas i korrekt prioriteringsorder eftersom 

inläggspallen märks med senaste datumet dvs för en dag trots att det finns artiklar från en dag 

äldre än ordinarie datumet som stod på lappen.    

 

Förbättringsförslag: För att eliminera dessa faktorer som berör både ledtid och 

prioriteringsordning skall rutiner dokumenteras för hur inlägg skall ställas upp och märkas, 

både vid normaldrift, vid stora köer och onormala volymer dvs. när det blir stopp i 

tågleveranser och till lagret kommer en hel veckas gods på två dagar. Efter att rutiner och 

regler har dokumenterats ska samtliga medarbetare utbildas.  

          

 

Eliminera blandade datum för Volymdelar  

 

Observation och analys: Även i volymdelar ställs buren med blandade datum längst in på 

uppställningsytan för blandade gods. Detta bidrar till att när exempelvis senaste datumet som är 

24:e blir ”gult” i bemanningsplaneringen, blir artiklarna med äldsta datumet som är 25:e rött 

vilket innebär att godset borde har lagts in för länge sedan och att ledtiden för dessa delar har 

förlängts. Därefter dagen efter skrivs ut listan just för artiklarna som nu ligger på rött och går 

till de olika lagerplatserna för att räkna om delarna har lagts in på lagerplats och glömts att 

kvitteras av inläggare. Exempelvis: Gruppchefen eller produktionssamordnare går till 

lagerplatsen och där finns det 90 st mattor och alla ska räknas för att lista ut om mattan som 

ligger på rött har lagts in på lagerplatsen och inte är kvitterat eller om mattan finns i buren 

någonstans på uppställningsytan. 

 

Förbättringsförslag: Dokumentera rutiner för hur godset skall ställas upp och märkas, både vid 

normaldrift och vid stora köer och onormala volymer. Även rutiner för hur godset skall hämtas 

från uppställningsytan för att läggas in. Detta skulle bidra till godset hämtas i korrekt 

prioriteringsordning och ledtiden för att delarna ligger på ”rött” reduceras och läggs i tid. 

Samtliga medarbetare på dessa regler ska utbildas.  

 

 

Inbokade kollin läggs inte på lagerplats på området Volymdelar  

 

Observation och analys: I nuläget åker inläggare till lagerplatser i området Volymdelar för att 

lägga in kollin på fasta lagerplatser och när de märker att det finns en tom bur på den fasta 

lagerplatsen, lyfter de upp och ställer tomma buren på buffert och ställer helburen på lagerplats. 

På buffert (lagerplatser) ställs helburar av samma material som finns på fasta lagerplatserna, 

och när det är slut på fasta lagerplatsen görs påfyllning från buffert. När medarbetare från 

godsmottagningen som lägger in helkollin till buffert inser att det finns en tom bur så åker de 

iväg utan att ta bort tomma buren och dumpar av helkollin på gavlarna vilket gör att ledtiden 

förlängs eftersom delarna inte ligger på sina lagerplatser.   
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I figuren nedan visas ett exempel där medarbetaren har åkt till lagerplatsen och märkt att det 

finns en tom bur, och har därför dumpat av fulla buren på en yta som inte alls är markerad för 

uppställning av gods. Detta gör att ledtiden för delen förlängs och måste letas överallt eftersom 

ingen är medveten om att buren är dumpat just på den ytan.  

 

 
Figur 33. Exempel på dumpat gods 

 

Förbättringsförslag: För att delarna ska läggs in i tid behövs rutiner dokumenteras för hur skall 

godset ställas upp. Gränsen gällande arbetsuppgifter mellan avdelningarna är inte uppdelat och 

dokumenterat så därför uppstår missuppfattningar om vilken avdelning som tar ansvar att ta 

bort tomma burar från lagerplatser när godset ska ställas in. Efter att rutiner och regler 

dokumenteras ska samtliga medarbetare utbildas.  

 

 

Löpande lagervård för området Volymdelar 

 

Observation och analys: Leverantörer ändrar storlekspalltypen för volymdelarna. Vissa artiklar 

som förut har kommit i stålbur kommer istället i kartong och tvärtom. Detta innebär att 

storleken på burar stämmer inte överens med lagerplatser och bidrar till att godsmottagningens 

medarbetare kör ner kollin och om buren är stor och åker inte in på lagerplats, läggs buren åt 

sidan på spärr, på gavlarna vilket förlänger ledtiden. Därefter är det medarbetare på volymdelar 

som letar, plockar om och korrigerar kollin.  

 

Förbättringsförslag: Fastställ rutiner för löpande lagervård, en mer systematisk lagervård på 

högre nivå dvs. att gods och system matchar varandra. Arbeta kontinuerligt med att flytta gods 

till mer optimala lagerplatser och utnyttja buffert på ett mer optimerat sätt. VPL har börjat med 

det och eftersom buffert är mer optimerat nu så får VPL plats med fler emballage med delar. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I följande avsnitt presenteras en diskussion och slutsats utifrån studiens syfte och 

problemfrågor. Därefter följer även en diskussion kring examensarbetet. 

 

 

8.1. Forskningsfrågor 

 

Frågor nedan besvarades utifrån litteraturstudien och en fallstudie på företaget där all 

förbättringsförslagen kommer ifrån fallföretaget. 

 

 

A. Vilka förändringar kan göras för att minimera den totala ledtiden för att delarna ska 

vara snabbare tillgängliga för kunder? 

 

Resultaten från fallstudien visar att interna processerna i företaget inte fungerar felfritt i 

dagsläget och att det finns problem som kan åtgärdas med hjälp av förbättringsförslag som 

företaget kommer överens om. Det har visat sig att förbättringsmöjligheter finns även utanför 

VPL, dvs. hos leverantören i Kassel, Tyskland. Punkterna så som att stapla helburar i en stuv 

och likadant för blandade burar och genom att lasta kollin med etiketten vänt mot sidan som 

godset lossas kan lossningsprocessen gå fortare. Ännu snabbare hantering skulle det bli om 

leverantören lastar i vagn 1–4 endast helburar och vagn 5–7 blandade burar då 

uppställningsytan ligger närmast om godset lastas i dessa järnvägsvagnar. Totala ledtiden kan 

också reduceras genom att leverantören lägger samma orderrad i en bur utan att splittra för då 

slipper medarbetare göra dubbelarbete för samma artikel från och med att godset lossas tills de 

läggs in på lagerplats.   

 En annan åtgärd på hur ledtiden kan reduceras hittas också i åtgärder från litteraturstudien att 

aktiviteter så som ompaketering vid GM bör elimineras. Godset som ankommer i stora burar 

och som behöver paketeras om i mindre burar för att passa in på lagerplatser kräver extra 

hantering. Denna aktivitet tillför inte något för företaget och ska därför denna aktivitet 

elimineras så att ledtiden förkortas. Genom listan som medarbetarna fick av författaren att 

skriva ner i vilka palltyper kollin ankommer, upptäcktes att godset som ska lagerläggas i K-

området packas om. För att tiden ska reduceras och eliminera ompaketering av gods vid GM 

kan inlagringstrategier ändras för att kunna lagerhålla godset som normalt ligger i mindre burar 

på större platser så att godset packas inte om utan läggs på lagerplats i den palltyp som godset 

ankommer.   

Alla förbättringsförslagen går ut på att rutiner för arbetssättet och arbetsstationerna skall 

dokumenteras eftersom de inte var dokumenterat tidigare och därför behövs ansvaret och 

gränsen mellan avdelningarna förtydligas och delas upp och därefter utbilda samtliga 

medarbetare på dessa regler. Då det är många punkter som har tagits kommer företaget att 

implementera förbättringsförslagen gradvis i fortsättningen. Även gruppchefer behöver prata 

ihop med varandra för att komma överens om det lämpligaste lösningen gällande rutiner och 

arbetssättet. Det är lämpligt att påpeka att dessa förändringar genomförs in på lagret. 

Förändringar som kan göras för att minimera den totala ledtiden är att tydliggöra vem gör vad i 

varje avdelning så att det inte uppstår några missförstånd mellan avdelningarna. Det som 

behöver förtydligas är rutiner mellan avdelningarna eftersom i nuläget är det så att 

medarbetarna inte tar riktigt ansvar genom att inte utföra arbetet som att exempelvis 

godsmottagningens personal som kör kollin till området volymdelar dumpar av kollin på 

gavlarna när de märker att det en tom bur på den specifika lagerplatsen som godset skulle nu 

läggas.  Det är även viktigt att medarbetarna utbildas för de nya rutinerna och förstår varför 



56 (60) 

förändringarna sker och att de är också med i processen av dessa förändringar. För att kunna 

möjliggöra korrigerande åtgärder gällande felsorteringen vid 13 order behövs att upptäckta 

avvikelser skrivas ner för att veta hur ofta felen görs. Om delarna läggs i fel inläggspallar, 

förlängs ledtiden för dessa delar. Prio-pallar som tillhör Q-området och bokas in vid Car down 

stationen skickas inte samma dag utan dagen efter vilket gör att ledtiden förlängs. Genom att 

fastställa ett schema vid Car Down, baserat på resurser för inlägg kan prio-pallar skickas i tid. 

För hyllan som är uppställningsytan för Q-området behöver rutiner dokumenteras för hur 

godset skall ställas så att inläggspallar läggs datumvis och storlekvis. Detta bidrar till lättare 

och snabbare hantering för både truckföraren och medarbetaren som lägger in. Då leverantören 

skickar samma artikel i olika palltyper som gör att burar stämmer inte överens med 

lagerplatser, och om buren är för stor och åker inte in på lagerplatsen läggs buren åt sidan vilket 

gör att ledtiden förlängs. För att minimera ledtiden behövs löpande lagervård och arbeta 

kontinuerligt med att flytta gods till mer optimala lagerplatser.   

 

B. Hur kan säkerheten ökas så att inleveransrader behandlas korrekt i prioriteringsorder 

samt att inleveransrader läggs in på rätt lagerplats? 

 

För att inleveransrader ska hanteras i rätt prioriteringsordning gäller det att dokumentera rutiner 

för hur godset ska ställas på uppställningsytor där godset ligger i spärrlager så att även om det 

finns kollin med blandade datum hämtas kollin med det senaste datumet. När det uppstår 

brister i orderhanteringen risken finns att skicka fel vara eller mängd till kund. Om varan läggs 

in på fel lagerplats blir det fel i saldot och likadant när inventering utgörs. Även fel artikel kan 

skickas till kund om medarbetaren som lägger in artikel eller när medarbetaren som plockar 

delen för att skicka till kund inte märker att det är fel artikel som är placerad på lagerplatsen. 

För att öka säkerheten att inleveransrader läggs in på rätt lagerplats ska loggas alla upptäckta 

avvikelser när personalen lägger in delar på fel inläggspallar för att möjliggöra korrigerande 

åtgärder så att delarna blir tillgängliga snabbare samt att delarna läggs in på rätt lagerplats. 

 

 

8.2. Diskussion 

 

Studien är till största del relevant för fallföretaget då den behandlade kartläggning av lossning-, 

godsmottagning-, och inläggsprocessen och bidragit till att lyfta fram olika problem som finns i 

hela flödet med lämpliga lösningsförslag. Genom att kartlägga och studera processerna i 

fallföretaget kunde författaren lista ut problem som behöver lösas för att öka både effektiviteten 

på lagret och trivsel bland de anställda. Nästan alla förbättringsförslagen har föreslagits i 

samråd med handledaren Björn Skogsberg (logistikchef) och Kristian Johansson (Supply Chain 

Co-ordinator). Problem som behandlas i denna studie är problem som säkert återfinns på en 

mängd olika företag, även om de uttrycks på olika sätt och är olika i omfattningen. 

Förbättringsförslagen är rimliga och borde genomföras eftersom de har förslagits av både 

personal som arbetar i lagret och de som har beslutanderätt.   

 Alla problem och lösningförslag kommer att implementeras gradvis när exempelvis 

gruppcheferna kommer gå in djupare på problemen och komma överens om vad som är mest 

lämpligt, effektivt och fatta beslut och förtydliga arbetsuppgifterna för de problem som har 

listats ut i varje avdelning. Vissa problem som har listats ut kan lösas med enkla medel och leda 

ändå till förändringar och stora förbättringar. Rutiner gällande arbetssättet och arbetsstationer 

kommer dokumenteras eftersom det bidrar till problemen som har tagits upp och kan åtgärdas. 

Därefter behövs även samtliga medarbetare utbildas på dessa regler som fastställs. 

Förbättringsförslagen möjliggör att reducera den totala ledtiden från att delarna anländer till 

lagerbyggnaden tills delarna läggs in på lagerplatser. Lösningsförslagen berör även 
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problemfråga två dvs. att inleveransrader behandlas i korrekt prioriteringsordning och läggs in 

på rätt lagerplats. Författaren anser att företaget har möjligheterna och förutsättningarna att 

implementera föreslagna lösningar och utvecklas tills ledtiden för orderhanteringen i hela 

flödet förkortas och att artiklarna görs i rätt prioriteringsordning samt läggs in på rätt lagerplats. 

 

 

Studiens arbetssätt och metoder har valts med avsikten för att uppnå studiens syfte. Gällande 

metodval valde jag att se hur tidigare examensarbete var upplagda då jag inte har mycket 

erfarenhet om hur examensarbetet skall läggas upp. Trots det har jag under skrivtiden ändrat i 

upplägget för att läsaren ska lättare kunna hänga med i texten. I denna studie består metoden 

för datainsamlingen av litteraturstudie, intervjuer och observationer.  

Den största utmaningen som har varit under studiens gång var att hitta lämpligt material till 

ämnesområdet för att få en helhetsbild. 

Genom en processkartläggning i kombination med intervjuer och observationer kunde jag få en 

inblick över hur lageraktiviteterna fungerar i nuläget och lista ut de existerande bristerna i 

processerna och utifrån det besvara problemfrågorna. Intervjuer och observationer har varit 

främst ostrukturerade, därför är inte intervjufrågor med i rapporten. Intervjuer som skedde 

mellan mig och respektive anställda, produktionssamordnare och gruppchefer valde jag att se 

dem som observationer eftersom de var helt spontana och ostrukturerade, utan förberedelser i 

förväg om exakt vad jag vill veta eller vilka frågor jag skulle ställa.     

 

 

8.3. Förslag till vidare forskning  

 

Problem och lösningsförslag som har listats ut bidrar till ett effektivare flöde i lagret och en 

direkt fortsättning av aktuell studie skulle vara att prioritera de problemen och börja tillämpa i 

lagret de förbättringsförslag som anses vara mest lämpliga eftersom detta inte gjordes i aktuell 

studie. Efter att rutiner för de problem som har listats ut fastställs och dokumenteras kan 

företaget uppnå kortare ledtid, att godset behandlas i korrekt prioriteringsordning och att 

delarna läggs in på rätt lagerplats. För att fallföretaget och andra liknande företag kan själva 

identifiera sina logistikprocesser genom att fråga medarbetarna kontinuerligt om det finns 

några brister i deras arbetsstationer då medarbetarna jobbar med det dagligen och har oftast 

bäst koll på vilka problem som dyker upp och därefter jobba med dessa brister varje dag så att 

det inte samlas alltför många problem eftersom det går fortare att lösa mindre problem. 

Avdelningschefer borde kanske gå ut med anonyma enkäter och be medarbetarna att fylla i om 

vad som kan förbättras till respektive arbetsstation och därefter kan avdelningschefer kolla 

vidare med lagerchefen samt med andra som sitter i ledningen. 
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