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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material 

handling process would mean for a company, and how different processes within the handling 

process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist 

within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization. 

To be able to answer the aim of the study three research questions was created: 

1. How can a company’s material handling handle a volume increase of 30 %? 

2. Which non-value-added processes limit the material handling within companies? 

3.  What methods exist for inventory management and what are the benefits of these? 

 

Methodology: A literature review have been conducted in parallel with a case and benchmarking 

study.  The case study contains qualitative interviews, observations and experiment, and by this 

a process mapping has been conducted to visualizes muda through the process. The 

benchmarking studies is relying on interviews as well as observations on three different 

companies. The literature review contains processes that are used for material handling, 

inventory, lean, automation, layout, cost optimization, delivery capability as well as VMI 

inventory.  

 

 

Result: The study result in a visualization of muda in the material handling process at the case 

company, through this improvement proposals could be delivered regarding the working process. 

With the visualization as a base a cost estimation regarding individual mudas cost and the 

following consequences. The benchmarking studies resulted in improvement suggestions at the 

case company and an indication of what the different methods would mean when adapted.  

The companies have different aspects in relation to the case company which mean that the 

different improvement suggestions are of different magnitudes.   

 

Implications: The purpose of the study has been achieved by answering the research questions. 

By identification of non-value-added through the process curtain points for improvement has 

been identified. The improvement suggestions have support from the literature review and the 

benchmarking study. 

As the study has only been conducted at one company during a curtain period of time the author 

reserves for a generalization of the identified factors that does not include all companies, and 

should instead be seen as an indication.    

 

Recommendations: For further studies regarding volume increase at the material handling 

process should be studied at other companies with other limitations than the case company to 

further increase the scientific value. 

 

Keywords: Inventory, Volume increase, Warehouse, Material handling, Layout, Non-value-

added activities 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Forskningsstudien syfte är att kartlägga vad en stor ökning av volym vid 

materialhanteringsprocessen innebär för ett företag och hur olika processer inom denna blir 

påverkade. I denna kartläggning visualiseras också vilka icke värdeskapande processer som kan 

finnas vid en materialhantering och hur en potentiell effektivisering kan utföras. För att uppnå 

studiens syfte har tre frågeställningar formulerats:  

1. Hur kan ett företags materialhantering hantera en volymökning på 30 %? 

2. Vilka icke värdeskapande processer begränsar materialhanteringen hos företag? 

3. Vilka metoder finns att tillämpa för lagerhantering och vilka är fördelarna med dessa? 

 

Metod och genomförande: En litteraturstudie har genomförts parallellt med en fall och 

benchmarkingstudie. Fallstudien består av kvalitativa intervjuer samt observationer och 

experiment, i och med detta har en processkartläggning genomförts för att visualisera muda i 

processens steg. Benchmarkingstudierna bygger på intervjuer samt observationer på tre stycken 

fristående företag. Litteraturstudien omfattar de processer som tillämpas vid materialhantering, 

lager, lean, automation, layout, kostnadsoptimering, leveranssäkerhet samt VMI-lagring.  

  

Studiens resultat: Studien resulterade i visualisering av muda i materialhanteringen vid 

fallföretaget, ur detta kunde förbättringsförslag tas fram gällande de olika momenten i 

arbetsprocessen. Med visualiseringen som grund skedde en kostnadsuppskattning om respektive 

mudas kostnader och var dessa får för följder.  

Benchmarking studierna resulterade i förslag på förbättringspunkter hos fallföretag samt en 

indikation av vad dessa metoder innebär vid implementering. Företagen hade olika 

utgångspunkter i förhållande till fallföretaget vilket innebär att de olika förbättringsförslagen är 

av olika storleksgrad.  

 

Implikationer: Studiens syfte har uppnåtts genom att de frågeställningar som formulerats har 

besvarats. Genom identifikation av icke värde adderande processteg har punkter för förbättring 

visualiserats. De förbättringsförslag som framtagits har stöd av litteratur samt benchmarking 

studie. Då fallstudien endast utförts på ett företag under en tidsperiod förbehåller sig författaren 

för att en generalisering av de identifierade faktorerna ej gäller för alla företag utan de bör ses 

som en indikation.  

 

Rekommendationer: Vidare rekommenderas att ytterligare studier gällande volymökning vid 

materialhantering studeras vid andra företag med andra kravställningar än fallföretaget för att 

utöka den vetenskapliga grunden. 

 

Nyckelord: Inventory, Volume increase, Warehouse, Material handling, Layout, Non-value-

added activities 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FÖRORD 

 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är den avslutande delen i 

civilingenjörsutbildningen inom produkt och processutveckling vid Mälardalens högskola.  

Efter en omfattande och lärorik forskningsstudie har författaren tillhandahållit kunskap inom 

materialhantering och olika processflödens påverkan på varandra.  

 

Forskningsstudien har utförts i samarbete mellan fallföretaget och tre stycken 

benchmarkingföretag vilket har inneburit en stor möjlighet för författaren att iaktta en verklig 

problemsituation. 

Jag vill tacka fallföretaget dess ledning och medarbetare för denna möjlighet till samarbete, och 

deras engagemang och bidrag med lärdomar. Ett speciellt stort tack riktas till handledare på 

företaget Morgan Lindblom som visat engagemang och intresse under studien och även till 

Erik Strömberg för vägledning, intresse och ständig uppmuntran, samt medarbetare på 

företaget som ställt upp med engagemang, förklaring av system samt framtagning av data. 

Jag vill även tacka benchmarkingföretagen för att jag fick komma dit och ställa frågor samt 

visat intresse, engagemang samt kunnande och erfarenheter. 

 

Jag vill också tillägna ett tack till min handledare på skolan Antti Salonen som visat intresse 

givit råd och bidragit med ytterligare kunnande och vägledning under arbetet.  

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till vänner och familj som stöttat och uppmuntrat under 

arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

Västerås, december 2017 

 

 

Kajsa-Stina Häggqvist 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

ABB  Koncernen där företaget som är mål för denna fallstudie är en del av 

 

Benchmarkingföretag Jämförelse av företagets verksamhet mot andras i syfte att förbättra 

företagets verksamhet 

 

Bullwhip-Effekt Ett fenomen i en leverantörskedja som orsakas av en osäkerhet i 

efterfrågan mellan parter i kedjan. Plötsliga variationer i efterfrågan 

får då stegrande konsekvenser för varje steg nedåt i kedjan. 

 

Fallstudie  Djupare analys och studie av ett specifikt problem. 

 

IDT  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

J-I-T  Just in time 

 

JPM  Japanese production management 

 

KPI  Key performance index, faktorer som är viktiga för säkerställande 

av effektivitet inom företaget. 

 

Lagerlayout Utformningen av den yta och verkningsområde som används som 

lager. I denna yta kan även lastkajer inkluderas. 

 

LEAN  Ingår i Toyota production system 

 

 

MDH  Mälardalens högskola 

 

SKU ”Stock keeping unit” – de enheter/artiklar som alltid ska finnas i 

lager. 

 

SLAP Storage location assignment problem 

 

TPS  Toyota production system 

 

TQM Toyota quality management  

 

VMI Vendor management inventory 

 

WIP Står för Work-In-Progress och innebär de artiklar som ej är 

färdigställda och befinner sig i något steg av processen. 

 

WMS  Warehouse management systems 



 



1 

 

1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till studien och varför det är av intresse att 

studera. Därefter presenteras det bakomliggande syftet med studien samt frågeställningar och 

de avgränsningar som begränsar studiens omfång. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Lean är en metodik som tar allt större plats i dagens samhälle där konkurrenskraftighet är 

nödvändigt (Abdulmalek & Rajgopal, 2007); (Koumanakos, 2008, p. 355), ofta tvingas 

företaget att utvecklas för att hänga med i marknadens snabba förändringar i form av teknisk 

utveckling och föränderliga kundkrav (Shahin & Jaberi, 2011); (Karim & Kazi, 2013). Målet 

med Lean är att eliminera slöseri och förbättra effektiviteten i processer genom exempelvis 

kortare ledtider (Al Amin & M.A., 2013); (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). För att bibehålla 

effektiviteten, korta ledtider och anpassa sig till kundkraven är de logistiska tjänster som 

fungerar som stödprocesser till produktionen viktiga (De Marco & Mangano, 2011, p. 413). En 

av dessa stödprocesser är lagret, vilkets huvudsyfte är att lagra färdiga artiklar, eller artiklar för 

produktion (Yang & Nguyen, 2016). 

För att besvara snabba vändningar i marknaden och vara konkurrenskraftig, blir lagret en 

kritisk faktor i form av flexibilitet, kortare ledtider och kostnad (Faber, et al., 2002). Ett lager 

har även en viktig roll i att säkra leveranspunktligheten till kund för att säkerställa kundnöjdhet 

(De Marco & Mangano, 2011). Förståelsen för den viktiga roll som lagret spelar i företagets 

verksamhet är oftast liten från ledningen (Rajeev, 2008). Ett ineffektivt lager har också stor 

påverkan på produktivitet, kundkrav och kan leda till frustration bland medarbetarna, dessa 

faktorer har även stor påverkan på kostnad och lönsamhet (Rajeev, 2008). Kostnaden för 

lagerföring är inte enbart hur mycket som finns lagrat utan också hur länge det befinner sig där 

(Rajeev, 2008), lagerkostnader spelar också en stor roll i reduceringen av kostnaden i hela 

leverantörskedjan (Sing, 2013). 

När ett lager ska utformas kan flera olika metoder användas men viktiga faktorer att ta hänsyn 

till är, företagets efterfrågan och dess marknad, och det koncept som används har ofta stor 

inverkan på företagets prestation (Koumanakos, 2008, p. 355).  

Att ta hänsyn till efterfrågan vid en lagerutformning är också fördelaktigt. I ett företag med 

stora variationer i efterfrågan kan med fördel ett informationssystem införas inom lagret som 

snabbt registrerar informationen för att kunna anpassa sig till förändringar (Faber, et al., 2013). 

Om en lagerlayout ska förändras kan med fördel de moment som ingår i processen visualiseras. 

För denna visualisering kan man använda sig av en processkarta eller en VSM.  

En VSM används för att kunna visualisera var slöseri uppkommer i processen, vilket är en 

kartläggning av alla steg i processen som krävs för att uppnå en färdig produkt/produktfamilj 

och verktyget inkluderar även flödet av information (Abdulmalek & Rajgopal, 2007); 

(Schonberger, 2007).  
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1.2. Problemformulering 

 

Ett lager utgör en ungefärlig kostnad på 33% av den totala verksamhetskostnaden (Williams & 

Tokar, 2008). Williams & Tokar, (2008) beskriver att det finns få översikter av artiklar inom 

logistik med avseende på lager, vilket ökar svårigheter för företages ledningsgrupper att hitta 

lämpliga lösningar till problem som uppkommer i processen. Utformning av ett lager samt den 

metodik som används har en stor inverkan på ett lagers effektivitet (Gu, et al., 2010). Ett lager 

är beroende av de förutsättningar som råder i verksamheten och måste anpassas till dessa för att 

kunna möta de mål som ställs på verksamheten. Ett lager är alltså ingen fristående enhet utan 

måste ta hänsyn till faktorer som: 

- Efterfrågan 

- Ledtider 

- Spårbarhet 

- Hantering 

Om en av dessa faktorer förändras kommer det också påverka lagret. Hur stor påverkan beror 

på vilken faktor det är och vad denna förändring innebär. En ökad efterfrågan innebär till 

exempel hantering av större mängder material i hela kedjan samtidigt som nya produkter kan 

påverka hanteringskedjan i form av exempelvis nya material, behov av en större yta eller 

kanske en ny metod för att hantera befintligt lager.  Många företag tillämpar också lean inom 

verksamheten vilket ger en frekvensökning på krav ställda angående exempelvis inventeringar 

och Just-In-Time(J-I-T) (Gu, et al., 2007). 

Med en produktion som kan hantera större mängder material påverkas även de andra delarna av 

kedjan. När Work-In-Progress(WIP) ökar, förlängs också ledtiden och när den förlängs, 

ackumulerar också storleken på lagret (Cuatrecasas-Arbós, et al., 2015), vilket leder till att 

flödet till och från produktionen måste kunna hantera en större materialmängd. Förståelsen för 

relationerna mellan faktorerna och hur dessa påverkar varandra, ger ledningsgrupper möjlighet 

till en mer anpassad layout, och skapar en kontroll över processerna (Cuatrecasas-Arbós, et al., 

2015).  Därför är det av stor vikt för företag som står inför förändringar i verksamheten att veta 

hur dessa kommer att påverka flödet och hur man ska anpassa de andra enheterna till denna 

förändring. Tidigare forskning inom ämnet är ofta relaterad till olika layoutmetodiker och 

förbättringsarbete men forskning angående hur industriföretag ställer sig till val av metod och 

layout är begränsad. Därför finns det ett behov av att undersöka hur industriföretag kan anpassa 

sig till en stor ökning vid materialhantering, och vilka metoder som kan besvara dessa nya 

krav. 

 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga vad en stor ökning av volym vid 

materialhanteringsprocessen innebär för ett företag och hur olika processer inom denna blir 

påverkade. I denna kartläggning visualiseras också vilka icke värdeskapande processer som kan 

finnas vid en materialhantering och hur en potentiell effektivisering kan utföras. För att lättare 

uppnå syftet med studien har tre frågeställningar formulerats. 

 

1. Hur kan ett företags materialhantering hantera en volymökning på 30 %? 

2. Vilka icke värdeskapande processer begränsar materialhanteringen hos företag? 

3. Vilka metoder finns att tillämpa för lagerhantering och vilka är fördelarna med dessa? 
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1.4. Avgränsningar  

 

Forskningsstudien är avgränsad till att utföras under tidsperioden: 2017-09-08 – 2018-01-14 

och har således en omfattning på 20 veckor vilket medfört att vissa avgränsningar angående 

studiens omfång har varit nödvändiga. Forskningsstudien berör en ökad volyms påverkan på 

flödet vid materialhantering och vad som kan vara viktigt att ta hänsyn till för företag. Studien 

har begränsats till att endast studera området materialhantering och tar således ej hänsyn till 

eventuella produktionsprocesser annat än hur dessa påverkar materialhanteringen. 

 

För att avgränsa arbetet ytterligare har materialhanteringen hos ett fallföretag som står inför en 

stundande volymökning studerats. De studier som utförts på fallföretaget är begränsade till 

intervjuer och de olika momenten har studerats med avseende på mätetalet tid.  

Mätningarna i studien är nästan enbart utförd på erfaren personal och tiderna som redovisas i 

resultatet är också med avseende på detta. Variationer mellan individer existerar och detta 

måste beaktas. För att ta hänsyn till variationer har tidtagning utförts på olika individer i den 

mån detta var möjligt. 

Ytterligare avgränsningar gällande material kommer att fokuseras till 12 stycken material som 

går till produktion samt till material som är orderbundet och hanteras med en ny metod. De 

material som studerats valdes ut, baserat på handläggning med handledare på fallföretaget. 

Varje produkt har ett tilldelat säkerhetslager per månad som beräknas statistiskt efter tidigare 

månads förbrukning. Inköpen varje månad går dock inte helt efter dessa siffror utan sker 

manuellt efter order och planerad åtgång.  

 

En benchmarking studie har utförts med målet att kartlägga vilka metoder som används vid 

materialhanteringen och de lärdomar som genererats. Tre separata benchmarkingföretag har 

ingått i studien för att få en bredare syn på hur företag väljer arbetsprocess/metodik baserat på 

målbild. De processer som studerades under benchmarkingstudierna var främst de processer 

som var relaterade till godsmottagning men även spedition då möjlighet fanns. Denna 

avgränsning gjordes på grund av tidslimitationen på företagen och för att få en förståelse för 

den övergripande procesmetodiken. 

Data som samlats in på dessa företag är i form av intervjuer och sekundär data. Förstahandsdata 

som samlas in är framförallt skisser över layout för att hjälpa författaren att förstå processen 

och dessa kommer ej att redovisas i denna rapport. De artiklar som studerats har begränsats till 

att endast vara på svenska eller på engelska, vilket kan medföra att annan relevant/viktig 

litteratur ej har studerats i denna studie. 

 

Forskningsstudien ska resultera i förbättringsförslag som kan implementeras vid en ökad volym 

vid materialhanteringen.  
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2. ANSATS OCH METOD 

 

Arbetet med denna studie har genomförts genom att undersöka och identifiera ett eller flera 

problemområden och utefter dessa formulera syftet med studien och tydliga frågeställningar. 

Genom att precisera problemet har det varit möjligt att fokusera litteraturstudie, upplägg av 

undersökning, val av undersökningsgrupp och teknik för informationsinsamling för att på bästa 

sätt underbygga en lösning på problemet. 

  

Genom att bearbeta och analysera resultatet av de genomförda studierna utifrån de 

frågeställningar och problemformuleringar som satts upp har ett slutgiltigt resultat 

presenterats som en lösningsformulering för det identifierade problemet och således besvara 

studiens syfte. 

2.1. Problemområde samt formulering 

I denna studie har hur volymökningar påverkar ett företags materialhantering undersöks. 

Företag som utvecklas står vid någon punkt av resan inför en större efterfrågan. Företaget ställs 

då inför ett val att antingen anpassa sin nuvarande process eller göra någon form av 

utveckling/förändring för att anpassa sig till den nya ställningen på marknaden. Det finns 

många studier i hur produktionen ska anpassas till en ökad efterfrågan men vid studier av en 

ökad materialhantering riktar ofta studierna in sig på enskilda metoder, och det kan därför vara 

svårt att vikta dessa mot varandra. Därför är detta ett mycket relevant område att undersöka och 

studien kan bidra till kunskap för företag som står inför denna typ av förändring. Ett behov av 

kunskap och användning av studien är enligt Patel & Davidson, (2011) en viktig komponent för 

en relevant studie. Problemformuleringen i denna studie är relativt bred då forskning inom de 

specifika områden är relativt djup i förhållande till en studie av flera områden i relation till hela 

materialhanteringsprocessen. 

 

Problem specificeringen är utformad enligt figur 1, nedan och kommer att tillföra både 

möjligheter och kunskap för att anpassa de nuvarande metoderna till förändrade behov. Punkt 2 

i figur 1 nedan avhandlades sedan i och med intervjuer med personal på fallföretaget som gav 

författaren djupare kunskap om området. Intervjuerna beskrivs närmare under stycket: 

”intervjuer”, och efter dessa intervjuer, smalnades områden av ytterligare till de 

frågeställningarna som ligger till grund för rapporten. Frågeställningarna är också anpassade till 

avgränsningarna som finns i studien, framförallt tidsaspekten begränsar arbetet.   

 
Figur 1 Problemformulering 

 

Frågeställningen översätter verkligheten, det som ska undersökas till siffror eller ord (Patel & 

Davidson, 2011).  

  

Problemområde

Kunskap om problemområdet

Specificering av problemområde
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2.2. Undersökningsupplägg  

Ett undersökningsupplägg består till fördel av en fastställning av vilka individer som ska ingå, 

vilka informationsinsamlings tekniker som ska utföras, vilken typ av undersökning som ska 

utföras exempelvis fallstudie, vilken typ av data ska samlas in, och under vilken tidsperiod 

undersökningen ska utföras (Patel & Davidson, 2011).  

Undersökningsupplägget som tillämpades under denna rapport var ett fastställande av det 

fallföretag som skulle studeras, samt de individer som skulle studeras vid materialhanterings 

processen, här utfördes avgränsningen till de moment som ej studerats närmare. Beslutet togs 

att både kvalitativ och kvantitativ data samlas in i form av intervjuer samt tidsstudie. Detta 

upplägg gav författaren information om processen i form av direkt data och även kunskap om 

hur de som befinner sig i processen upplevde den. Det gav även författaren information om de 

moment som inte inträffade under författarens närvaro och gav ytterligare förståelse för dessa.   

 

Fallstudie 

Forskningsstudien är en fallstudie som utfördes på en enhet på företaget ABB i Västerås. 

I denna studie studerades ett sepcifiktfall gällande materialhantering hos fallföretaget under 

tidsperioden september- december 2017. De slutsatser som dras av denna studie ska därför 

enligt Ejvegård, (2009) dras med stor försiktighet då fallstudien endast representerar en del av 

ett större förlopp, dessa slutsatser ska därför istället ses som antydningar. Vid fallstudiens start 

utfördes en förstudie i form av observationer samt intervjuer med de anställda vid 

materialhanteringen, samt på inköpsavdelningen. Denna förstudie utfördes för att ge författaren 

förståelse för processen och metoderna vid materialhanteringen för att lättare förstå vilka 

metoder som var lämpliga att använda. Denna metodik understryks också av teori som hänvisar 

till att utgångspunkten ska vara från ett helhetsperspektiv (Ejvegård, 2009). 

 

Den utförda fallstudien på företaget är både experimentell och icke-experimentell, den 

experimentella metoden syftar i detta fall främst till insamlingen av förstahandsdata som 

insamlats av författaren och således är påverkningsgraden hög eftersom författaren närvarat 

under hela insamlingstiden och utfört tidtagningen själv.  

Den icke experimentella data som samlats in har skett via insamling av data från systemet SAP 

som författaren haft tillgång till under fallstudien. Denna data har ej kunnat påverkas av 

författaren i fråga utan endast insamlats och analyserats, vilket beskrivs nedan under rubriken 

analys. 

Under en fallstudie har information av olika karaktärer samlats in för att kartlägga fallet, i detta 

fall har datainsamling kombinerats med intervjuer, vilket enligt Patel & Davidson, (2011) är ett 

vanligt tillvägagångssätt för fallstudier.   

Fallstudien har utförts i samarbete med fallföretaget och avgränsningarna för studien har skett i 

samförstånd med handledare på både företag och skola, och författaren själv. För att öka den 

vetenskapliga vikten av fallstudien så har även en litteraturstudie och benchmarkingstudier 

utförts på fristående företag, detta gör att studien får en mer övergripande analys av hur företag 

kan hantera sin materialhantering.  

Resultatet av experimenten i fallstudien kan ej generaliseras att gälla till flera företag, även om 

dessa har liknande processer och författaren förbehåller sig till detta. Om ett generellt resultat 

vill uppnås rekommenderar författaren att en större undersökning på ett flertal företag utförs. 

 

Observationer  

Den ostrukturerade observationstekniken användes under forskningsstudien som en metod att 

samla in mer kunskap om respektive processteg vid fallföretaget, denna metod innebar också 

att författaren kunde iaktta de olika momenten personalen utförde. Om istället endast en 

intervju om processtegen utförts kan den som intervjuas glömma bort vissa steg under 
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utförandet som de kanske inte tänker på att de utför. Vid användning av denna metod finns inte 

heller ett beroende av individens minne och villighet att svara, och hänsyn behöver inte tas till 

om individen svarat efter en önskan att ge ”rätt svar” (Patel & Davidson, 2011). Det får också 

författaren att bilda egna uppfattningar och se de verktyg/hjälpmedel som användes. Dessa 

observationer skedde varje dag under en vecka i ungefär 4 timmars tid. Vid den första 

rundvandringen vid studiens start följde författaren med avdelningschefen på fallföretaget och 

hen berättade om sina egna iakttagelser och uppfattningar om materialhanteringen. Därefter 

utfördes observationer och intervjuer med den ansvariga för respektive moment. Varje moment 

observerades under varsin dag. 

 

Benchmarking-modellen 

Benchmarking metoden utfördes för att samla in information om hur andra företag utförde 

samma moment för att kunna jämföra mot fallföretagets hantering. Ofta kännetecknas metoden 

som ett sökande efter den bästa metoden som leder till överlägsen prestation, de inkluderar ofta 

mätningar i form av jämförelser, den mest lämpade metoden och förbättringar (Johansson & 

Pålsson, 2009).  

Intervjuerna som utfördes i studien på de olika benchmarking företagen var utformade enligt 

samma mall med tilläggsfrågor för de olika typer av metoder och steg som ingick i företagens 

processer. Intervjuerna kan definieras som ostrukturerade då frågorna ej ställdes i en specifik 

ordning. Denna metod valdes på grund av låg kännedom om de olika processerna och därför 

kunna få så mycket information som möjligt. Intervjuerna och rundvandringen skedde med en 

kontaktperson på varje företag, vid två av företagen utfördes den både med hjälp av 

kontaktperson samt medarbetare separerat från varandra, vid ett av företagen skedde enbart 

studien med kontaktperson med verbala inlägg från medarbetare. Intervjuerna inleddes med en 

beskrivning av materialhanteringen med start vid godsmottagningen. Allteftersom 

kontaktpersonen beskrev processen ställdes frågor löpande under processens gång. Vid alla 

företag tillkom spontana frågor och vid vissa togs frågor bort från mallen, exempelvis om de ej 

tillämpade en produktionsprocess. Hos alla företagen skedde dock en godsmottagning, 

buffertinlagring, plock ur buffert och skeppning enligt figur 2 nedan. 

 
Figur 2 Benchmarkingprocess steg 

Hur dessa steg utfördes och eventuella stödprocesser varierade mellan de olika företagen och 

beskrivs nedan under rubriken resultat. Vilka företag som studerades kommer ej att framgå i 

denna rapport för att säkra företagens integritet, och deras tillvägagångssätt kommer att 

beskrivas enligt ”Företag A, B, och C. Studierna på företagen skedde löpande under arbetets 

gång och tidslängden varierade mellan 2 timmar och 4 timmar beroende på hur länge företagen 

hade tid och möjlighet att hjälpa till med studien.  

 

  

Godsmottag
ning

Buffert 
inlagring

Plock ur 
buffert

Skeppning
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Kvantitativ och kvalitativ data 

I studien användes en kombination av kvalitativ och kvantitativ data, enligt Curtis & 

Drennan,(2013) kan dessa kombineras för att få en djupare analys, Merriam,(1988) instämmer 

och anser att en kombination bidrar till både validitet och reliabilitet i studien men understryker 

att de endast kan kombineras vid metod nivå och ej vid teoretisknivå. 

 

Det kvalitativa data som insamlats är i form av intervjuer på fallföretaget och 

benmarketingföretagen och är både strukturerade och ostrukturerade.  

Intervjuerna på fallföretaget utfördes vid de olika momenten/rollerna ute på lagerytan. 

Intervjuerna utfördes på 6 olika personer som vid tidpunkten hade olika roller i processen. De 

berörde rollerna: godsankomst, orderhantering, plock till vagn, packning, packning vid 

produktion och utlastning. Dessa intervjuer var ostrukturerade och sågs som en källa till 

kartläggningen av processen och hur medarbetarna upplevde den. En strukturerad intervju på 

speditionsavdelningen utfördes också för att kartlägga flödet från avdelningen till utlastningen.  

I studien utfördes 4 intervjuer vid benchmarkföretagen. Dessa intervjuer utfördes i strukturerad 

form. Kartläggning av dessas flöden utfördes med hjälp av intervjuer samt en rundvandring där 

de olika stegen i processen diskuterades.  

Kvantitativ data som insamlats kommer främst från affärssystemet SAP där data från 

föregående och nuvarande år hämtats. Data som samlats in om materialen är kvantiteten av 

inkommande och förbrukat material, rådande marknadspris, lagerplacering och leveransdata.  

Data som inhämtades användes under studien för att hitta de vanligast förekommande 

materialen inom fyra olika kategorier. Dessa kategorier av material valdes ut i samråd med 

handledare.  Kvantitativ data samlades även in av författaren i form av tidtagning. 

 

Litteraturstudie  

Det vanligaste sättet att hämta information är via böcker och vetenskapliga artiklar antingen i 

form av tryckta källor eller i digitalform, så kallade elektroniska källor. I böcker finns ofta en 

sammanställning av teorier och metoder i sin helhet och i artiklar finns ofta den senaste 

forskningen och rönen (Patel & Davidson, 2011). För att få djup i studien användes därför en 

kombination av de båda.  

Ofta innebär en litteratursökning en stor mängd artiklar som tar tid att gå igenom och därför 

måste avgränsningar ske för att sortera ut den relevanta litteraturen. 

 

Litteraturstudien utfördes parallellt mot den empiriska insamlingen av information, vilket är en 

vanlig form av arbetssätt under en forskningsstudie (Patel & Davidson, 2011).  

När litteraturstudien är utförd skedde en utvärdering för att säkerställa att insamlad information 

är tillräcklig för undersökningen, eller om den måste kompletteras.  

Den litteraturstudie som utförts under studien innehåller enbart sekundär data från 

vetenskapliga artiklar samt böcker.  

Vid sökning efter relevant litteratur samt information användes MDH:s bibliotek samt 

sökmotorerna Google schoolar, Elsevier, Emerald insight och Mälardalens högskolas 

bibliotekdatabas. 

Litteraturstudien inleddes med en sökning av artiklar i databasen: Emerald Insight.  

En stor del av den litteratur som ligger till grund för denna studie anträffades som referenser i 

andra artiklar med stor relevans, detsamma gäller de konferenshandlingar samt litteratur i form 

av böcker. Nyckelord/sökord som använts för att hitta relevanta artiklar lyder enligt: ”lean”, 

”inventory management”, ”variations”, ”material”, ”management”, ”VMI”, Supply chain 

management”, ”logistics”, ”distribution management”, ”information management”, 

”inventory”, ”advanced material planning”, ”radio frequency identification”, ”small to 

medium-sized enterprises”, ”six sigma”, ”TPS”, ”JPM”, ”Production” och ”Agile” dessa 
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sökord användes för att kunna relatera till ämnet och därefter hitta en/flera artiklar som går 

djupare in i det specifika ämnet för att sedan söka vidare med dessas sökord, referenser och 

hänvisningar. Dessa nyckelord kombinerades för att hitta relevanta artiklar. Den litteratur som 

användes som källor till forskningsmetodiken anträffades genom sökning i databasen för 

Mälardalens högskolas bibliotek, enligt sökorden: ”fallstudie”, ”vetenskaplig metodik”, 

”vetenskaplig metod” och ”kvantitativ och kvalitativa studier”.   

Artiklarna samt böckerna som låg till grund för litteraturstudien ligger inom ett tidsspann på 10 

år (2007-2017) med undantag från de fall där ursprungskällan till litteraturen var äldre. Denna 

avgränsning utfördes för att upprätthålla relevans i studien då utvecklingen av bland annat 

lagerhanterings teknik går framåt. Litteraturen som studerats har varit på svenska och engelska, 

denna språkliga begränsning har berott på författarens språkkunskaper och därför har artiklar 

på andra språk uteslutits. På grund av denna begränsning kan relevant information angående 

metoder missats, vilket författaren till rapporten förbehåller sig för.  

 

Data insamling 

I studien har både primär data och sekundär data inhämtats.  

Primär data som använts i studien kommer från intervjuer och tidtagningar som utfördes av 

författaren. Tidtagningarna utfördes på 12 stycken olika material som valts ut av handledare 

och författare. Tidtagningar på dessa material har utförts vid processtegen: godsmottagning och 

plockning, dessa steg beskrivs närmare under resultat. De understeg som studerats under 

respektive process var vid godsmottagningen: hämtning av material från kaj till 

mottagningsyta, inskanning av material, sortering av material, lagerföring av material och 

eventuella extra processteg som slängning av material, pall lämning, ompackning av material, 

lämning på extraytan, pallkrages påsättning, och klistring av etiketter. De extrasteg som 

beskrivits skedde ej under alla tidtagningar, orsaken till detta är att vissa artiklar kräver fler 

åtgärder för korrekt användning i efterkommande steg. 

 

Sekundära data som använts i studien kommer från information angående material samt 

information som tillhandahållits från fallföretaget samt från benchmarkingföretagen. Den 

sekundära data från fallföretaget har samlats in med hjälp av master planner på fallföretaget 

som ansvarar för denna typ av data, och anses ha mycket hög trovärdighet att vara korrekt 

insamlad. Den består av data från både 2016 och från 2017 för att ge en relevant bild av 

kostnader samt volymmängder av artiklar och försändelser. Det är endast sekundära data som 

samlats in från benchmarking företagen, detta på grund av den begränsade tidsperiod denna 

studie utförts under men data som insamlats har även kontrollerats av dessa företag för att öka 

relevansen och på så sätt styrka vikten av data.  Vid insamlingen av sekundär data från 

benchmarking företagen använde sig författaren av ett ostrukturerat upplägg på intervjun, detta 

på grund av att författaren hade begränsad förkunskap om företagens processer och därför ville 

få ut så mycket information som möjligt. Detta medförde att frågor lades till och togs bort 

under intervjuns gång. I tabell nedan presenteras en sammanställning över primär och sekundär 

data.  

 
Tabell 1 Insamlad data 

Typ av data Primär data Sekundär data 

Intervjuer X  

Material data  X 

Litteraturstudie  X 

Tidtagning X  

Processteg X X 
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Intervjuer 

Alla intervjuer under studien har utförts av författaren personligen och vid start av intervjun, 

förklarades syftet med undersökningen innan start för att få så användbara svar som möjligt. 

Vid utförande intervjuer måste begreppen: ”standardisering” och ”strukturering” tas i 

beaktning. Standardisering innebär det ansvar som läggs på intervjuaren vid utformning av 

frågorna, exempelvis vilken ordning som de ställs. Strukturering innebär huruvida frågorna är 

fria att tolka för intervjuobjektet (Patel & Davidson, 2011). En helt strukturerad intervju 

innebär att intervjuobjektet får väldigt lite utrymme att svara inom och det innebär att svaren 

kan vara förutsägbara. En ostrukturerad intervju innebär att intervjuobjektet ges mycket 

utrymme att svara på frågorna. Kvalitativa intervjuer har ofta låg grad av standardisering, vilket 

innebär att intervjuobjektet ges utrymme att besvara frågan med sina egna ord (Patel & 

Davidson, 2011), och därför användes denna metodik undre studien för att få så mycket 

information som möjligt. 

 

Kartläggning av processtegen skedde i studien genom intervjuer med lagermedarbetare där 

författaren fick följa medarbetaren när denne utförde sina arbetsuppgifter och ställa frågor. 

Dessa intervjuer var ostrukturerade och användes av författaren för att få en förståelse för 

arbetsstegen. Dessa intervjuer ligger tillgrund för rotorsaksanalysen som beskrivs under 

rubriken resultat. Intervjuerna har efter analys kompletterats med ytterligare intervjuer samt 

kontrollering av medarbetarna för förståelse om de analyserade rotorsakerna var korrekta. 

Medarbetarnas åsikter har sedan använts till att komplettera och editera rotorsakerna för att ge 

en relevant bild av dagsläget.  

Rot analysen som utfördes av författaren uppfördes genom diskussion med handledare på 

fallföretaget och skola, samt personal i processen som studerats. Orsakerna delades sedan in i 

kategorier efter de olika områden de identifierats i och hur dessa samverkar. Därefter delades 

de upp efter prioritet i åtgärdsordning/hanteringsordning för att påvisa vilka som är mest 

angelägna att åtgärda. De listas under rubriken resultat i både kategorier och prioritet i separata 

tabeller. En kostnadsanalys av hur mycket varje kategori kostar företaget i tid och pengar finns 

redovisad under rubriken resultat i separata tabeller. Denna analys skedde med hjälp av 

personal och handledare på företaget, den har även baserats insamlad tid-data av författaren. I 

tabell 2 nedan beskrivs respondenterna för intervjuerna samt antalet intervjuer. 

 
Tabell 2 Intervjuer 

Respondent Fallföretaget Benchmarking 

företag A 

Benchmarking 

företag B 

Benchmarking 

företag C 

Enhetschef 1 1 1 1 

Administratör- 

inköp 

1    

Administratör- 

Godsmottagning 

2 1 1  

Administratör- 

Plockning 

2    

Administratör – 

Packning 

2    

Administratör – 

Utlastning 

1    

Administratör - 

Spedition 

1  1  



10 

 

 

2.3. Analysmetod 

Analys 

Analysen av data härledes genom att lista de olika frågeställningarna var rapporten syftar till att 

besvara. För att kunna besvara frågeställningarna användes det information som framkommit 

genom litteraturstudien och analyserades tillsammans med metodiken som framkommit i och 

med studier på benchmarking samt på fallföretaget och hitta ett samband mellan olika data. 

Vissa forskare hävdar dock att analysering är att forma tillgänglig data på sådant sätt att den 

besvarar frågeställningarna (Kothari, 2004, p. 122), vilket utfördes under denna studie då 

empiri samt litteraturstudie tolkades för att besvara de tre ställda frågeställningarna, vilket 

beskrivs under de tre styckena nedan. 

 

Litteraturstudien redovisar hur faktorer inom materialhantering påverkar och påverkas av 

exempelvis effektivitet, volymökningar, metodik. Litteraturstudien belyser även ett antal 

metoder som kan tillämpas vid förändringar i verksamheten, dessas fördelar samt nackdelar 

sammanfattas för att sedan kunna appliceras mot studien på fallföretag samt benchmarking 

företag. Detta redovisas och sammanställs för att kunna besvara frågeställning 1.  

 

Rotorsakerna som framkommit, analyserades med en djupare beskrivning av rötterna och vad 

dessa får för konsekvenser. Därefter sammanställdes dessa kostnader med hjälp av 

kostnadsuppskattningen för varje åtgärd. Även kartläggningen över de olika processtegen 

analyserades för att visualisera steg för förbättring samt kartläggning av hur lång tid varje steg 

tar att utföra. Detta utfördes till syfte att besvara frågeställning 2.  

 

För att kunna besvara frågeställning 3 analyserades olika utvärdering och lönsamhetsmätningar 

tillsammans med metodik ur litteraturstudie samt de olika benchmarkingföretagens metoder för 

att kunna analysera vilka metoder som är lönsamma.  

 

Analys av data genomfördes av dels enskilt av författaren, i samrådan med handledare på 

företaget, och handledare på skolan.  

 

 

Kvalitetssäkring 

Reliabiliteten av data kan undersökas genom att undersöka vem som samlade in data, hur data 

samlades in och eventuell partiskhet från den insamlande. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

under vilken tidsperiod insamlingen av data skedde, och om situationen vid insamling var 

liknande den situation där sekundära data ska användas. Om situationen ej överensstämmer kan 

sekundära data inte appliceras på situationen och är olämplig att använda. (Kothari, 2004, p. 

111) 

Kvaliteten på en kvantitativ studie bedöms ofta efter säkerheten vid insamlingen av data, en 

kvantitativ studie innebär ofta en mätning. Syftet för varje undersökning var fastställdes innan 

undersökningens början, detta för att säkerställa att rätt moment undersöktes, detta innebär 

enligt (Patel & Davidson, 2011) att god validitet i undersökningen kan upprätthållas, vilket 

menas med att det som undersöks är det vars syfte är att undersöka och mätningen är endast 

tillförlitlig om rätt sak mäts. Hänsyn måste dock tas till att undersökningarna endast utfördes av 

en person, författaren under en tidsperiod. Detta innebär att undersökningarna kan ha påverkats 

av slumpinflytande. 

Reabilitet och validitet i den kvalitativastudien har understrukits genom att samma fråga ställts 

flera gånger, om olika svar angivits har bakomliggande orsak undersökts, och att ett förarbete 

innan studiens start har utförts.  
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För att öka validiteten i en studie har författaren använt sig av olika datainsamlingsmetodik 

eller användning av olika personer där fenomenet verkar i den mån detta var möjligt. 

 

I de insamlingar av data som skedde på fallföretaget samlades data in genom att författaren 

följde med den anställde som utförde uppgiften. För att fastställa om varje insamling var 

relevant ställdes frågor efter insamlingens slut som lydde enligt: ”Tog detta lika lång tid som 

det brukar?”, ”Är denna mängd artiklar en normal mängd?” ”varierar mängden artiklar på en 

vagn?” ”kommer det oftast denna mängd från leverantör varje gång, eller mer/mindre?”. Den 

anställdes svar togs i beaktning huruvida insamlad data var relevant att använda när 

tidtagningen skulle kartläggas i form av en processystem karta. Det måste tas i beaktning att 

författarens påverkan av den studerade individen ej kunde undvikas och dennes medvetenhet av 

att en tidtagning utfördes kan ha fått individen att arbeta snabbare än vanligt, trots instruktioner 

av att arbeta i samma hastighet som vanligt.  

För att kartlägga variationerna som existerar har flera olika tidtagningar skett av samma 

process i den mån det varit möjligt. Vid insamling av sekundära data till denna rapport har de 

olika forskningsområden som litteraturstudien är utförd på och vad den är ämnad för tagits i 

beaktning. Litteraturen som tagits som källor till informationen i rapporten har begränsats till 

industrin och metodiken är liknande, ingen avgränsning har gjorts till företagets 

ledtider/processer eller liknande aspekter.  

För att säkerställa relevansen av insamlad data på benchmarking företagen har data också 

kontrollerats i samspråk med kontaktperson på de olika företagen.  

 

Forskningsetik 

Forskningsetiken beskriver sambandet mellan allmän nytta för samhället samt mellan integritet 

för individer. Innan experimentet startats har följande punkter tagits i beaktning: 

• Informationskrav – informera de berörda om syftet 

• Samtyckeskrav – Deltagare ska själva få bestämma över sin medverkan 

• Konfidentialitetskrav – Uppgifter om deltagare ska ges största möjliga konfidientialitet 

och personuppgifter ska ej lämnas ut så att obehöriga kan ta del av dem. 

• Nyttjandekrav – Uppgifter om enskilda personer får endast användas till 

forskningsändamål. (Patel & Davidson, 2011) 

 

I denna undersökning kommer alla individer vara anonyma och beskrivs som en grupp vid 

benämning ”anställda”/”medarbetarna”, eller enligt den station där undersökningen utfördes. 

Detta för att inga individer ska utsättas för fysisk/ psykisk skada eller hot och kränkningar 

bedrivande av forskning. Därför måste forskningsetiska aspekter beaktas innan studiens start. 

Det ska på så sätt ej gå att lokalisera specifika individer eller åsikter som framförts vid 

undersökningen. Innan alla experiment utförts har författaren informerat individen om hur och 

varför som undersökningen utförts och informerat om integriteten vid experimenten och 

resultaten. Innan experimentets start har samtliga medarbetare givit sitt samtycke, om en 

medarbetare ej givit sitt samtycke har denne uteslutits ur experimentet. 

 

2.4. Tillvägagångssätt 

I studiens start skedde en nulägesgenomgång över processer, översiktlig beskrivning av 

utvecklingsarbete och kartläggning inom materialhanteringen på fallföretaget. Denna 

genomgång skedde tillsammans med avdelningschef. Efter detta formulerades 

forskningsfrågorna översiktligt. Utformningen av metodiken som ligger till grund för studien 

utformades enligt: 5st observationer av varje station i materialhanteringen. Litteraturstudie 

skedde löpande under arbetets gång fram till och med att analysarbetet inleddes, samt studier 

av företagets värdegrund, mission och vision. En processkartläggning med värdeflödes element 
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inleddes med hjälp av observationerna vid inledningsfasen av studien. En tidtagning av 

packningsprocessen skedde löpande under 2h för att författaren skulle få en uppfattning om hur 

processen gick till och under hur lång tid den varade. Baserat på observationerna och intervju 

med medarbetarna kartlades rotorsaker för att visualisera slöseri i processen, och vilka orsaker 

dessa får för processens senare steg. Dessa rotorsaker visualiserades i form av ett diagram för 

att visualisera konsekvenser och orsaker till felkällor. Utifrån diagrammet delades rotorsakerna 

upp i de fem rubrikerna: Leverans hantering, Fel, Manuell hantering, Standarder och Extra 

tidskrävande. Varje rotorsak tilldelades sedan färger efter prioritet; röd: hög prioritet, gul: 

medel prioritet, grön: låg prioritet, prioritetsordningarna baserades på de konsekvenser som 

orsakerna får samt de kostnader dessa orsakar för företaget. 

 

Därefter genomfördes en benchmarking studie på företag A.  

Intervjun var ostrukturerad i den grad att de förbestämda frågorna inte ställdes i en specifik 

ordning utan löpande där de passade under intervjun. Detta tillvägagångsätt användes för att få 

djupare förståelse för den process som tillämpades och för att författaren inte hade samma nivå 

av kunskap gällande processen som kontaktpersonen. Intervjun startade med att 

kontaktpersonen beskrev processen genom att rita och förklara på en whiteboard-tavla. 

Författaren ställde frågor löpande och ett fåtal frågor tillkom och togs bort under intervjuns 

gång. Anledningen till att vissa frågor exkluderades var för att dessa inte var lämpade för den 

typen av process. Efter den inledande fasen på intervjun visade kontaktpersonen processen 

genom att en rundtur utfördes. Under denna rundtur hade medarbetarna rast och författaren såg 

därför ej dessa processer genomföras. Författaren observerade även godsmottagningsprocessen 

och frågor ställdes löpande för att få förståelse för hur denna process gick till med den metodik 

som tillämpades på företaget.  

 

Därefter studerades data på fallföretaget. Data gällande inkommande och utgående material för 

varje månad under 2016 hämtades från SAP. Vid inledande studier av material studerades 

materialen enligt två olika produktfamiljer. De material som ingick i respektive grupp 

sorterades enligt storlek på förbruknings data. De material som då förbrukades mest var 

exempelvis täckplåtar, dessa är mängdförbrukningsvaror och ansågs inte relevanta att studera 

ur aspekt att de alla är placerade i en materialhiss och därför ej har en lagerplats i lagrets 

pallbuffert. Pallbufferten har en hög relevans i studien och därför togs beslutet att istället dela 

upp materialet som fanns i en av produkterna i fyra stycken undergrupper.  Dessa undergrupper 

valdes ut med hjälp av handledare och master planner på fallföretaget. I dessa fyra 

undergrupper valdes tre material ur respektive grupp, dessa material valdes främst ut på grund 

av en högre omsättningshastighet än de resterande materialen i respektive produktgrupp. I detta 

skede utfördes en iakttagelse av planerade köporder på material, och på så sätt kunde en 

kartläggning och tidsbestämmelse ske när respektive material skulle studeras. På grund av 

dessas olika leveransdatum skedde dessa löpande under studien. De faktorer som studerades på 

respektive material var: antal inkommande gods/år och månad, antal utgående gods/år, 

placering på lager, säkerhetslager, pris/enhet, tid i godsmottagningen och tid i plock. Ur dessa 

data kunde en kostnad för överskottslager vid årets slut beräknas enligt: 
Formel 1 Överskott material vid årsslut 

𝑀𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
= 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝å 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠𝑠𝑙𝑢𝑡(%) 

 

 
Formel 2 Kostnad för överskott 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 × 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 
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Studien av materialen i processen utfördes för att kunna kartlägga dess flöde i processen 

baserat på hur dessa hanteras: 

• På godsmottagning i egenskap av: tid, antal metodsteg som krävs, antal enheter, och 

lastbärare. 

• Under plock av vagn till produktion i egenskap av: tid, metod steg som krävs, och hur 

de är förpackade. 

 

När kartläggning av tid samt metod utfördes vid godsmottagningen inleds den med att 

materialet kommer in i byggnaden. På vissa av materialen missades detta steg då material var 

försenat och ibland kom innan leveransdatum. Vid överenskommelse med godsmottagare om 

notifikation vid ankomst löstes detta problem, dock kontrollerades inte materialnummer förens 

vid registrering av material vilket innebar att hämtning på kaj, samt registrering för material ej 

kunde noteras och tas tid på.  

 

När kartläggning av tid samt metod utfördes vid plock till produktion inledes undersökningen 

med att undersöka hur många orderpapper som fanns på vagnen. Därefter lokaliserades de 

material som skulle studeras och vilken order den/dessa tillhörde och vart dessas lagerplatser 

befann sig på plocksträckan. Tidtagningen startades när den medarbetare som skulle plocka 

vagnen började sortera papperen. Tidtagningen stoppades när materialen som skulle studeras 

plockades och observerades hur dessas förpackning såg ur, exempelvis om förpackning måste 

tas av eller om materialet kunde tas direkt. Den totala tiden för alla material registrerades och 

delades sedan upp på antal order på vagn. Vissa vagnar hade flera utförandesteg än de andra 

och detta var på grund av att vissa av materialen som plockades på samma vagn hade extra 

moment som exempelvis slänga papper.  

 

Benchmarkingstudie för företag B inleddes med en kort presentation av kontaktperson och 

medarbetare på godsmottagningen, där de berättade om sin process och utmaningar de står 

inför. Därefter skedde en förklaring av godsmottagningsprocessen av en medarbetare på 

godsmottagningen, intervju och observationer skedde löpande och utan bestämd ordning på 

frågor för att få en ökad förståelse för processen. Även här lades frågor till och exkluderades 

efter hur de passade med de processer företaget hade. De olika momenten utfördes samtidigt 

som de förklarades vilket ytterligare ökade förståelsen för de olika stegen.   

 

Benchmarkingstudie för företag C inleddes med att kontaktpersonen beskrev deras process med 

startpunkt där morgonskiftet startade och berättade vad som skedde vid olika tidpunkter under 

dagen, möteslayout och hur de arbetade efter mätetal beskrevs också. Efter denna genomgång 

skedde en rundtur för att gå igenom de olika processteg som ingick i processen. Här lades den 

största vikten vid godsmottagningen och den process som rör den, och hur de arbetar med att ta 

tillbaka produkter som ej säljs ute hos kund. Hos detta företag var mätetalen en stor del av hur 

de la upp bemanning och planering och därför lades vikt att förklara dessa.  

 

På fallföretaget skedde en deltidpresentation över hur studien fortgick och här presenterades de 

rotorsaker som studerats tidigare under studien. Dessa förklarades och behandlades 

tillsammans med medarbetarna och dessa fick lämna kommentarer huruvida dessa orsaker 

stämde överens med verkligheten och om det fanns mudas som författaren ej lagt märke till 

under sin studie av processen. Efter denna genomgång lades två rotorsaker till de andra men 

ingen av de rotorsaker som identifierats exkluderades.   

 

Efter en säkerställning av de identifierade rotorsaker inleddes en kostnadsuppskattning. 

Kostnaderna beräknades främst baserade på arbetstimmar. Alla kostnader baserades på 
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medarbetarnas uppskattning om hur lång tid varje moment tog samt på handledarens 

uppskattning om kostnad för respektive moment.  

 

En intervju utfördes med en medarbetare på avdelningen supply chain management, intervjun 

relaterade till leveranser och till skadat gods.  

Vid intervjun uppskattades hur mycket tid som relateras till skador på gods, orsaker och hur 

ofta de infaller. Även frågor relaterade till inkommande material från leverantörer berördes.  

Under intervjun fastställdes att leveransstorleken för materialen samt dess pris är låst till avtal 

med leverantörer vilket medförde att författaren studerade och jämförde materialens 

förbrukning/månad med den leveransstorlek som tilldelats respektive material.  

 

För att underlätta redovisningen av resultat beskrivs först fallföretaget och deras process enligt: 

beskrivning av processens steg, kartläggning, rotanalys och kostnadsuppskattning för dessa 

samt studerat material. 

Därefter presenteras de olika benchmarkingföretagens processer. Litteraturstudien avslutades i 

samband med sammanfattningen av resultatet.  

Därefter analyserades resultatet från litteraturstudien samt från studierna från fallföretaget och 

benchmarkingföretagen för att kunna besvara de tre forskningsfrågor som ligger till grund för 

rapportens syfte.  

 

 

 
Figur 3 Tillvägagångssätt 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen består av en studie av olika områden som påverkar 

materialhanteringen hos företag. Inledande beskrivs J-I-T och lean metodiken följt av 

lageromsättning, slöseri och standarder.  

Därefter behandlas ett lagers funktion, processer och utformning, kostnadsoptimering, den 

viktiga faktorn kundnöjdhet och leveranssäkerhet. Slutligen beskrivs metodiken VMI. 

 

3.1 TPS/ J-I-T 

Japanese Production Management(JPM) har studerats sedan tidigt 1980- tal då dess 

framgångskoncept Toyota production system(TPS) spreds till företag över hela världen 

(Schonberger, 2007). TPS är en tillverknings metodik som skapades på 1980-talet i Japan av 

Taiichi Ohno (Liker, 2004). TPS skapades för att företaget ska kunna överleva med minimala 

resurser under den ekonomiska krisen, där den minimala mängd resurser som till en början var 

ett hinder istället blev en konkurrensfördel (Behrouzi & Yew Wong, 2011). Toyota quality 

management, supply chain management och six sigma är metodologier inkluderade i TPS 

(Schonberger, 2007). TPS är skapat för att eliminera slöseri inom alla områden i kedjan från 

design av produkten till och med att den når kunden men fortfarande bibehålla en hög kvalité 

och kostnadseffektivitet (Karim & Kazi, 2013, p. 170).  

Just in time (J-I-T) är en av pelarna i TPS-huset. J-I-T innebär att endast den mängden som 

efterfrågas tillverkas vid den tid som efterfrågas (Sayer & Williams, 2012). Det innebär att 

produktionen styrs efter efterfrågan (Sayer & Williams, 2012). 

 

3.1.1 LEAN 

En organisation som verkar enligt lean ser medarbetarna som den största tillgången i företaget 

och leanfilosofin ska vara en centraldel av företagskulturen (Sayer & Williams, 2012).  Lean 

arbetar mycket med standarder, kommunikation mellan olika enheter, förbättringar och lärande. 

Inom lean understryks också vikten av pålitlighet och av att ha en bra relation till företagets 

leverantörer (Sayer & Williams, 2012). Vid en korrekt användning kan lean åstakomma 

kostnadsbesparingar och kvalitétsförbättringar (Radnor & Walley, 2008), och Shamah & A.M., 

(2013) hänvisar till lean som en metodologi som kan förändra hela leveranskedjans struktur, 

företagets position på marknaden, samt förändra funktionerna inom en organisation. 

Schonberger (2007) beskriver lean som en fungerande metod för många företag men som är 

svår att bibehålla under en längre tid, speciellt i förhållande till lageromsättning. 

Bhasin & Burcher (2006) hänvisar till att orsaken till att många företag misslyckas med sin 

lean implementering är att de ser det som en process istället för att se det som en filosofi. 

Många företag misslyckas också med implementering av lean på grund av att det saknas 

förståelse för hur dess effektivitet ska mätas, och om det ej finns förståelse för hur det ska 

mätas kan det inte användas med effektivitet (Behrouzi & Yew Wong, 2011). Karim & Kazi, 

(2013) hänvisar i sin tur till att de val av vertyg och mätmetoder som ska användas ofta baseras 

på hur processens problem har identifierats och formulerats, vilken process som används, och 

på företagets kultur. 

Några av verktygen som finns inom lean är: kaizen( små ständiga förbättringar), kaikaku(stora 

förbättringar), kartläggning av processen(vsm), fem S, och 7+1 slöserier. 

Bhasin & Burcher, (2006) beskriver hur lean ska implementeras och understryker vikten av att 

det inte är att förstå att förbättringar måste genomföras, utan hur de ska implementeras i fokus 

till både medarbetare och val av verktyg och metoder. Val av fel lean metoder verkar inte för 

att lösa problemställningen utan leder istället till kostnader (Karim & Kazi, 2013).   

Behrouzi & Yew Wong, (2011) påstår att i kontrast till metodiken kring lean så har inte 

mätningen av leans effektivitet utvecklats lika mycket. Vikten av att ha ett fungerande 

mätsystem och att rätt saker mäts vid rätt tidpunkt är stor, detta då det bidrar till viktig 
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information inför besslutsfattande (Karim & Kazi, 2013). Behrouzi & Yew Wong, (2011) 

beskriver ett förslag till en metodik med faktorer som bör finnas för att en mätning av lean ska 

kunna genomföras. Företaget måste bestämma med vilka metoder lean ska appliceras på, dessa 

val ska vara baserade på leans filosofi och ska leda till ett ökat värde för kunden (Behrouzi & 

Yew Wong, 2011). 

Därefter ska kategorier och mättal för dessa metoder identifieras, dessa kan exempelvis vara 

kostnad och tid som är relaterad till slöserier (Behrouzi & Yew Wong, 2011). 

Mätetal fastställs för varje kategori, slöserier kan exempelvis relateras till kostnader som kan 

relateras till mätetalen: lagerkostnad och transportkostnad. För att kunna mäta 

förbättringsgraden och effektiviteten kan därför dessa mätetal utvärderas. Se exempel från 

(Behrouzi & Yew Wong, 2011) nedan. 

1 
Figur 4 modell över mätetal 

Dessa värden adderas för att därefter divideras med antalet variabler för att få fram en 

genomsnittlig verkningsgrad för processen och bidra till identifiering av problemområden 

(Behrouzi & Yew Wong, 2011).  

 

3.1.2 Inventory turnover (lageromsättning) 

Lageromsättning är den årliga kostnaden av sålda artiklar delat med lagervärdet, omsättningen 

är en mätning av hur konkurrenskraftigt företaget är och en mätning av hur ”leant” ett företag 

är (Schonberger, 2007).  

Hur ett företag kan bibehålla ett litet lager hänvisar Zheng, et al., (2009) till tre påverkande 

faktorer: påfyllningstid, dålig leveranssäkerhet och en ej tillförlitlig prognos. Om alla dessa 

faktorer förbättras ska alltså en låg lagrenivå kunna upprätthållas, vilket i sin tur innebär lägre 

hanteringskostnader.  

Att en prognos ej blir tillförlitlig beror till stora delar på att variationer kan förekomma. Dessa 

variationer kan i många fall vara svåra att förutse om dessa ej är baserade på kända orsaker 

exempelvis säsonger. Det är också viktigt att undersöka om dessa variationer gäller alla artiklar 

eller bara specifika artiklar, för att lättare kunna förutse dessa förändringar. Ett sätt att minska 

denna variation är att tillämpa en aggreation där variationer fördelas jämnare under perioden 

(Zheng, et al., 2009). Ett sätt att hantera variationerna är att tillhandahålla ett säkerhetslager. 

Det innebär att det finns extra av materialet lagrat ifall att efterfrågan skulle öka och på detta 

sätt kan leveranstiden hållas ned (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

                                                 
1 (Behrouzi & Yew Wong, 2011) 
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3.1.3 Value Stream 

Value stream mapping(VSM) är ett verktyg som används för att kartlägga de steg som är 

nödvändiga för att tillverka en produkt/produktfamilj (Abdulmalek & Rajgopal, 2007), 

inkludering av kunder och leverantörer är också möjlig för att få en bild av hela kedjan 

(Schonberger, 2007). Genom denna kartläggning kan icke värdeskapande aktiviteter och slöseri 

visualiseras (Karim & Kazi, 2013), den ger också information om angående CT, downtime och 

lager (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, et al., 2013). När en VSM skapas är det första steget en 

kartläggning av det nuvarande flödet i processen för att sedan göra en ytterligare över det 

ideala flödet för processen (Sayer & Williams, 2012). Verksamheter som implementerar lean 

får inte alltid de fördelar som utlovas vid exkludering av slöseri i processen, för att förstå varför 

rekommenderar Ruiz-de-Arbulo-Lopez, et al., (2013) en användning av en mätmetod som 

kallas för Value stream costing (VSC). VSC är en relativt ny metod vars syfte är att mäta 

kostnader för aktiviteter, metoden rekommenderas för företag vars processer har mognat inom 

lean filosofin. De påstår att det inom lean krävs ett kostnadssystem som spårar kostnader på 

cellnivå och uppmuntrar till ständiga förbättringar(ibid.). Till skillnad från andra affärssystem 

fokuserar VSC på kostnaden för resurser använda inom hela värdeflödeskedjan istället för 

specifika produkter, det finns heller ingen skillnad mellan direkta och indirekta kostnader 

(Ruiz-de-Arbulo-Lopez, et al., 2013).  En av de största anledningarna att använda VSC som 

kostnadsmetod är att kostnaderna stämmer överens med verkligheten eftersom att många 

kostnader är satta för kostnader av hela system exempelvis kontrollkostnader och dessa 

används som bas vid beslutsfattande (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, et al., 2013).  

 

 

3.1.4 Muda, Muri och Mura 

Muda, Muri och Mura har sitt ursprung inom TPS metodologin. Haley, (2014) beskriver att för 

att helt förstå Leans metodik måste förståelse finnas för att alla system innehar någon form av 

slöseri. Muda består enligt Haley, (2014) en sammansättning av muri och mura på en mer 

övergripande nivå. Muri kännetecknas som överbelastning och innebär att delar eller hela 

processen kan vara under överbelastning bland annat genom överandvändning av resurser 

(Ranky, 2007), (Haley, 2014), för att eliminera denna typ av slöseri föreslår Shamah, (2013) en 

proaktiv förändring i form av upplägg. Mura är variationen och ostabiliteten som kan finnas i 

både en process och på kvlitén på produkterna (Haley, 2014), det kan även vara oförmågan att 

balansera inkommande material mot efterfrågan (Shamah, 2013), och variation på grund av den 

mänskliga faktorn (Ranky, 2007). För att eliminera ostabiliteten föreslår (Shamah, 2013) att 

fokuset ska ligga på att förbättra förarbetet samt planeringen.  

Muda är det som vanligtvis används dom samlingsnamn för slöseri inom TPS metodologin, det 

innefattar de moment som inte tillför något värde för slutkunden (Sayer & Williams, 2012); 

(Haley, 2014). Eliminering av slöseri är en av byggstenarna inom TPS metodologin 

(Cuatrecasas-Arbós, et al., 2015). För att kunna eliminera slöseri måste muda först identifieras. 

Ofta delas muda in i undergrupper enligt de 7+1 slöserierna som innefattar: 

1. Överproduktion 

a. Producerar mer än vad kunden efterfrågar, orsakar exempelvis ökade 

lagerkostnader, arbetstid och konsumtion av råmaterial. 

2. Väntan 

a. All väntan där en resurs ej utnyttjas är en form av slöseri. 

3. Överbearbetning 

a. All bearbetning som ej tillför något värde eller som exempelvis är ett resultat av 

känsligt material, eller förebyggande åtgärder för att säkerställa kvalitét.   

4. Omarbetning 
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a. Alla processer som inte kan möta de krav som ställs är ett slöseri, och även alla 

processer som ej tillför värde genom att förändra produkten ses som ett slöseri. 

5. Lager 

a. Ett lager ses alltid som ett slöseri. Det är dock ofta en nödvändighet för att 

säkerställa leveranssäkerhet mm, men det adderar inget direkt värde till 

produkten. 

6. Transport 

a. Förflyttning av material mellan stationer ses alltid som ett slöseri. Här kan även 

en dålig layout över processen skapa onödiga förflyttningar.  

7. Onödiga rörelser 

a. Alla medarbetarnas rörelser som inte adderar ett värde till processen ses som ett 

slöseri. Dessa rörelser inkluderar transport mellan stationer(gång), böjer sig eller 

sträcker sig efter material. (Sayer & Williams, 2007) 

+1 medarbetarnas outnyttjade kreativitet (Karim & Kazi, 2013) 

 

Dessa 7+1 kategorier kan i sin tur också delas upp i 2 ytterligare kategorier: typ 1 och 2. Där 

båda är icke värde adderande, men skillnaden är att typ 1 är av olika anledningar är en 

nödvändighet för företaget, exempelvis ett lager. Typ 2 är istället inte en nödvändighet och det 

är först och främst typ 2 som bör undersökas närmare och eventuellt elimineras (Sayer & 

Williams, 2007).  Ofta kan aktiviteter ses som att de är värdeadderande fast det inte är det 

exempelvis:  

- Tester av utrustning – säkerställer att det fungerar men förändrar inte produkten, utan 

testet bidrar istället med att risken att produkten inte fungerar tas bort.  

- Underhållsarbete adderar inte heller ett direkt värde till kund, det säkerställer att 

maskinen fungerar eller lagar maskinen. Dessa två kännetecknas som typ 1 slöseri 

(Sayer & Williams, 2007). 

Det som kännetecknas som en ej värdeadderande aktivitet kan definieras med hjälp av 

kundenskrav. Om aktiviteten inte tillför något värde för kunden exempelvis, om processen ej 

blir rätt första gången eller om produkten ej förändrades under aktiviteten tillförs inget värde 

(Sayer & Williams, 2007). Jones, et al., (1997) redovisar att cirka 60% av de aktiviteter som 

utförs inom ett företag inte är värdeadderande, vilket innebär att om dessa kan elimineras 

innebär det stora kostnadsbesparingar för företaget. 

 

3.1.5 Standarder 

För att kunna motverka att det blir fel under moment kan en standard utvecklas. En standard 

innebär att ett moment alltid utförs likadant. Standardiseringar används inom Lean som ett sätt 

att uppnå mål för en hög kvalitet, effektivitet, kostnad och kommunikation (Sayer & Williams, 

2007).  Som en tumregel för att applicera standarder finns 4 punkter: 

• Standardisera allt arbete som utförs repetitivt 

o Dokumentera arbetet för att underlätta utförandet av arbetet.  

• Utrustningen och systemen ska vara i bra skick 

o Det som används som stöd till arbetet ska vara i bra skick för att kunna 

säkerställa kvalitet och ett jämnt flöde. 

• Gör arbetsblad för standard utförandet och placera det synligt 

o För att underlätta att arbetet hela tiden utförs likadant placeras bladet synligt för 

att verka som en påminnelse över de olika stegen. Detta har stor vikt vid 

variationer och förändring av processteg.  
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• Uppdatera dessa regelbundet 

o Dessa måste uppdateras regelbundet för att kunna användas i flödet. Förändra 

standarderna så ofta som behövs om detta innebär att du kan minska variation, 

förbättra effektivitet och minimera slöseri. (Sayer & Williams, 2007) 

 

3.2 Lager 

Ett lagers funktion/huvudsyfte är att skapa en så effektiv material och bufferthantering som 

möjligt mellan tillgång och efterfrågan (Williams & Tokar, 2008); (Shah & Khanzode, 2015); 

Gu, et al., (2007) lägger även till syftet: samla produkter från olika leverantörer för att leverera 

till en gemensam kund.  

Förståelse för efterfrågan och dess beteende är starkt kopplat till beställningen av varor från 

leverantörer och leverans till kund, därför bör stor vikt läggas vid forskning kring vilken typ av 

efterfrågan som råder, om den är slumpmassig eller förutbestämmt (Williams & Tokar, 2008).  

Inom lean ses lagret som en typ av slöseri eftersom att det binder kapital och felaktig placering 

av material leder till slöserier, vilket gör att behovet för en korrekt placering av material stort. 

Cuatrecasas-Arbós, et al., (2015) påstår att den största anledningen till att ett lager kan innebära 

ett problem är att det kompencerar för andra problem, exempelvis: dålig kvalité, sena 

leveranser från leverantörer och driftstopp. Att som företag sträva efter att inte ha något lager 

alls är enligt Cuatrecasas-Arbós, et al., (2015) inte realistiskt, utan de påstår att företagen 

istället ska sträva efter att minska lagret med hjälp av olika metoder och processförbättrings-

tekniker. 

 

3.2.1 Forskning om lagerhållning 

Traditionell forskning från 50-talet om lagerhållning är baserade på tre stycken kategorier: 

1 Lagret kan förändras och optimeras oberoende av andra parametrar som kostnader och 

logistik. Där styrningen utfördes efter parametrarna efterfrågan och placerade order. 

2 Ett lagersystems huvudroll är att erhålla som en buffert för att uppnå smidiga processer 

och uppnå flexibilitet mellan olika avdelningar inom företaget. 

3 Hur effektivt lagret är ses som kostnaden för lagerhållning, påfyllning och dess förmåga 

att hantera brister. Det ansågs också att lagret kan bidra till vinst om kostnaden är så låg 

som möjligt. (Beamon, et al., 2009)   

Forskning efter 2000-talet hänvisar till nya kategorier och förhållningssätt som fokuserar på 

flexibilitet och effektivitet: 

1. Fokus på marknadskraftighet. Skapandet av en strategi där fokus ligger på att göra det 

som företaget gör bättre än konkurrenterna. 

2. Integration mellan olika enheter. Kommunikation mellan olika enheter som påverkar 

varandra för att öka kunskapen och medvetenheten. 

3. Processorientering. Fokus på flödet inom företaget och dess värdeflöde. 

4. Nätverk. Nätverka och skapa ett nätverk för att kunna skapa kundvärde. (Beamon, et al., 

2009) 

 

3.2.2 Lagerlayout 

När en lagerlayout ska skapas hänvisar Gu, et al., (2010) till fem stycken faktorer att ta hänsyn 

till, dessa är:  

1. Designen/layouten på lagret 

2. Ytan och dimensionerna som behövs 

3. Layouten för de separata avdelningarna 

4. Verktygen som ska användas inom lagret 

5. Strategier för lagret  
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Där (1) bestämmer flödet mellan de olika avdelningarna och flödet för materialet, (2) 

bestämmer hur stor yta som ska tilldelas lagret och de olika lageravdelningarna. Layouten (3) 

bestämmer vart allt ska vara placerat inom indelningarna exempelvis gångar och ställage. 

Vertygen (4) bestämms efter vilken verkningsgrad och vilka egenskaper de måste ha för att 

uppnå avdelningens krav. Strategien (5) bestämmer hurvida lagret styrs exempelvis hur stort 

säkerhetslager som ska vara tillgängligt och hur orderhanteringen ser ut. Dessa strategier har 

också påverkan på andra faktorer utanför lagret som exempelvis inköp och därför måste hänsyn 

tas till detta steg under designfasen (Gu, et al., 2010, p. 539). Gu, et al., (2010) understryker 

dock det faktum att alla stegen är beroende av varandra och hela implementeringen av lagret 

måste ta hänsyn till den effektivitet och produktivitet som företaget eftersträvar då det kan vara 

både kostsamt och svårt att ändra starategi för lagret i efterhand. 

Utvärderingen av ett lagers produktivitet är viktigt för verksamheten. De vanligaste variablerna 

är mätning i kostnad, utnyttjande av ytor och hur stor effektivitet/materialflöde ett lager har 

(Gu, et al., 2010). För att utvärdera ett lagers effektivitet kan simulering, benchmarketing och 

analytiska modeller användas. 

Hur avancerad automation/teknik som används inom lagret är svårt att bestämma i designfasen 

utan det hänger ofta på personlig erfarenhet hos beslutsfattaren (Gu, et al., 2010, p. 543). 

 

När storleken på ytan definieras behöver hänsyn tas till typ av lagerstrategi, om hänsyn behöver 

tas till säsongsbetonad försäljning, och vilka order/beställningar som ska hanteras. Dessa 

faktorer påverkar hur stor del av den tillgängliga kapaciteten som kan utnyttjas effektivt 

(utnyttjandegraden) (Gu, et al., 2010). De Marco & Mangano, (2011) understryker vikten av att 

ytan för ankommande gods är anpassad till mängden artiklar, och ej påverkar ytan för de 

utgående artiklarna, vilket kan innebära konsekvenser för leveranssäkerheten. 

Faktorer som begränsar lagereffektiviteten är: Hur mycket resurser som behövs för att utföra 

alla mottagande och skeppningsoperationer, total tid för chaufförer att lasta av och på gods; 

layout och placering av godsmottagning, buffert; policys gällande hur många kunder per kaj 

och alla begränsningar angående kajerna (Gu, et al., 2007).  

Det finns flera olika metoder för lagerföring och den metod som används har stor påverkan på 

utnyttjandegraden och effektiviteten på lagret.  

Bushuev, et al.,( 2015) beskriver två stycken huvudområden när det gäller lagermetoder, dessa 

är: förbestämt lager där ingående parametrar som ledtider är kända, och slumpmässigt lager 

som tar hänsyn till variationer som kan uppkomma. Slumpmässigt lager (kan hamna på vilken 

plats som helst), lager med fasta platser (kan hamna på några/ett specifikt ställe), klassbaserat 

lager(sorterat efter hur ofta de förekommer) in single command and dual command, (Gu, et al., 

2010, p. 543) 

Gu, et al., (2007) hänvisar till tabellen nedan som beskriver olika problemställningar relaterade 

till design och vilka beslut som kopplas till dessa problemställningar. 
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Tabell 3 Problemställningar relaterade till design 

2 (Gu, et al., 2007) 

 

Lagerhållning får också en alltmer framträdande roll i och med ökad marknadskonkurrens 

vilket kräver utveckling i produktion vilket i sin tur också kräver en högre effektivitet från 

lagerhållningen (Gu, et al., 2007). Metoder som J-I-T och lean ställer också ökade krav som: 

mer frekventa inventeringar, kortare svarstid och större produktflexibilitet (Gu, et al., 2007).  

Användning av rätt lagerhållningsmetoder och verktyg under framtagningen av lagerytan 

förbättrar produktiviteten, utnyttjandegraden, utnyttjandet av ytan och optimerar materialets 

rörelser (Shah & Khanzode, 2015, p. 274). Ett lagersystem ska uppfylla de krav som ställ i 

fråga om möjlig teknik och utförande till så låg kostnad som möjligt (Shah & Khanzode, 2015); 

(Gu, et al., 2007). 

 

3.3 Lagerstyrning/kontroll 

Hur ett lager ska styras/kontrolleras definieras av en kombination av faktorerna: hur omfattande 

planeringen är, hur många olika komponenter som måste ta hänsyn till och hur dessa integrerar 

med varandra, och hur stor komplexitet som krävs av kontrollsystemet (Faber, et al., 2013). 

Externa faktorer som påverkar kraven som ställs på lagret är variationerna i efterfrågan från 

kunder samt hur ofta kunderna ändrar sina order (Faber, et al., 2013). Vissa marknader 

förändras också oftare än andra vilket innebär att de som konkurrerar på dessa marknader 

måsta vara både flexibla och kunna förändras snabbt för att besvara de nya krav som ställs 

(Faber, et al., 2013). Många företag använder sig av ett lager strategiskt för att säkra sina 

leveranser mot oväntade förändringar i efterfrågan och förseningar (Baker, 2007).  Det är också 

                                                 
2 (Gu, et al., 2007) 
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svårt att fastställa hur kunden kommer ställa sig till nya produkter, och eventuella problem som 

kan skapas (Faber, et al., 2013). Vilket informationssystem som används av lagret måste ta 

hänsyn till de tidigare nämnda faktorerna för att kunna uppfylla de krav som ställs (Faber, et 

al., 2013). Vid användning av dessa system krävs verktyg som är anpassade för att kunna läsa 

streckkoder, ett av dessa är scanner. Det finns flera olika typer av scannrar som kan användas i 

samarbete med ett WMS-system för att kartlägga en produkt/ ett materials rörelser.  

 

   

3.4 Process vid lagerhantering 

Det huvudsakliga flödet i ett lager består av: mottagning av godset; avlastning vid lastkaj; 

placering i buffert; orderplock från buffert; förberedning/packning av order; skeppning från 

lastkaj (Gu, et al., 2007); det finns dock lager som även har ytterligare processer som 

exempelvis reklamationer och ompackning (Faber, et al., 2013). Det som tar upp störst yta i ett 

lager är ofta bufferthanteringen/hantering av pallar om det är ett lager som endast har pallar 

som lastbärare (Gue & Meller, 2009). När en buffert ska designas finns det tre faktorer att ta 

hänsyn till: hur mycket av en viss artikel ska finnas i bufferten; hur ofta bufferten ska fyllas på 

och vart i bufferten artiklarna ska vara placerade och kunna förflyttas till. Dessa faktorer tar då 

hänsyn till hur materialet ska flöda; hur stora batcher av varje material som ska tas emot och 

hur ofta de ska komma (Gu, et al., 2007); Bushuev, et al., (2015) understryker vikten av hur 

mycket material som ska tas emot och hur ofta, vilket de påstår har stor inverkan på 

kundnöjdhet till så låg kostnad som möjligt, Williams & Tokar, (2008) hänvisar också till 

vikten att förstå de generaliseringar som dras gällande variabler i modellen i förhållande till de 

fördelar som påvisas. Gue & Meller, (2009) påstår att alla lager där en buffertlagring av pallar 

ska hanteras, är designade efter två stycken oskrivna regler: 

1. Plockgångar måste vara raka och parallella mot varanndra. 

2. Om det finns korsande gångar måste dessa vara raka och möta plockgångarna i räta 

vinklar. 

Dessa regler leder till att de flesta lager ser likadana ut, vilket Gue & Meller, (2009) beskriver 

som en begränsning för produktivitet. I ett lager som hanterar orderplock, går halva tiden av att 

plocka ordern till att färdas sträckan mellan de olika lagerplatserna (Çelik & Süral, 2014). 

Därför är transportsträckan och lagerplatsernas placering väldigt viktig för ett lagers 

produktivitet och effektivitet.   

 

3.4.1 Traditionell- layout 

En traditionell lager- layout har enligt Cardona, et al., (2015) en lagerutformning där gångarna 

är parallella och ortogonala mot väggen och detta tvingar arbetarna att färdas enligt räta 

sträckor, och placeringen av pallarplatserna har antingen enkelt eller dubbelt djup (Gue & 

Meller, 2009). 

 

3.4.2 Fiskbens- layout 

En fiskbens-layout är upplagd på så sätt att ställagen är placerade både vertikalt och 

horisontellt. Fördelen med en fiskbens-layout på lagret jämfört med ett traditionell lagerformat 

är att distanserna mellan olika gångar blir kortare (Cardona, et al., 2015). Gue & Meller, (2009) 

beskriver fördelarna med diagonala transportsträckor med hjälp av broad way på manhattan där 

diagonala sträckor används för att minska avstånden. Enligt Gue & Meller, (2009) blir 

plocksträckan cirka 20 % kortare i ett lager med fiskbens design än vid en traditionell design. 

Figur 1 nedan beskriver en fiskbens-layout med 21 vertikala plockplatser med en längd av 50 

pallplatser, i modellen nedan är stationen som arbetarna utgår från lokaliserad längst ner i 

mitten. 
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Figur 5Fiskbens-layout3 

Layouten är baserad på fyra stycken faktorer: 

Faktor 1: Hur många öppningar ska finnas i första raden/ hur många plockplatser 

Faktor 2: Med hur många platser ska det ökning ske per rad. 

Faktor 3: Hur många rader ska finnas. 

Faktor 4: Hur många nivåer ska varje rad innehålla på höjden. 

Dessa faktorer tar Cardona, et al., (2015) hänsyn till och beräknar enligt en formel den optimala 

lösningen enligt fiskbens-layout beroende på dessa faktorer. De öppningar som då bildas i 

layouten ska minska sträckan som arbetaren måste gå och på så sätt minska kostnaderna 

(Cardona, et al., 2015). Gue & Meller, (2009) och Cardona, et al., (2015) fokuserar främst på 

slumpmässig lagerföring medans Pohl, et al., (2011) påstår att metoden har samma 

verkningsgrad även på omsättningslager. Çelik & Süral, (2014) undersöker metoden och 

kommer fram till att förbättringar på upp till 20% kan uppnås gentemot en traditionell layout, 

men att när en större mängd artiklar ska plockas kan det ske en försämring på upptill 30% men 

Pohl, et al., (2009) understryker att i medeltal sker en förbättring mellan 10-15% vid 

användning av fiskbens-layout.  

Metoden förbättrar tiden det tar att färdas till lagerplatser som ligger längre bort från 

startpunkten, om dessa artiklar nästan aldrig plockas är denna förbättring ej lika signifikant som 

om arbetaren skulle plocka artiklar över hela lagerytan (Çelik & Süral, 2014). Därför syns de 

största förbättringarna hos ett lager där artiklarna ställs in slumpvis där det finns plats, än en 

frekvensbaserad placering. Men när mängden artiklar som ska plockas ökar fungerar metoden 

bättre vid frekvensbaserad än slumvislagerföring, detta på grund av att sträckan minskar mellan 

artiklarna (Çelik & Süral, 2014). När efterfrågan är väldigt frekvensbaserad fungerar också 

fiskbens-layouten bättre eller minst lika bra som en traditionell layout (Çelik & Süral, 2014). 

En implementering av en fiskbens-layout från en ursprunglig traditionell layout kräver mycket 

arbete, vilket gör att många chefer avstår från att implementera förbättringar i lager- layout på 

grund av detta (Cross, 2006).  

3.5 Materialförflyttningar och leveranser 

Det finns flera olika metodiker bakom hur leveranser ska komma till företaget, ibland skeppas 

det separat av de olika leverantörerna och leveranserna kan då komma sporadiskt under dagen 

utan någon specifik följd. Det finns också en metod som kallas för ”milk run”, den innebär att 

en bil åker runt till olika leverantörer och tar med sig leveranser från alla leverantörer i samma 

bil (Sayer & Williams, 2007). 

“Delivery windows” är en annan metod som används för att underlätta ankomsten av material, 

det innebär att krav ställs på leverantören att leverera en mängd material, till en specifik plats, 

                                                 
3 (Gue & Meller, 2009) 
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inom ett specifikt tidsspann, om dessa krav ej upprätthålls kan avgifter tillkomma för 

leverantören (Sayer & Williams, 2007).   

I stora produktionsföretag/lager används ofta så kallade ”delivery routes”, vilket är bestämda 

rutter som används inom flödet för att transportera material. Materialet hämtas upp och 

transporteras vid specifika tider till förbestämda platser (Sayer & Williams, 2007). 

I en kedja där efterfrågan är flyktig och oförutsägbar behövs en leveransprocess som är 

transparant och där ständig kommunikation finns mellan alla parter (Ala-Risku, et al., 2010).  

Behovet av en fast leveranskedja är stort inom företag som arbetar mycket i projektform där 

antal, och förändringar kan bestämmas sent under processen, om ett material kommer sent så 

innebär det ofta att de faser som är beroende av artikeln också blir försenade(ibid.). Därför 

måste leveranskedjan kunna svara snabbt mot förändringar. 

 

3.6 Lager automation 

En av de största anledningarna till att ett företag väljer att implementera automation i sin 

process är att de växer (Baker & Halim, 2007). Under de senaste åren har ny implementering 

av metoder och teknik vuxit, de metoder som finns är: streckkoder(skanning), 

radiokommunikation, WMS (warehouse management system) vilket innebär möjligheter att 

förbättra effektiviteten (Gu, et al., 2007). Dessa metoder innebär också att det är lättare att följa 

alla stegen i processen och andra delar i leverantörskedjan kan på så sätt informeras om vad 

som händer (Gu, et al., 2007). Med hjälp av ett informationssystem kan aktiviteter följas och 

hur lång tid dessa tar fås genom att en starttid för en aktivitet registreras och sedan en starttid 

för nästkommande aktivitet, vilket innebär att en kartläggning erhålles för hur lång tid en 

process tar (Varila, et al., 2007). Ett WMS-system har också fördelen att data uppdateras i real-

tid, vilket enligt Min, (2009) kan leda till att företaget kan undvika felaktiga 

kostnadsuppskattningar som gör att beslut angående lagret fattas baserat på gammal data.   

Ofta används streckkoder för att lagra en mängd information och möjliggör att rörelser för 

specifika produkter/material kan spåras i processen, denna data sparas automatiskt via en 

scannings process (Varila, et al., 2007). Data som samlas in kan användas som grund för 

kostnadsoptimeringar då den är insamlad vid utförande av processtegen. Ett system som 

används för att samla in data är Activity-based costing (ABC), det hjälper till att kartlägga data 

som är en direktkostnad ofta kopplat till arbetstimmar. Aktuella data gör det också möjligt att 

kunna analysera processenssteg och lättare visualisera förändringar (Varila, et al., 2007). Den 

spårbarhet och kontroll av mätetal som krävs ska vara baserad på företagets strategi (Varila, et 

al., 2007). Många chefer underskattar ofta den mängd information som krävs för innan 

exempelvis ABC-system kan användas (Varila, et al., 2007). För att ge informationssystem 

tillgång till information om artikeln som ska följas, kan tilldelas en EAN-kod som delas av alla 

produkter eller ett unikt id/serienummer som är specifikt för just det materialet/produkten 

(Varila, et al., 2007). Vilken metod som väljs är helt baserad på den mängd information som 

ska skickas till systemet eller den spårbarhet av ett specifikt material som eftersträvas. För 

vissa material kanske extra information vill ges gällande hantering, detta kan då läggas in i 

koden, vid scanning av artikeln kommer sedan användaren se den tilldelade informationen 

(Varila, et al., 2007). Genom automation kan fördelen fås att ha möjlighet att hantera stora 

mängder material med kort varsel, speciellt där det ej finns tillgång till ett stort antal personal 

(Baker & Halim, 2007). 

 

3.6.1 RFID – teknologi 

Radio frequency identification (RFID) - teknologi är en metod som gör lagring och 

identifikation både lättare och effektivare (Johansson & Pålsson, 2009). RFID kan förbättra 

säkerheten, och effektiviteten i hela leverantörskedjan (Panos & Freed, 2007), det skapar också 

stora möjligheter till förbättringar genom att produkter kan identifieras (Karagiannaki, et al., 
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2011). RFID gör det möjligt att följa produkten under hela flödet vilket kan leda till möjligheter 

att strem-line:a processer vilket kan leda till ökade konkurrens fördelar. Det finns stora fördelar 

med att också kunna följa en produkt under hela leverantörskedjan, då det ger möjlighet att 

spåra produkten (Johansson & Pålsson, 2009). När ett system ska skapas för att kunna spåra en 

artikel rekommenderar Stefansson & Tilanus,(2001) 8 stycken steg: 

- En teknik som kan identifiera artiklar, exempelvis streckkoder och rfid-taggar. 

- Vilka steg som ska genomföras, definierat inom tre dimensioner: transport, lager, 

ändring av form. 

- Registrering av tid och plats. 

- Hierarki – olika hierarkier för att paketera på olika nivåer 

- Registrering av egenskaper, identitet, plats och tid när informationen insamlades. 

- Organisation, systemet där den insamlade informationen finns ska kunna delas mellan 

flera enheter. 

- Tillgänglighet, artiklar som färdas mellan moment i processen ska vara möjlig att spåra.  

- Aktivitetsnivå, om enheterna ska spåras vid varje steg i flödet eller om de ska 

registreras när de anländer eller lämnar fixerade punkter i processen (Stefansson & 

Tilanus, 2001). 

Karagiannaki, et al., (2011) hänvisar till tre faktorer att fokusera på när RFID ska 

implementeras, funktionsnivå: de faktorer som kan dra nytta av RFID, identifikationsnivå: 

vilka artiklar ska nyttjas i systemet, och ansvaret för att märka artiklarna med RFID. 

De drar också slutsatsen att en implementering av RFID-system visar större förbättringar 

relaterat till utnyttjande av arbetskraft samt tidsbesparingar vid ett lager med en 

manuellhantering än ett lager med en hög automatiseringsgrad (Karagiannaki, et al., 2011). 

Den största förbättringen är relaterad till tidsbesparingar. En orsak till att ett lager med 

högautomatiseringsgrad inte påvisar lika stora förbättringar är att vid redan kontrollerade 

processer finns det inte ett lika stort behov.  

Svårigheten som kan uppkomma för företag vid en implementering är att det kan vara svårt att 

uppskatta vilken nivå av spårning på produkten som faktiskt erfordras och vad kostnaden för en 

implementering innebär (Osyk, et al., 2012). 

 

 

3.7 Lagerplacering 

En av de största utmaningarna vid design av ett lager är lagerplaceringen av artiklar (Gue & 

Meller, 2009). För att artiklarna ska få rätt plats i bufferten kan metoden SLAP användas, det 

innebär att varje inkommande material ska få en plats som gör att materialhanteringskostnaden 

blir låg och att bufferten har hög utnyttjandegrad. Slap-systemet har då tillgänglig information 

om lagrets storlek, layout, tillgänglighet, volym, och information om artikeln som ska lagras 

som dimensioner, mängd, efterfrågan, när det kommer in och när det ska skickas iväg (Gu, et 

al., 2007). 

SLAP/PI (storage location assignment problem based on product information) delar in 

produkter i olika klasser, dessa klasser kan vare exempelvis dimensioner, efterfrågan mm. 

Lagret är då indelat så att vissa klasser har vissa platser och alla artiklar som ingår i en klass 

kan då ställas på dessa platser (Gu, et al., 2007). Det finns tre olika indelningar på dessa typer 

av lager: om alla produkter har en specifikplats kallas det direktlager; om det inte finns någon 

specifik indelning i klasser kallas det slumpmässig lagring och om det finns ett antal klasser 

som är som mest antalet produkter minus en, kallas det klassbaserad lagring (Gu, et al., 2007). 

Ofta delas klasserna in enligt kriterierna: antal gånger artikelns lagerplats besöks, hur mycket 

yta/hur många platser ska tilldelas varje klass och förhållandet mellan lagringsutrymmet och 

hur ofta lagerplatsen besöks (Gu, et al., 2007). Direktlager är den vanligaste typen av lager vid 

hantering av orderplock, eftersom att det tenderar att reducera arbetstiden (Gue & Meller, 
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2009). Det finns också en metod som kallas för POUS(point of use storage) vilket betyder att 

lagerplatsen för materialet finns i närhet till vart det används. För att skapa en lagerplats för 

materialet, måste den ta hänsyn till kvantitet, volym, vilken lastbärare som används/ska 

användas för materialet och även ur en ergonomisk aspekt för operatören (Sayer & Williams, 

2007). 

 

3.8 Kostnadsoptimering 

Många företag vill mäta sin logistiska effektivitet, den största bakomliggande anledningen till 

detta är på grund av en vilja att kostnadsoptimera sina processer (Varila, et al., 2007). För att 

kostnadsoptimeringen ska vara verksam krävs en kontroll över företagets logistiska processer. 

Azzi, et al., (2014) anger att lagerhållningskostnaden inom ett lager vanligtvis uppgår till cirka 

30% av den totala verksamhetskostnaden, men är beroende av vilken typ av verksamhet och  

också vilken arbetsmodell som tillämpas. För att en kontroll över processerna ska uppnås krävs 

ofta att det finns möjlighet att tilldela kostnader till respektive produkt och process (Varila, et 

al., 2007). Detta är dock väldigt svårt eftersom att många av de påverkande variablerna ofta är 

oförutsägbara under ett längre tidsspann, exempelvis är det svårt att förutse efterfrågan och 

längre produktcykler (Varila, et al., 2007). Om företaget inte använder sig av ett mätsystem 

baseras ofta resurskostnaderna på ett medeltal vilket kan vara missvisande om inte produkterna 

utnyttjar lika mycket (Varila, et al., 2007). Dessa feluppskattningar kan exempelvis leda till att 

budgeten för resurser blir för stor/liten.  

När effektiviteten är uppmätt kan identifiering och visualisering av områden ske där det finns 

förbättringsbehov, dessa förbättringar leder ofta vidare till lägre kostnader och bättre service till 

kunden efter implementering (Keebler & Plank, 2009). Kostnadsberäkningar av denna sort kan 

också motivera till vida investeringar i utveckling (Varila, et al., 2007), dessa investeringar 

innebär ofta att en bra relation till kunderna kan upprätthållas och företagets marknadsvärde 

ökar i det långa loppet (Keebler & Plank, 2009). Men lösningar och utrustningar som förbättrar 

precisionen på variablerna innebär ofta en större kostnad (Varila, et al., 2007).  

Beroende på vilken metod som tillämpats vid lagerhållning kan kostnaderna se olika ut. Om 

utgångspunkterna är de två huvudmetoderna som beskrivits tidigare i rapporten: förbestämda 

och slumpmässiga lager ser kostnadsställena ut enligt följande. Förbestämdalagers 

kostnadsställen utgår oftast från baskostnaderna: orderkostnad, lagringskostnad och 

inköpskostnad. Dessa kostnader kan enkelt uppskattas och omvandlas så att en 

kostnadsoptimering på orderstorlek och leverans kan bestämmas (Bushuev, et al., 2015). 

Vilken metod som implementeras måste ta hänsyn till att vissa av parametrarna kommer vara 

baserade på antaganden gällande lagerhållningskostnader och ledtider (Bushuev, et al., 2015). 

Kostnader för underhåll av anläggningen tillkommer också när den är i bruk, dessa kostnader 

kan exempelvis vara direkta i form av underhåll av verktyg och ytor, vilka är beroende av 

utformning av anläggning, och indirekta i form av administration (De Marco & Mangano, 

2011). Den kostnadsberäkning som företag använder för att räkna ut kostnaden för sitt lager har 

en direkt effekt på val av metoder som sedan tillämpas som arbetssätt inom lagret (Azzi, et al., 

2014) 

Ett lager kan ofta som stödprocess uppfattas som enbart en kostnad vilken inte bidrar till 

värdeflödeskedjan, eftersom att inget ökat värde tillfaller produkten. Beamon, et al., (2009) 

beskriver att ett lager kan ge ”tjänsten” som följer med produkten exempelvis snabb 

leveranstid, pris och effektivare underhåll. Ett lager kan därför ses som ett strategiskt medel för 

att uppnå kundnöjdhet (Beamon, et al., 2009). 
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3.9 Leveranssäkerhet och kundnöjdhet 

Kundnöjdhet är en viktig aspekt för lönsamheten, den mäts ofta i leverans säkerhet, hur många 

ordrar som levereras i tid dividerat med lagda ordrar (Voss, et al., 2005). Förståelse för vad 

kunden vill ha och sedan kunna leverera det är grunden till att uppnå kundnöjdhet (Sayer & 

Williams, 2007). Det är också viktigt att ge kunden precis det denne vill ha, varken mer eller 

mindre. När kundens krav defineras, defineras också vad som ska utföras, hur det ska utföras 

och om det är en nödvändighet att det faktiskt utförs (Sayer & Williams, 2007). Kunder som är 

nöjda med den produkt som levereras och punktligheten i leveransen, använder ofta företaget 

igen och rekommenderar ofta företaget vidare vilket kan leda till fler kunder (De Marco & 

Mangano, 2011). Det finns många sätt att mäta kundnöjdhet, De Marco & Mangano, (2011) 

mäter detta i sin studie genom att ta antalet levererade enheter dividerat med antalet 

reklamationer, och detta används som ett sätt att mäta kvaliteten på produkterna. 

Tillförandet av värde till en process defineras  av Sayer & Williams, (2007) med hjälp av tre 

stycken kriterier: 

• Kunden måste vara villig att betala för aktiviteten. 

• Aktiviteten måste förändra produkten/materialet på något sätt. 

• Aktiviteten måste göras rätt redan från början. 

Leveranssäkerheten är en faktor som är beroende av hur leveranskedjan ser ut eftersom att om 

en av leverantörerna inte kan möte efterfrågan skapar det ofta vågor längre ned i kedjan om 

resterande parter ej då i sin tur kan möta behovet. Sammarbete mellan flera parter i 

leverantörskedjan öppnar upp för ettt bättre arbete, vilket uppmuntrar till ett gemensamt 

planerande, vilket leder till ökade fördelar och lönsamhet för båda parter (Whipe & Russell, 

2007), (Soosay & Hyland, 2015) (Pradabwong, et al., 2017). Leverantörskedjan är en viktig 

faktor för hela företagets prestation, med en flexibelkedja av leverantörer som kan besvara 

varierande efterfrågan kan företaget bland annat minska kostnader, ge bättre underlag för 

beslutsfattning och förbättra kvalitéten på produkterna (Pradabwong, et al., 2017). Derwik & 

Hellström, (2017) belsyser vikten av relationer inom leverantörskedjan och hänvisar till att 

många företag sammverkar mellan avdelningarna ”supply chain management” och ”human 

resources” för att förstärka relationerna i kedjan. Även om det finns stora fördelar med att ha en 

fungerande leverantörskedja finns det också risker som måste tas i beaktning, speciellt vid 

användning av endast en leverantör av en viktig artikel. Ojha & Gokhale, (2009) understryker 

detta vid en redovisning av förlusterna för både Toyota och Erricsson när det började brinna 

hos deras leverantörer, kostnaden för företagen där förluster är inkluderade beräknas uppgå till 

520 miljoner US dollar, respektive 400 miljoner US dollar. Risken ökar också exponentiellt 

med det antal som ingår i leverantörskedjan (Ojha & Gokhale, 2009).  

  

 

3.10 Vendor Management Inventory 

Vendor management inventory är en strategi mellan företagen och leverantören som syftar till 

att minimera kostnaden och öka tillgängligheten för produkter (Sing, 2013). Vendor 

management inventory (VMI) är en metod av lagerhållning där själva lagret finns hos 

leverantören. Leverantören får tillgång till företagets materialplanering och lagerdata 

(Zammori, et al., 2009), och leverantören är ansvarig för att företaget ska ha rätt mängd 

material vid rätt tidpunkt (Sing, 2013), ofta sätts också en gräns för hur stor +/- avvikelse som 

leverantören får leverera till företaget utan att bli ersättningsskyldiga (Zammori, et al., 2009). 

Ofta har företaget/återförsäljaren större fördelar av samarbetet än leverantören, eftersom att 

leverantören är ansvarig för själva lagringen finns det risk att de har både för lite och för 

mycket på lager (Govindan, 2013). Det blir ett samarbete inom supply kedjan där alla 

medlemmar har ett gemensamt mål i och med att leverera en produkt till slutkunden, om detta 

samarbete inte finns, har varje del i kedjan olika mål och detta påverkar hela kedjan (Govindan, 
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2013). Vid korrekt användning av VMI kan situationer där material saknas minskas, 

säkerhetslager kan minskas och säkerheten för att leverera i tid ökar, den ökar också tilliten 

mellan leverantör och företag vid en bra implementering (Sing, 2013), utnyttjande av de 

positiva fördelarna med en leverantörskedja blir också större med vid användning av metoden 

(Govindan, 2013). Ofta förknippas uppstartsfasen av ett VMI system där leverantören får del 

av materialinformationen med det fulla systemet, men Claassen, et al., (2008) beskriver att det 

egentligen är ett VMR system. Detta gör att klassificeringen av lyckade VMI implementeringar 

mer komplicerad då många utvärderar metodens implementering redan efter VMR fasen 

(Claassen, et al., 2008).  

Designen på VMI systemet kan se olika ut och designen bestäms utifrån strategisk situation och 

typ av produktion och efterfrågan (Claassen, et al., 2008, p. 408). Zammori, et al., (2009) 

antyder att alla VMI partnerskap är olika och måste anpassas till den rådande sitationen och 

hänvisar därför till att en  model ska skapas för att kunna definiera de tekniska aspekterna. I en 

intervju där tio olika företag deltog som implementerat VMI blev resultatet i de flesta fall en 

minskning av sena och korrekta leveranser till företagen och en säkerhet för försäljning och 

möjlighet till bättre planering hos leverantören (Claassen, et al., 2008).    

 

När företaget har hittat en lämplig leverantör måste en överenskommelse ske med hänsyn till 

de förväntningar som respektive parter måste uppfylla, dessa krav innefattar:  

1. Ansvar vid olyckor, skador på artiklar eller verktyg, och stöld 

2. Gällande villkor vid prissättning, betalning, uppstartskostnad, och påföljder 

3. Säkerhet vid informationsdelning (Zammori, et al., 2009) 

De förväntningar som ska uppfyllas gällande leveransen sammanställs ofta med hjälp av 

företagets key performance index (KPI). 

För att kunna säkerställa tilliten mellan företagen och att alla inblandade uppfyller 

bestämmelserna rekommenderar Zammori, et al., (2009) att de är överens om alla satta krav 

och respekterar dessa. De rekomenderar också att avtalet är flexibelt för att kunna anpassas och 

utvecklas under samarbetet.  

 

3.10.1 Implementering av VMI 

Govindan, (2013) identifierade i sin studie av artiklar några gemensamma faktorer som 

påverkar om implementeringen av VMI systemet blir lyckat eller att alla fördelar ej uppnås. 

Dessa listas nedan: 

• Nogranheten hos data/information 

• Lita på informationen som tilldelats 

• Fördelarna fås i och med sammarbetet, ej den delade informationen 

• Ett centralt informationssystem som används av alla parter 

• Mätbarhet av leverantörens prestation (Govindan, 2013) 

 

Identifierade svårigheter med implementeringen enligt Sari, (2007) är att den information som 

delas antigen inte är uppdaterad eller att det inte finns någon tillit mellan parter, den påvisade 

efterfrågan stämmer ej överens med verkligheten eller att leverantören ej är inblandad under 

bestämmelseprocessen (Sari, 2007). En annan metod som kan genomföras istället för VMI 

inom leverantörskedjan är CPFR, vilket innebär att data gällande sammarbetsplannering, 

prognoser och påfyllning delas (Govindan, 2013). Det kan också vara så att leverantören i ett 

steg innan företagetsleverantör inte håller sina leveranstider vilket resulterar i en försenad 

process, därför är det viktigt att alla parter blir inkluderade i processen om den ska bli verksam 

(Sari, 2007).  
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Fördelar med VMI 

• Kostnadsreducering i form av lager och logistikkostnader 

• Bättre service för båda parter, företag och kund 

• Förbättrad leverantörskedja  

• Större vinstmarginal 

• Reducerar nivåerna för lager och säkerhetslager 

• Reducering av ”bullwhip”- effekten (Sari, 2007) 

• Reducering av administrativa kostnader, i form av omfattande materialplanering 

 

Av de tre faktorerna ovan är bättre service och förbättrad leverantörskedja de mest 

framträdande gentemot kostnadsreducering.  

 

Nackdelar med VMI 

• Om inte det finns tillit från båda parter, kan kritisk information undanhållas. 

• Metodiken fungerar bättre vid stabila förhållanden (Govindan, 2013). 
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4 RESULTAT 

I inledningen på resultatet presenteras fallföretaget och deras måltal, därefter presenteras 

materialhanteringsprocessen som studerats. Därefter presenteras en rotanalys av slöseri som 

framkommit i processen samt kostnaden för dessa. Kostnaderna beskrivs för den händelse som 

inträffar, de händelser som inträffar på grund av ovanstående presenteras separat och dess 

kostnad lika så.   

Därefter presenteras benchmarkingföretagen och deras materialhanteringsprocess, företagen 

presenteras enligt den ordning de besöktes och har tilldelats bokstäverna A, B och C för att 

säkra integriteten hos företagen.  

 

4.2 Företagspresentation av fallföretaget 

 

4.2.1 ABB Koncernen 

Koncernen ABB är ett Svenskt-Schweiziskt bolag med 135 000 anställda i mer än 100 olika 

länder runt om i världen. I Sverige finns de på 30 stycken orter där Västerås och Ludvika är 

bland de största verksamhetsorterna (ABB , u.d.).  

ABB strävar efter att tillhanda hålla prisvärda produkter som håller en hög kvalité, utan att 

kompromissa med varken kvalitét eller trovärdighet (ABB, u.d.). 

Abb koncernen är uppdelad i fyra stycken divisioner: Electrification Products, Robotics and 

Motion, Industrial Automation och Power Grids. Dessa divisioner är uppdelade efter branscher 

och produktområden (ABB, u.d.).  

 

 

4.2.2 Fallföretaget 

Fallföretaget är en enhet inom ABB. Deras vision består av punkter med en tydlig bild av vart 

de vill vara. De har visionen av att vara den arbetsplats inom ABB som har störst säkerhet. De 

strävar efter att alltid möta kundens önskemål och behov och på så sätt alltid vara en leverantör 

i världsklass.   

De har viljan att vara ett konkurrenskraftigt företag ur ett globalt perspektiv, med en stark 

framtidstro som är under ständig utveckling, och de vill ha medarbetare som har arbetsglädje 

och som utvecklas och ständigt tar sig an nästa utmaning.  

  

Kritiska framgångsfaktorer hos Fallföretaget:  

Deras framgångsfaktorer lyder enligt nedan. 

• Leveranskvalitét och kundfokus 

• Ansvarstagande och en personligutveckling  

• Tillhandahålla effektiva processer 

• Agilt förbättringsarbete 

• Kommunikation och marknadsföring 

 

 

4.3 Process vid materialhantering 

 

Vid materialhanteringsprocessen arbetar i dagsläget 8 stycken personer på heltid och en på 

halvtid. Fyra av de som arbetar heltid och den som arbetar på halvtid har låsta platser. En har 

en låst plats vid orderhantering, en sköter reklamationer och de två återstående sköter 

packningen. De som inte har låsta positioner roterar arbetsuppgifter varje vecka. Arbetet har ett 

skift som består av 8 timmars arbete exklusive 2 stycken raster.  
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Lagerutformning 

Lagrets buffert platser är i form av en materialhiss där mindre artiklar hanteras och flera 

ställage där det finns platser för pallar med en pallkrage, pallar med två kragar och högre pallar. 

Av de huvudplatser som finns är de flesta pallar med en krage och två kragar men det finns 

även ett fåtal huvudplatser som är anpassade för större pallar. Huvudplatserna är fördelade 

enligt förbrukningsfrekvens och de som förbrukas mest har de bästa platserna på plocksträckan. 

Fyllnadsgraden på dessa platser är relativt högre än det material som ligger längst bort på 

sträckan som kan ha en pall som innehåller en kartong. Dessa platser har oftast ingen buffert 

plats utan endast en huvudplats. De material som har högst förbrukning kan tillhandahålla flera 

buffertplatser.  

På lagret finns sammanlagt sex ställage med dubbelt djup och två med enkelt djup. En av de 

ställage med enkelt djup används för färdigpackat gods som är redo att utlevereras till kund. 

Det ställage som är placerat närmast godsmottagningen används för placering av pallar och har 

ett fåtal buffert platser högst upp.  

 

4.2.1 Godsmottagningen 

Godset hämtas på mottagningsyta, och transporteras in till godsmottagningsytan. På kollit sitter 

en plastficka med kollits artikelnummer. När kollit ska registreras som ankommet, skrivs 

artikelnumret in manuellt i datorn. Det enda godset som inte behöver registreras manuellt är 

gods från en specifik leverantör, det kan istället skannas in via en streckkod.  

När materialet registreras skrivs ett ankomstkvitto ut med artikelnummer och materialnummer, 

på ankomstkvittot står en plats vilken är materialets huvud-plats. Huvudplatsen fylls på 

kontinuerligt, och när den töms flyttas materialet som är äldst i bufferten till huvudlagerplatsen. 

Plockning sker alltid från huvudlagerplatsen först och främst. 

 

När inkommen pall med material ska ställas upp i pall-stellaget måste en ledig plats hittas. 

Platsen som pallen ställs på måste sedan skrivas in på materialkortet som sitter på materialets 

huvudplats. De högsta pallarna ska placeras högst upp i stellaget, vilket består av fyra stycken 

våningar. Eftersom manuell sökning av lediga platser förekommer kan det finnas pallar med 

låg höjd som står på översta platsen i stellaget. I dagsläget kan pallar som inte får en plats i 

stellaget ställas på en yta utanför själva lagret, men denna yta ska avverkas vilket innebär att 

det gods som står där måste få en plats inne på lagret. De pallar som inte är huvudplatser kan 

också flyttas om och bytas ut, om det exempelvis står en låg pall på översta våningen och en 

hög pall ska placeras i buffert. Om förflyttning av en pall sker är det viktigt att komma ihåg att 

ändra plats från den gamla platsen till den nya platsen på det materialets huvudplatskort, annars 

är det svårt att lokalisera pallen vid senare skede.  

 

Lagret töms enligt devisen, först in först ut(FIFO). Saldo på platsen kan ej ses i buffert, om 

saldot på en plats ska bestämmas måste en manuell räkning ske. Eftersom att principen FIFO 

används kan inte vilken plats som helst fyllas med nyinkomna artiklar på oavsett saldo, utan 

den plats som kan fyllas på är den senaste uppställda pallen med samma material. Om alla 

pallar hade kunnat fyllas på med senare ankommet material skulle det innebära att det äldsta 

materialet kommer finnas på lagret länge eftersom att det befinner sig i botten av pallen. Om 

material ska hämtas på platser hämtas det alltid på den äldsta platsen först. Om det inte finns 

tillräckligt med saldo på den äldsta platsen måste hämtning ske även på nästa plats i listan på 

huvudplatsen.  

 

När en huvudplats tömts och ska fyllas på, är det vanligt att materialkortet tas med för att se 

vart nästa plats som materialet ligger på är lokaliserad istället för att låta den sitta kvar på 

huvudplatsen. Detta kan medföra att den som ställer upp artiklar från godsmottagningen sätter 
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sin pall där. Denna pall måste då flyttas när huvudpallen ska in och det blir dubbel-jobb 

eftersom att hela proceduren då upprepas igen. Men om inte materialkortet tas med kan det 

innebära att fel pall tas ur buffert. 

Om godset som tagits emot inte tilldelas en lagerplats direkt utan står kvar på godsmottagnings 

ytan kan exempelvis orderbundet material tas direkt därifrån, vilket inte alltid noteras. Detta 

kan innebära att det är material som kan saknas när det sedan ska ställa in på lagerplats. Det 

kan då vara bra att kolla upp så att det säkerställs att något tagit materialet så att det inte har 

kommit för lite material från leverantör. OBS ankommande kvitto skrivs ut samma dag som 

leveransen mottogs. 

Det finns två typer av lagring för små material som skruvar, sladdar och muttrar, antingen 

placeras de i en materialhiss (megalift) eller i ett pallställ.  

 

Materialhiss 

Den materialhiss som används är en megamat/megalift. I materialhissarna placeras litet gods 

som skruvar och muttrar. Det gods som ska till materialhissen får texten ”megalift” på 

ankomstkvittot, istället för en buffertplats när det inkommande materialet registreras i datorn. 

När ett material ska placeras i materialhissen läses materialnumret in i en dator som endast 

används i anslutning till denna, datorns skrivare skriver då ut en lapp med materialets 

artikelnummer, anger en hylla och en plats i en kartong där godset kan placeras. När kretskort 

ska läsas in måste FIFO anges, detta anges automatiskt i systemet från startsidan om det ej tas 

bort manuellt. Om FIFO inte anges innebär det att det bara är att fylla på lådan trots att det 

redan finns material där. Anledningen till att det är speciellt viktigt på kretskort och på andra 

material med samma krav är att det kommer uppdaterade versioner och det är därför viktigt att 

det äldsta materialet hanteras först.  

När ett material tilldelas en ny plats kan antalet som får plats på respektive plats anges, 

beroende på kartong. Om det finns plats kvar på en plats med samma material som det som ska 

läggas in väljs den platsen automatiskt, exempelvis 40 stycken på första platsen och 30 stycken 

på en ny plats om inte alla får plats på endast en.  

Det kan bli saldoproblem om den ansvariga räknar fel/skannar in antalet som står när man 

skannar ankomstkvittot och det ej överensstämmer med verkligheten, exempelvis anger antalet 

8 stycken men lägger in 4 stycken. 

 

Materialets artikelnummer står på kartongen men inte på varje artikel, detta innebär att när ett 

material läggs in slängs ofta kartongen innan artiklarna placeras på vagnen för att köra in i 

megamaten. Därför är det väldigt viktigt att lappen med artikelnumret placeras med materialet i 

kartongen. Det är dock lätt att lappen kommer bort, vilket leder till att det är svårt att leda 

artikelnummer till artikeln. För att kunna spåra artikeln kan mottaget gods den dagen 

kontrolleras, om inget artikelnummer hittas genom detta steg får eventuellt leverantörer 

kontaktas eller kontakta inköp för att få fram ett artikelnummer. 

 

Det gods som är orderbundet läggs på vagnar som körs till orderhanteringsstationen. 

Vem av de anställda som sköter godsmottagningen skiftar varje vecka. 
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4.2.2 Orderhanteringspersonal 

Orderhanteringspersonalen sköter orderbundet material, inventeringar samt skriver ut 

plocklistor på order till packning (ej det som ska plockas till produktion). Vissa material ska 

skannas innan de packas. Anledningen till att endast vissa material skannas är för att det finns 

ett behov av att kunna spåra dessa material, i form av olika versioner.  

 

Stödprocess Inventering: 

Inventering sker en gång per år, dock behöver inte alla material inventeras på samma gång utan 

det sker parallellt med de andra uppgifterna när det finns tid över under året, om det inte finns 

differenser i systemet. Om en differens i systemet lokaliseras ska en inventering ske. Om det är 

ett material som har fler än en differens per år så innebär det att detta material kan komma att 

inventeras fler gånger.  

 

Differenser i systemet: 

Om det är en differens i systemet sker en inventering. Inventeringen måste utföras av två 

stycken personer, en som räknar, och en som kontrollräknar. Om det fortfarande finns en 

differens i systemet efter kontrollräkningen undersöks när artikeln ifråga är bokad eller 

avbokad. 

Det kan bli en differens på grund av olika anledningar: 

- Artikeln är inte avbokad 

- Vid delleverans har exempelvis. 8 artiklar(fulla leveransen) skannats in fast det är 

fyra som mottagits vilket innebär att när återstående leverans skannas finns ett 

plussaldo på 4 stycken. 

- Artiklar som kunden har skickat tillbaka men som inte har skannats in igen.  

- Reklamationer som ej blivit skickade trotts att det står att de har blivit skickade och 

vise versa. 

- Kontoret ”lånar” kort utan att boka av ur saldot. 

Det finns tre olika sätt som en artikel kan avbokas på: 

- Orderhanteringspersonal tar ut materialet själva, det vill säga om materialet är 

orderbundet och det inte finns andra artiklar med i ordern sker avbokningen direkt 

vid hantering. 

- Vissa av material som går till montering/produktion blir inte avbokade förens 

artikeln är färdigmonterad. Den kan alltså ligga kvar i saldo under exempelvis 

”megalift” fast den egentligen befinner sig i monteringen (WIP). 

- Om packningspersonal ska packa en order som ej går till produktion och material 

tas från hyllan blir den inte avbokad förens ett godsuttag sker när leveransen bokas.  

- Differenser kan också bero på att vissa artiklar läggs in på fel ”lager nummer” 

exempelvis ska förbrukningsartiklar läggas in på 0030 men de kan ligga på 0010, 

detta ger då ett felmeddelande vid sökning på artikeln eftersom att den inte finns på 

0030.  

Differens i saldot innebär: 

- I montering kan inte hela artikeln skannas igenom, på grund av att den del av artikeln som har 

-1 i saldot, eftersom att den inte finns. Saldot måste då ändras manuellt till +1. 

- Det saknas artiklar. Vilket leder till sökning efter artiklar, om artikeln inte hittas måste 

eventuellt inköp kontaktas så att den saknade artikeln kommer in.  
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Åtgärder vid differens i systemet: 

- Undersöker materialets rörelser och försöka lokalisera det, exempelvis kan det vara 

WIP. 

- Om det finns för mycket av materialet kan det avbokas. Det innebär att differensen 

måste noteras och sättas in i en pärm. Är den totala summan för ordern värd mer än 

5000kr måste den godkännas av avdelningschef. Är orden värd mer än 100 000kr 

måste den godkännas av hens chef innan avbokning.  

- Om det är ett plussaldo som beror på att leverantörer har skickat för mycket av en 

artikel och för lite av en annan måste en dialog föras med inköp som i sin tur får 

kontakta leverantören. Dessa diffar noteras alltid i dokument även fast den 

bakomliggande orsaken ej är identifierad.   

 

4.2.3 Packning + packning av vagn 

Plocklistorna skrivs ut av personal vid montering och placeras sedan på en vagn för den som är 

ansvarig att plocka vagnen för dagen. Om det skulle vara stora volymer att packa och det 

innebär att personalen inte hinner plocka vagnar om de ska möta dagens behov, kan 

monteringen/produktionen hjälpa till efter avstämning dem emellan. 

 

Om ett material tar slut på huvudplatsen medans vagnen plockas kan den som utför momentet 

fylla på huvudplatsen som tar slut själv eller tillkallar den som håller i påfyllningen för att den 

ska fylla på. Det uppfattas av medarbetarna att det oftast går snabbare att fylla platsen själv. 

Vid plock enligt listan står gångar samt platser för materialen noterade för att underlätta 

plockningen. Om fel material plockas på vagnen, noteras det oftast först vid montering att 

materialet är fel och det måste då ske en påfyllning med det rätta materialet. Det kan vara 

leverantören som exempelvis har blandat två stycken plåtar i samma pall. Om det är stora antal 

som kommer in i godsmottagningen samtidigt kan två material med nästan identiskt 

artikelnummer blandas ihop på grund av stor press om plats samt tid. Om en vagn ska plockas 

och det ligger två näst till identiska plåtar där det enda som skiljer dem åt är ett hål, kan det 

vara lätt att missa att det inte är samma speciellt om ordern har ett stort antal av samma artikel. 

Det finns en 4Q stencil över plåtarna att kontrollera mot om det råder osäkerhet när plockaren 

exempelvis ska rätta till fel som det beskrivet ovan.  

När hela listan är plockad måste den avbokas manuellt. Om avbokningen glöms bort innan 

överlämning till produktion sker ingen avbokning förens vid monteringens slut, vilket kan 

innebära att det finns ett större saldo tillgängligt än vad som egentligen finns att tillgå. 

 

Ibland är det för många listor på en vagn för det utrymme som finns att tillgå, detta måste den 

som plockar vagnen avgöra. Om för många listor ligger på vagnen, får den som ska plocka den 

lämna tillbaka det antal listor som det ej finns yta till. Platsbristen på vagnarna kan bero på att 

vissa av artiklarna är ömtåliga och känsliga vilket innebär att det inte kan ligga saker ovanpå 

dem. När artiklar ska plockas ut ur megamaten kan alla artiklar som ska hämtas ut registreras 

samtidigt. När en artikel registreras som uttagen förbereder maskinen hämtning av nästa, det 

gör att maskinerna arbetar parallellt med plocket av artiklar. Detta leder till en tidsbesparing, 

men kan också orsaka att det blir rörigt för den som ska ta ut artiklarna. En taktik kan därför 

vara att plocka ut artiklar order för order. 

Vid plock av vagn slängs inte alltid emballaget runt artiklarna utan det får ligga kvar i pallen 

där artiklarna plockas. Orsaken till detta kan vara att det kan vara långt att gå fram och tillbaka 

för att slänga skräp. 
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4.2.4 Påfyllning 

Den som är ansvaring för påfyllningar är också ansvarig för en packningsstation samtidigt. Vid 

en påfyllning hämtas materialkortet på huvudplatsen och sedan hämtas den äldsta pallen med 

materialet ur buffert. Då måste materialet finnas på rätt plats. Eftersom att uppställning i buffert 

är manuellt så kan det stå fel plats noterat på kortet, detta händer dock sällan.  

När den nya pallen hämtats för att fylla på huvudplatsen är det viktigt att den platsen som 

hämtats på stryks över på kortet. Om detta inte sker så kan påfyllaren åka till en plats som 

redan är tömd vilket innebär längre körsträcka.  

 

4.2.5 Packning+ plockning 

Det finns fem stycken packningsstationer inne på lagret som sköter packning av packlistorna 

från orderhanteringen, och en station inne vid produktion som sköter packning från montering. 

Det är inte samma person som plockar ordern och som packar den. Den som packar ordern 

dubbelkollar då att den som plockar ordern har plockat rätt antal av varje artikel samt att det 

ligger rätt saker på vagnarna. Vissa saker vägs istället för att antal räknas för hand, exempelvis 

skruvar. Vägningen går exempelvis till så att 10 stycken vägs och denna vikt används sedan för 

att räkna ut vad det antal skruvar som ska packas väger. Dessa placeras sedan i påsar med en 

klisterlapp på med artikelnummer och antal, dessa kontrollräknas ej vid packningssteget. Orden 

packas på pall och sedan placeras en pallkrage på pallen för att få kartongerna att stå stabilt på 

pallen och skydda godset. 

Orderhanteringen skriver också ut listor till det orderbundna materialet som ska packas, i dessa 

order kan det även material från buffert ingå.  

När ordern är packad skrivs etiketter ut med artikelnummer för de artiklar som ingår i ordern, 

dessa klistras sedan på kartongerna för att ge information om vad som finns i. Vilken lastbärare 

som använts registreras i systemet med hjälp av skanning av en stencil där de olika typerna av 

lastbärare står. Det är viktigt att dubbelkolla vilken lastbärare som blivit registrerad då det är 

enkelt att råka skanna fel streckkod. Valet av vilken lastbärare som ska användas baseras på 

vilken höjd den måste ha. Hel pallar har kragar i tre olika höjder, kvartspall har en höjd på 

krage.  

Det står ingenstans vilken lastbärare som skall användas utan det får uppskattas av den som 

packar ordern beroende vikt och hur många artiklar som ska packas. Kvartspallar får väga 

maximalt 15-20 kilo då dessa ibland måste lyftas upp då de inte passar på truckens gafflar. Hur 

en order ska packas innebär inget problem för de som är vana att packa, det är när en ny ska 

läras upp som problem kan uppkomma. Det finns en stencil som anger hur artiklarna ska 

förpackas gällande skydd men inte gällande kartonger på pall. När en order är packad avbokas 

den manuellt på datorn som är placerad vid varje plockningsstation. Därefter skrivs 

dokumenten: packlista, det som ingår i ordern och en etikett med orderns kollinummer ut. När 

ordern är färdigpackad placeras den i zoner beroende på viken storlek den har. Zonerna är 

uppdelade efter hur den ska transporteras och storlek enligt: flyg/bil, buffert för pallar, eller om 

det är kartonger.  

Alla artiklar packas om med undantag från en leverantör där godset kan skickas direkt om det 

ej finns skador på emballage. Till vissa länder måste gods packas om på grund av olika regler 

vid tullning.   

Det finns en truck vid varje packningsstation som används för att höja upp pallen som man 

packar på för att medarbetaren ska undvika att böja sig ner vid packning av order.  

 

4.2.6 Utlastning 

Utlastningsprocessen utgår från de beställda leveranserna från spedition. Vid olika tillfällen 

under dagen sker olika leveranser. Spedition ser i sitt system att en order är packad och bokar 
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därefter en transport till godset. Godset kan transporteras med bil eller flyg. När transporten är 

bokad skriver de ut ett leveransdokument med en tillhörande etikett per leverans. Dessa 

dokument lämnas över till utlastningen. Vid utleverans ligger utgångsstarten på 

leveransdokumentet och etiketten med kollinumret som sitter på godset.  Detta kolli lokaliseras 

sedan i buffertlagret. Kollin som ska levereras till kund har specifika ställage där gods placeras 

men de har ingen specifik plats i buffert utan är uppställda efter där det finns plats.  

Det är utlastningen som tar ner kollin och klistrar på etiketterna som medföljer 

leveransdokumentet. De kollar då kollinumret och jämför med kollinumret på 

transportpapperet. Om dessa överensstämmer klistras etiketten på. Om etiketten ligger med fel 

papper är det lätt att klistra fel etikett om medarbetaren inte är uppmärksam. Kollinumret består 

av cirka 12 stycken bokstäver och siffror, och på vissa gods kan numret vara väldigt lika och 

endast en siffra skiljer dem åt. Då är det lätt att ta fel kolli om inte leveransadressen också 

kontrolleras. Spedition kollar på transportnumret så etiketterna sitter med rätt 

transportdokument och utlastningen kontrollerar kollinumret på transportdokumentet/följesedel 

och kollit. På vissa etiketter kan kollinumret ses men inte på alla. Därför är det bra att 

kontrollera ort och adress för att förhindra fel. 

När gods ska köras till utlastningsport ställs dessa ihop med varandra för att underlätta 

transportering. Helpallar kan placeras på varandra med hjälp av truck, men det går ej att ställa 

kvartspallar på en helpall med hjälp av truck eftersom det finns en risk att förstöra helpallen 

som står under med truckensgafflar. 

Om pall/kvartspall ej hittas i buffert kan den stå kvar vid packningsstationen eftersom att 

skanning av kolli sker innan den slutgiltiga bandningen sker och kollit placeras vid 

utlastningsplatsernas buffert.  

 

Kollinummer på etiketten är litet och för vissa speditörer finns det inte på etiketten, vilket kan 

leda till att man kollar fel och klistrar fel etikett på kollit. 

Adress står alltid på etiketten vilken kan vara en säkerhetskälla att dubbelkolla innan etikett 

klistras på, vikten dubbelkollas också så att den överensstämmer med den vikt som står på 

leveransdokumentet.  

Gods placeras ihop efter vilken tid på dagen de ska skickas, om gods ställs ihop för tidigt så att 

de får vänta länge på transport, kan de vara i vägen för utförandet av andra moment. Order som 

ska skickas under eftermiddagen kan packas ihop tidigare men det kan då innebära att det blir 

ett dubbeljobb ute vid kajen, då dessa kan behöva placeras om efter storlek. Utlastning till kaj 

kan ske när som helst under dagen om man har lite att göra, om det inte finns plats att placera 

godset inne på lagret, om många leveranser ska ut eller om kollin är i vägen när man ska plocka 

ner från ställaget.  

En speditör i taget hanteras så att kollin som ska med olika transportsätt ej blandas ihop med 

varandra, det är inte heller säkert att speditörerna dubbelkollar så att allt i leveransen ska med 

innan de åker utan de tar det som står på plats.  

Den som är ansvarig för utlastning hanterar också ett annat moment vid materialhanteringen 

eftersom att utlastningen är uppdelad efter tider och ej är verksam under hela dagen. I dagsläget 

är tilläggsmomenten plockning och packning. Det kan då vara lätt att fastna i packningen och 

glömma bort tiden, vilket leder till att det kan bli stressigt vid utlastningen.  

När alla kollin transporterats till utlastningsytan för lastbilen, räknas de och antalet jämförs mot 

manifesten för att se att alla kollin är med.   

Om det är många paket kan de ta tid att hitta rätt paket. 

4.2.7 Packning vid produktion 

Skillnader mellan packning vid produktion och packning mot order: 

- Det finns möjlighet att skriva ut papper själv, om man har kunskap 
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- Packar flera åt gången (kan utföras på båda ställen men till största del vid 

produktion) 

Precis som vid packning vid packstationerna måste varje order dubbelkollas, vilket innebär att 

någon från packningsstationen inifrån lagret måste komma och dubbelkolla att antal och 

artiklar stämmer.  

Mätetalen som följs här är efter OTD (on time delivery) vilket menas att allt som ligger för 

leverans under dagen men ej är packat är ”försenat” enligt OTD:n. Den som ska skickas ett 

visst datum måste packas dagen innan, orderna sorteras och plockas i datum-ordning. 

Under packning kan papper som tillhör ordern läggas på olika ställen, vilket kan leda till att fel 

papper tas om flera order hanteras samtidigt. Det är också viktigt att kontrollera att allting är 

avbokat. Vikt och volym skrivs in manuellt, och det kan bli mycket att komma ihåg.  

Det har hänt att det har skickats fel saker till fel kund. 

När order ska köras till utlastning kan flera färdiga order tas med åt gången för att minimera 

mängden steg. 

Vid montering finns en lyftanordning för att lyfta ner färdiga artiklar från produktion från 

rullbandet. 

Vissa saker hämtas i montering och vissa inte, vilket kan ta tid att lära sig vart varje material är 

placerat, om man inte kan detta kan det innebära extra gång. 

Takttiden i produktionen är ca 50 enheter om dagen. 

 

4.2.8 Inköp 

Materialen är orderbundna men de mest frekventa produkterna finns inne på lager. Det material 

som inte är orderbundet köps in i batcher där det är ett visst antal artiklar per batch. Dessa 

batcher är utformade så att antalet fyller en lastbärare exempelvis en pall.   

Inköp kontrollerar också leveranstider och återrapporterar dessa till order, det vill säga hur lång 

tid det tar innan materialet kan levereras från leverantör.  

Den vanligaste leveranstiden uppgår till tre veckor, det innebär att tre veckors förbrukning 

finns inne på lager plus en veckas förbrukning som säkerhetslager. 

Lagret är uppbyggt av en del orderbundet material. Det köps in när en order läggs på materialet 

och saldot blir tomt och annat material köps vid behov av efterfrågan.   

Detta kartläggs genom användning av MRP- nettobehovsberäkning som fungerar enligt att när 

en beställningspunkt nås skickas ett köpförslag till inköparen.  

De delar som tillverkas själva (monteringen) finns en prognos som leverantörerna har del av. 

Denna prognos utgår från en procentsats som anger hur troligt det är att kunden köper en artikel 

där detta material ingår, denna procentsats tar också hänsyn till om materialet finns i flera olika 

artiklar. Leverantörerna har ofta längre leveranstider än den tidsperiod som kunden vill ha sin 

leverans, vilket gör att för att möta dessa kundkrav måste materialet finnas lagrat. De flesta 

förseningar som förekommer är korta förseningar, exempelvis en dag.  

Fallföretaget har en strategi som innebär en försäljning och fakturering på så mycket som 

möjligt vid varje månadsslut. Det innebär att för att kunna tillverka så många order som möjligt 

innan varje månadsslut måste det finnas tillgängligt material. Detta kan innebära att det blir ett 

överskott på material i förhållande till det som förbrukas. Detta överskott förbrukas under 

nästkommande månader i och med mindre inköp av material, men innebär en längre ledtid för 

materialet.  

Ibland kan variationer vara svåra att förutspå, vid implementering av nya versioner tillkommer 

en variation i prognoserna. Om den nya versionen säljer mer än den gamla, ligger fortfarande 

prognosen kvar på att den gamla ska sälja mer eftersom att den är baserad på data från 

föregående månader. Se grafen på figur 6 nedan över hur förbrukningen av 6 olika versioner 

påverkas av varandra. Versionerna kom enligt följande ordning: 6 (blå), 5 (orange), 4 (grå), 1 
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(gul), 3 (ljus blå) och 2(grön). Mellan de två första versionerna skiljde sig endast mjukvara, vid 

version 3 tillkom en artikel gällande hårdvara. Vid version ett tillkom ett flertal komponenter 

gällande hårdvara. Dessa komponenter återspeglas sedan i version två och tre, varav version 2 

också har ett lägre pris med samma prestanda. Grafens start återspeglar ett tillfälle då version 4 

precis kommit in på marknaden. I grafen kan ses att vid en versions ökning gällande mjukvara 

stiger förbrukningen av den nya versionen, och vid tillämpning av hårdvara stiger 

förbrukningen av de nya versionerna långsammare. Detta kan exempelvis bero på att ny 

hårdvara ofta kräver ny upplärning vilket kan innebära ökade kostnader för kund.   

 
Figur 6 Förbrukning versioner 

 

 

 

 

4.2.9 Supply chain management 

Skadat gods 

För ett tag sedan utfördes en utredning angående skadat gods och de bakomliggande orsakerna 

hos fallföretaget.  Då ankom skadat gods två till tre gånger per vecka. Efter utredningen 

lokaliserades att de flesta av de skador som fanns uppkom vid expresstransport. Orsaken till 

detta var att tillvalet transport med flakmeter som annars beställs på grund av varornas 

känslighet inte fanns, detta innebär att materialet istället staplades vilket medför en högre risk 

för skador. 

Detta transportsätt ersattes med annan transport vilket ledde till att transportskadorna minskade 

och i dagsläget inkommer skadat gods cirka en gång per månad. När ett gods registreras som 

skadat, dokumenteras skadorna av reklamationsansvariga vid materialhanteringen och en QM 

rapport utförs. Därefter skickas ett mail till inköp som registrerar nödvändiga data relaterat till 

artikeln och även varför skadorna uppkommit: har leverantören packat dåligt eller är det 

speditörsbolaget som är ansvariga. Hänsyn tas också till att även om det inte finns visuella 

skador så kan skador uppkomma på elektroniken som inte syns, utan de kan uppkomma först 

hos kund.  

Om det är speditörsbolaget är ansvariga för skadorna finns en branschregel att företaget kan 

kräva 19kr/kg. Fallföretagets produkter är värda mycket pengar men har en låg vikt vilket gör 

att materialet till stor del skrotas. Det finns en möjlighet för företaget att få pengar från 

försäkringsbolaget för det gods som måste skrotas, men detta tillämpas inte ofta. 

Transportskadorna för artiklarna uppgår till ca 1 miljon kr/år.   
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Varje skadat gods tar cirka 120 minuter sammanlagt för de i personalen som är inblandade i 

processen, i denna tid ingår även dokumentering och hantering av gods. 

 

Inkommande gods 

Det finns ett leveransdatum som leverantören måste förhålla sig till, om godset ankommer efter 

detta datum är det försenat. Däremot får leverantörerna leverera hur tidigt de vill.  

Vilket ger dem möjlighet att fördela sina variationer. När godset är försenat kopplas inköp in 

och tar reda på orsak till försening, och om leverantören kan rå för att det är försenat. 

Leverantörens OTD mäts hela tiden löpande och avstäms i ett STM (supply team management) 

-möte 1 gång per månad. Om leverantören har upprepade sena leveranser finns bötesklausuler 

som uppgår till ett värde på 1–2% av leveransvärdet. Denna bötesavgift delas dock inte ut 

speciellt ofta, det var vanligare förr.  Under STM-mötet bestäms vad som gäller gällande 

leverantören och det som bestäms skickas sedan till leverantören. Leverantören får en 

preliminärprognos skickad från ABB gällande efterfrågan. 

  

Det finns bestämda leveransstorlekar med fasta priser enligt avtal.  

Finns det inga avtal angående hur artiklarna förpackas angående mängden per kartong utan det 

bestäms av leverantören. 

 

4.4  Rot analys av identifierade Mudas 

Rotanalys av rotorsakerna redovisas nedan i tabeller. Först visualiseras de i ett orsak-verkan 

diagram, se figur 7. För en mer visuell bild presenteras rotorsakerna i fem separata orsak-

verkan diagram i bilaga 5–10. Därefter presenteras rotorsakerna närmare i tabell 4,5,6,7 och 8 

där varje område har en separat tabell med orsaker och förklaringar av vad dessa innebär för 

företag och personal. I tabell 9,10,11,12 och 13 presenteras sedan kostnaderna för varje 

rotorsak, dess kostnad är beräknade efter vad som kan hända det är därför ej fastställt att dessa 

händer varje gång. 

 

 
Figur 7 Orsak-verkan diagram, rotorsaker 
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Tabell 4 Rotorsak, leveranser 

Leverans 

hantering 

Förklaring 

Stora leveranser Stora leveranser innebär att det kommer flera stora pallar på samma 

gång. Dessa leveranser orsakar stress för personal i 

godsmottagningen. Om det dessutom kommer flera stora leveranser 

kan det bli brist på yta. 

Platsbrist Platsbrist leder till att material ej kan ställas upp i buffert. 

Stressigt Stress leder till att det kan bli fel eller saker glöms bort. 

Blandat gods Blandat gods innebär att det kommer flera olika material på samma 

pall, vilket kan innebära extra sorteringstid samt lätt att blanda ihop 

paket och papper. 

Felsaldo Om det blir felsaldo kan det leda till att man tror att det finns 

material som inte finns eller att det finns extra material som binder 

kapital. 

Delleveranser Ej fullständig leverans, kan leda till platsbrist, tar mer tid att hantera 

två istället för en. 

Platsbrist Kan leda till platsbrist om det blir två pallar istället för en. 

Felsaldo Om hela leveransen läggs in båda gångerna blir det fel i saldot 

 

Tabell 5 Rotorsak, manuella 

Manuell 

hantering 

Förklaring 

Räknar fel Mänsklig faktor, räknar fel på antal och vidtar åtgärder 

Felsaldo Felsaldo leder till inventeringar etc. se ovan 

Blandade 

artiklar 

Artiklar kan ibland komma blandade eller så kan artiklar som 

liknande varandra råka blandas ihop. 

Felsaldo Om två olika artiklar är placerade med varandra, leder detta till 

felsaldo för båda artiklarna 

Skriva fel plats Vid inlämning av gods i buffert skrivs buffertplatsen för artikeln 

upp på huvudkortet, om fel plats fylls i måste artikeln hittas i 

buffert. Om fel plats skrivs och en annan artikel som liknar den 

andra finns på platsen kan istället fel artikel placeras på fel 

huvudplats, vilket leder till fel under senare skeden, till packning 

och produktion. Ibland skrivs platsen ej upp, vilket innebär att den 

glöms bort tills man ”hittar” den igen. 

Kan ej se saldo Om det är stressigt kan ibland pallar placeras i buffert utan att kolla 

om det finns plats på den senast inställda. Visualisering av saldo 

underlättar också påfyllning på plats. Exempelvis kan detta ge 

indikation när det finns få kvar och om det ligger en plockorder på 

materialet. 

Platsbrist 
 

Platsbrist Platsbrist indikerar på att det antingen finns för mycket på lager 

eller att volymen på respektive pall är liten. 
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Tabell 6 Rotorsak, standarder 

Standarder Förklaring 

Returer Finns ej skriven standard när det gäller returer, i dagsläget lämnas 

ansvaret över på spedition att hitta och pall/kartongen står kvar på 

godsmottagningen. 

Ansvar, lämnas Ingen vet vems ansvar det är att hitta godsets rätta adress mm. 

Skadat gods Finns en standardhanterings mall, men godset står kvar på 

godsmottagningen länge under utredning. 

får stå på 

godsm. 

 

Felsaldo meg. Finns ej en standard hur fel ska hanteras, om det är stressigt läggs 

det ofta åt sidan. Inventering sker senare men det kan leda till att det 

blir platsbrist mm under tiden om många artiklar ska in i 

megamaten.  
 

Tabell 7 Rotorsak, fel 

Fel Förklaring 

Felskick Gods skickas fel, kan vara till feladress p.g.a. feladress i ordern. 

Gods kan skickas till fel kund, detta upptäcks först när kunden hör 

av sig, kan leda till mist förtroende i långa loppet. 

Etiketter och 

leveransdoc. Hör 

ej ihop 

När dokumenten kommer till utlastning så hör ej 

leveransdokument och etikett ihop, leder till felskick om det ej 

upptäcks. 

läser fel på 

etikett 

Läser fel kollinummer på etikett viket kan leda till att fel artikel 

skickas. 

(feldokument 

med leverans) 

Fel papper skickas med fel paket 

  

Felsaldo 
 

Fel antal läggs in 

i systemet vid 

godsmottagning 

Om fel antal artiklar läggs in i systemet från början exempelvis på 

grund av felleverans/ delleverans så leder detta till felsaldo. 

Blandade artiklar Om artiklar är blandade i kartongerna vid leverans leder detta till 

felsaldo. 

Räknar fel 
 

Ej avbokning Om artiklar ej avbokas när de plockas, så leder det till att systemet 

tror att dessa finns kvar. Dessa artiklar avbokas då först vid 

skeppning.  
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Tabell 8 Rotorsak, extra tidskrävande 

Extra 

tidskrävande 

Förklaring 

Avbrott Avbrott från ex. kontoret som har frågor eller någon som frågar 

om hjälp leder till avbrott i arbetet. 

Leverans Avbrott kan också vara om det kommer leveranser vilket gör att 

man som godsmottagare släpper det man håller på med och 

hämtar det som kommit in. 

 från kontor Avbrott från kontor som har frågor  

Fel Kan leda till att man glömmer bort vad man höll på med om man 

blev avbruten. Fel kräver extra tid för att hantera vad som är 

felkällan och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Väntan Väntan vid exempelvis upptagen materialhiss 

Paketutkörning Tar tid att köra ut paket, ofta vet man ej vem personen är som man 

ska lämna paketet till vilket leder till att man måste leta och fråga 

runt efter personen.  

Felsaldon Fel kräver extra tid för att hantera vad som är felkällan och vilka 

åtgärder som ska vidtas. Felsaldon leder till inventeringar som kan 

ta extra tid. 

inventering 
 

Standard vid fel/ 

oväntade 

stuationer 

Standard att hantera oväntade situationer som man ej har vana att 

arbeta med, ex när felsaldon sker när det är stressigt, när returer 

kommer tillbaka, speciell plats för hantering etc. 

Blandat gods Blandat gods kräver extra tid för sortering mm. 

tar tid att sortera 
 

Förpackningar Vissa förpackningar tar extra tid att hantera exempelvis ”coating” 

och att skära av flikar på kartonger. 

skära upp 

kartonger mm. 

 

 

4.5 Kostnadsuppskattning av rotorsaker 

De rotorsaker som listas i tabellerna 4-8 ovan har givits en uppskattad kostnad av vad 

respektive orsak kostar för företaget med hänsyn till tid, kostnad/h och eventuella efterföljande 

åtgärder. Kostnaden/h är uppskattad till 450kr/h. De orsaker som ej har direkta kostnader utan 

får följder som kostar har markerats med – och kostnaderna för orsakerna har skrivits vid 

respektive följd.  

 
Tabell 9 Kostnadsuppskattning, leveranser 

Leverans 

hantering 

Timlön Uppskattad 

tid 

Ytterligare åtgärder Kostnad 

Stora leveranser 450kr/h Ca: 20min-

1h 
- Uppsortering 

- Full 

godsmottagning 

150-450kr 

Blandat gods 450kr/h 7-20min - Uppsortering Tar extra tid 

Delleveranser 450kr/h Ca: 20 min - tar extra tid pga 

två hanteringar 

- platsbrist 

- felsaldon 

Ca:150kr/gång 
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Tabell 10 Kostnadsuppskattning, manuella 

Manuell hantering Timlön Uppskattad 

tid 

Ytterligare åtgärder Kostnad 

Räknar fel 450kr/h 5-10min - felsaldo 

- inventeringar 

- platsbrist  

 

- 

Blandade artiklar 450kr/h 
 

- uppsortering 

- felsaldo 

- inventeringar 

- 

Skriva fel 

plats/ingen plats 

450kr/h 1 st/år hittas 

”försvunnet 

gods” 

- letande 

- ”försvinner” 

- Inventeringar 

- Fel artikel 

hanteras 

Ca 25 000kr på 

grund av FIFO 

Kan ej se saldo 450kr/h 
 

- Försvårar 

påfyllningar 

- Försvårar 

påfyllning i 

senaste platsen 

- Vid stress tar 

man istället en 

ny plats 

- 

Platsbrist 450kr/h 
 

- Material kan 

istället stå kvar 

på 

godsmottagning 

Hyra för lagerytan 

15-20 000 kr /mån  

180-240 000kr/år 

 

 

 
Tabell 11 Kostnadsuppskattning, standarder 

Standarder Timlön Uppskattad 

tid 

Ytterligare åtgärder Kostnad 

Returer 450kr/h Händer ca 

1gång/vecka 
- Hanteras av 

personal 

- Kan stå tills kund 

hör av sig 

5000 kr/gång 

Skadat gods 450kr/h 1 st/mån - Utvärdering 1 

mån 

- Står kvar på 

godsmottagning 

54 000/år arbetstid 

320 000kr/år 

Felsaldo meg. 450kr/h 20-30 min - Inventering 

- Felet kan skapa 

platsbrist, vilket 

kan innebära 

extra sträckor att 

transportera sig. 

150-225 kr/gång 
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Tabell 12 Kostnadsuppskattning, fel 

Fel Timlön Uppskattad 

tid 

Ytterligare åtgärder Kostnad 

Felskick 450kr/h 

 

1 st/mån - Lokalisering av 

paket/pall 

- Organisering 

med kund 

10 000 kr  

5-6h +transport 

5000 gång + 

eventuella 

kostnader för ny 

produkt 

Felsaldo 
   

 

Fel antal läggs in i 

systemet vid 

godsmottagningen 

450kr/h 
 

- Inventeringar 

- Brist på material 

-  

Blandade artiklar 
 

Inträffar ofta - Felsaldo 

- inventeringar 

-  

Räknar fel 
  

- felsaldo 

- inventeringar 

- nya köp 

- förseningar 

-  

Ej avbokning 450kr/h 18,3 

artiklar/mån 

15 min/mån 

- felsaldo 

- inventeringar 

112,5kr/mån 

1350 kr/år 
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Tabell 13 Kostnadsuppskattning, extra tidskrävande 

Extra 

tidskrävande 

Timlön Uppskattad 

tid 

Ytterligare åtgärder Kostnad 

Avbrott 
  

- kan leda till fel 

eller glömmer 

vad som skulle 

utföras 

- felsaldo 

- 

Leverans 450kr/h 2 min - glömmer läsa in 

artiklar 

- felsaldo 

-  

Väntan 450kr/h ~10min/dag - tar tid  

Paketutkörning 450kr/h 1 st/dag 

Ca 30 min 
- tar tid 

- innebär ibland 

letande 

4500 kr/mån 

54 000kr/år 

Felsaldon 
 

-  
 

-  

Inventering 450kr/h 0,16-16h 

Vanligaste 

tiden vid 

fel:1h +/-

10min 

Ej fel 10min 

 

- kan innebära 

kostnader i.o.m. 

material som inte 

hittas 

- ca 1/8 stämmer 

inte 

 

75-525kr/ 

inventering 

Standard vid fel/ 

oväntade 

situationer 

 
-  - Söka information -  

Blandat gods 
 

-  2 pallar med små gods tar ca 

två dagar 
-  

Tar tid att sortera 
 

7-11 min Uppskattat -  

Förpackningar 
   

-  

Skära upp 

kartonger mm. 

450kr/h 0,5 min/ 

kartong 

 
14 000kr/år 

 

 

4.6 Processystem karta 

Nedan presenteras tre stycken processkartor över den nuvarande processen. Anledningen till att 

processen delas upp i tre stycken delar är för att varje del i processen skall kunna kartläggas 

korrekt eftersom att de hanterar olika enheter. I kartläggning ett över godsmottagningen är den 

hanterade enheten sekunder/pall, i kartläggning två över orderplock hanteras istället 

sekunder/artikel och kartläggning tre över packning/utlastning hanterar enheten per order. 

Anledningen till detta är för att det inte skulle tillföra ytterligare värde till tidsuppskattningen 

då dessa enheter ej hanteras. I kartläggning två och tre presenteras steget montering med en 

svartruta utan tidsuppskattning, anledningen till detta är för att monteringen ej har studerats i 

denna studie, men för att skapa en realistisk modell, har denna även inkluderats. Den tid som 

monteringen tar har heller inte vägts in i tidtagningen utan endast de steg som är före och efter. 

Kartläggningarna presenteras även i bilaga 1, 3 och 5. För att få en övergripligbild över hur den 

totala tiden fördelas mellan momenten presenteras även tre stycken figurer med procentenheter 

över godsmottagningen, plockning och packning och utlastning. Dessa benämns som figur 9, 

11 och 13. 
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Figur 8 Kartläggning 1 över godsmottagningen 

 

 
Figur 9 Tidsfördelning godsmottagningen 
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Figur 10 Kartläggning 2 över plockning 

 
Figur 11Tidsfördelning Plockning 
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Figur 12 Kartläggning 3 över packning och utlastning 

 
Figur 13Tidsfördelning Packning och utlastning 
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4.7 Material 

Under studien studerades tolv stycken material uppdelat i 4 stycken produktgrupper.  

I tabell nedan presenteras förhållandet mellan mottaget och förbrukat material i procent för att 

visualisera eventuellt överskott av material.  

 
Tabell 14 Differens mellan inköpt och förbrukat material 

Överskott i procent per år 

Material Procent 

Material 1 8% 

Material 2 2% 

Material 3 4% 

Material 4 25% 

Material 5 14% 

Material 6 16% 

Material 7 10% 

Material 8 17% 

Material 9 0% 

Material 10 9% 

Material 11 8% 

Material 12 1% 

 

Kostnaden för överskott av dessa material har beräknats efter formeln: 

  
𝑀𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
= 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝å 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠𝑠𝑙𝑢𝑡(%) 

 

Företaget eftersträvar ett säkerhetslager på ca 10%, vilket innebär att på vissa material ligger 

procentsatsen högt och på vissa lågt. De tre material med högst värde tillhör en version som det 

finns en senare uppgradering på. Data bakom säkerhetslagret är baserad på de senaste sex 

månaderna vilket gör att om den nya versionen säljer bättre än den gamla kommer 

säkerhetslagret vara för lågt på den nya versionen och för högt på den gamla. Den 

sammanlagda kostnaden för dessa tolv stycken material beräknas uppgå till ca: 2 600 000 kr 

vid årets slut år 2016. Denna beräkning tar dock ej hänsyn till kvarvarande lager från 

föregående år utan endast data från 2016.  

 

4.8 Benchmarking företag 

De företag som studerats är lokaliserade i Sverige. Alla företag som studerats har olika 

metoder och tekniker för att hantera sin materialhantering. För att värna om integriteten hos 

företagen har de benämnts enligt Företag A, B och C. Av företagen är det bara företag B som 

har en produktion inom företagets lokaler. Storleken på företagen och dess lokaler varierar 

också kraftigt. Alla företagen har besökts löpande av författaren under hösten 2017 med start i 

sluten på september till och med mitten av november.  

 

4.8.1 Företag A 

Företag A är ett medelstort företag som inte tillämpar en egen produktion utan får produkter 

levererade som de paketerar om alternativt skickar direkt vidare till kund. 

Företaget strävar efter att tillämpa korta leveranstider och leverera ordern snabbt. 
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4.8.1.1 Process vid materialhantering 

Företag A är har till skillnad från de andra studerade företagen ej en befintlig produktion. De 

får istället in separata produkter, som sedan förpackas om och levereras till kunden. De har två 

olika tillvägagångsätt. Det finns order som tas emot och skickas under samma dag om 

beställningen läggs innan klockan 16.30 och det finns också order som har en leveranstid på två 

veckor. För att kunna uppnå leverans under samma dag innebär det att de måste tillhandahålla 

ett lager av artiklar. Företagets buffertlager hanterar endast pallar som lastbärare.  

Lagerutformning: 

Lagret är utformat så att det mest frekvent förbrukade godset placeras för att minska sträckan 

som färdas vid plockning. Därför placeras det godset med högst frekvens så nära till 

packningen som möjligt i stegrande ordning. 

Buffertlagringen är utformad efter pallar, men det finns även lagring för mindre gods i form av 

7 stycken materialhissar med 22våningar var. Det arbetar sammanlagt nio stycken personer 

under ett skift vid full bemanning: fem stycken arbetar med plock och packning, en arbetar vid 

godsmottagning, en jobbar med reklamationer och kunduppföljning och en jobbar på heltid 

med utlastning plus en som jobbar halvdagar. 

Företaget använder sig av ett WMS system där varje steg av processen skannas. De har haft 

den här processen i cirka två-tre år.  Innan systemet började användas kunde de ha felleveranser 

cirka 1 gång/vecka, nu kommer felleveranser till kund endast en-tre gånger/år.  

Alla artiklar har ett separat serienummer som är specifikt för enheterna för att få en fullständig 

spårbarhet. De kan då spåra bakåt till vilken batch enheten kom ifrån, med vilken leverantör 

och till vilken kund den ska levereras. På detta sätt kan man följa artikeln både framåt och 

bakåt i dess levnadscykel. 

Plocklistor för plockning visualiseras på en skärm, när en person som är ansvarig för plockning 

är klar med en order tar den en ny order i listan. Listan är sorterad i datumordning efter när 

ordern ska levereras till kund. Inventeringar sker löpande varje vecka och alla artiklar 

inventeras en gång per år. I dagsläget hanteras skanningen med hjälp av android-plattor, det 

finns även planer på att uppgradera sig till en annan metodik några av metoderna som 

utvärderas är googleglasögon och klockor. Tidigare har bland annat finger-scanner använts 

men den upplevdes som tung.   

 

Deras process består i översikt av 7 stycken steg som listas nedan: 

1. Godsmottagning – godset ankommer och kontrolleras visuellt, pallar som ska levereras 

direkt till kund utan att packas om kontrolleras ej invändigt. 

2. Placering i buffert – När godset lagras in tilldelas det en plats i buffert baserat på 

placeringen av materialets huvudplats och volym. 

3. Order – materialet ligger sedan i buffert tills det kommer en kundorder. 

4. Plockning – när en order läggs av kund där allt material finns tillgängligt i buffert, blir 

det en tillgänglig plockorder som kan tilldelas en ansvarig för plockning. När ordern 

blivit vald av en plockare blir den låst till den användaren och kan ej tilldelas någon 

annan.  

Ordningen i vilka materialen rangordnas på plocklistan är efter placeringen i lagrets 

plock-rutt.  

5. Packning – Alla enheter som packas vägs färdigpackade direkt på arbetsbänken eller 

separat med hjälp av en truck om det gäller större kollin. 

6. Transport/skeppning bokas och skeppningsdokument skrivs ut. 
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7. Utlastningen klistrar etikett och kör sedan fram kollin till speditörens respektive zon.  

I figur 14 nedan beskrivs företag A:s processteg översiktligt enligt den ordning de utförs.  

 
Figur 14 Process steg: Företag A 

 

Godsmottagning: 

Det finns inga fasta bestämda tider under dagen när godset levereras från leverantör till 

företaget. Det gods som kommer från ett annat land och har flugits in anländer vanligtvis under 

förmiddagen. Annat gods som anländer både från utlandet och inrikes kan komma närsomhelst 

under dagen. Det finns en uppfattning om att det ankommer större kvantiteter under tisdagar 

och fredagar än övriga veckodagar. Godset ankomst registreras genom att etiketterna som finns 

placerade på varje artikel scannas. Det finns ingen kod på fraktsedeln att skanna in utan den 

noteras manuellt och antalet på fraktsedeln jämförs med det antal artiklar som ankommit så att 

de överensstämmer. Vissa artiklar står också på samma order, vilket innebär att det kan bli 

problem att skanna in dessa, då man inte kan skanna in två stycken olika artiklar samtidigt i 

systemet. 

Om det ankommer gods i stora kvantiteter skannas endast en artikel och antalet räknas sedan 

manuellt. Om antalet i kartongen/pallen ej stämmer vid tre efterföljande leveranser, måste alla 

artiklar som ingår i batchen skannas.  

 

För de material som ej är förrådsförda tidigare finns ingen registrerad information. Om dessa 

enbart skannas in på samman sätt kommer endast antal på den inskannade artikeln stå. Därför 

är det bättre att lägga in dessa material manuellt på datorn. Varje artikel har en huvudplats där 

man placerar dess buffert ovanför i största möjliga mån. Därefter placeras det runt om men man 

försöker samla samma artikel på samma ställe för att göra det lättillgängligt. Beroende på vart 

de mottagna artiklarna ska ligga sker godsutplaceringen på olika sätt. Är det många produkter 

som ska till en huvudplats kan pallen på huvudplatsen hämtas med en truck och sedan fyllas på 

vid godsmottagning. Är det artiklar som ska placeras i materialhiss transporteras dessa på vagn. 

Vissa av artiklar som ska fyllas på i buffertlagret transporteras via ett rullband som sträcker sig 

från godsmottagningen till lagret.  

 

Skillnader mellan skanning och manuell hantering: 

På godsmottagningen kan det ställa till med problem om etiketterna inte fungerar som de ska. 

Detta märks oftast inte förens en etikett ska skannas in. Om det bara är något kolli och det är 

bråttom kan den registreras förhand med hjälp av serienummer och utskrift av ny etikett. Om 

det kommer stora batcher där etiketterna ej fungerar kontaktas leverantören för att lista ut 

varför felet uppkommit och eventuellt utföra en reklamation. Det kan även uppkomma problem 



52 

 

med etiketter från leverantörer som levererat till företaget under flera år och då bara på vissa 

batcher. Då kontaktas leverantör så att nya etiketter skickas. Etiketter som ej fungerar kan inte 

användas eftersom att artikeln skannas i alla steg i flödet. Detta innebär att artikelns saldo finns 

konstant i flödet relaterat till där den är placerad. Fel på etiketter uppkommer relativt ofta.  

 

Påfyllning: 

Ansvaret för påfyllningar sker efter ett rullande schema, arbetet uppdelat i halvdagar med 

påfyllning ena halvan och den andra utförs ett annat moment. 

När det är tomt på en plockplats där någon plockar, genererar denne en påfyllning i systemet. 

Denna påfyllning ger då en signal hos påfyllaren att den ska fylla på saldoplatsen. Om det inte 

finns någon påfyllning genererad åker påfyllaren runt och söker efter platser som kan fyllas på.  

 

Plockning:  

Plockordern släpps inte till plocklistan innan alla positioner på ordern är klara för leverans. Om 

det råder någon brist på materialet släpps inte ordern och den som plockar kan inte heller se 

order som saknar en position. Hur ordern plockas väljs av individen, antingen med en truck 

eller en vagn. 

De order som är klara finns i en lista med plockorder på en Android-platta. När man väljer en 

plockorder låses den för alla andra vilket medför att en order inte ska kunna plockas flera 

gånger. Plockaren placerar plattan på trucken/vagnen när den inte används. Plockordern är 

strukturerad så att den plats som är längst bort plockas först och vidare i stigande ordning så att 

den platsen som plockas sist är den närmast packningen, gångarna står också i alfabetisk 

ordning. Det mest frekventa godset placeras närmast packningen i stegrande ordning för att 

minska transportsträckan. 

Artiklar ur materialhiss 

Små artiklar exempelvis muttrar och skruvar kitas ihop. Dessa räknas styckvis, ingen vägning 

förekommer och placeras därefter i påsar. 

 

Varje artikel har ett unikt serienummer vilket gör att alla artiklarna i en order måste scannas vid 

plockning.  När alla likadana artiklar som ska ingå i ordern skannats, går systemet automatiskt 

ner till nästa rad. Skanningen sker först när alla artiklar av samma sort placerats på vagnen/ 

trucken. Detta kan leda till att för många artiklar placerats på bordet men det är ovanligt att det 

händer.  

Packning:  

Kartonger som packas inför leverans vägs direkt på arbetsbordet under packningsmomentet. Är 

det större order som ska plockas på pall placeras pallen direkt på en höj och sänkbarvåg och 

vägs sedan när packningen är klar. Kartongerna packas på samma sätt som hos fallföretaget. 

När ordern är färdigpackad skrivs en etikett ut där en skannings-kod och vikten för godset 

redovisas, och placeras på utsidan av förpackningen. 

 

Speditör: 

Bokar leveransen och skriver ut fraktdokument. 

 

4.8.2 Företag B  

Företag B är ett medelstort industriföretag. 

De har en ”make to order” filosofi och varje order är baserat på kundönskemål.  

En av deras KPI:er att erhålla sina kunder korta ledtider. 
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Arbetet sker till största del i form av projekt vilket leder till att det ibland blir överblivet 

material som inte används på grund av att det ej passar till respektive projekt exempelvis vid 

förändrade krav eller att krav ej uppfyllds med de beställda materialen. 

 

I figur 15 nedan redovisas de processteg som ingår i företagets materialhanteringsprocess.   

 
Figur 15 Processteg företag B 

4.8.2.1 Process vid materialhantering 

Godsmottagningen och packningen/skeppningen är uppdelade i två separata processer som är 

placerade i olika delar av byggnaden. 

Den huvudsakliga skeppningen är av massiva parter vilket skiljer sig till stor del från 

fallföretaget. Skeppningsproceduren skiljer sig också till stor del. En stor del av 

speditionsarbetet består av att få tillstånd för transport, därför är det viktigt att ledtiderna hålls 

eftersom att vissa dagar och tider måste hållas för att godset ska kunna transporteras, 

exempelvis avgångar med båt. Därför är hålltiderna hos företaget väldigt viktiga, ofta finns ett 

kostnadstillägg för sen leverans från kunden, vilket kan bli väldigt stora summor pengar vid 

förseningar.  

Om det uppstår en försening av ett projekt kan det få till följd att planeringen behöver göras om 

på andra projekt som kan leda till ytterligare förseningar. 

Ibland beställs fel material, det kan bero på att det beställda materialet som specats vid 

projektets startskede inte klarar kraven eller att projektgruppen ångrat sig, detta leder till att 

materialet hamnar på överblivet hyllan. Det innebär att materialet finns lagrat och kan användas 

till nya projekt.  

 

 

Lagerutformning 

Lagerytan består dels av lagerytan hos företaget, och även en tilläggsyta som hyrs ut av ett 

annat företag. Tilläggsytan är planerad att användas för färdiga produkter, men används i 

dagsläget även för överblivet material. Ytterligare platser i ställaget inom lagerytan används 

även för lagring av överblivet material. Det finns även en yta för lagring utomhus och den 

består av ställage där rör kan placeras, och ett tält där lastbärare förvaras.  

Varje projekt har en egen rad i ställaget, och våningarna i ställaget är uppdelade efter 

materialgrupper. Det finns sex stycken olika materialgrupper.  

De lastbärare som används är eu-pallar, ”finnpallar”(större än eu-pallar), burar, halvpallar och 

kartonger.  

 

Inventeringar 

Inventeringar sker löpande under hela året förutom i december månad då alla inventeringarna 

ska vara utförda. Inventeringen sker löpande av 15 stycken platser varje vecka, och totalt består 

lagret av 760 stycken platser. Vid inventering får det vara en skillnad på 5000kr på varje plats, 

men vid varje differens måste orsaken lokaliseras. Varje inventering utförs av 2-3 personer. 
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Många differenser beror på att personal från kontoret har hämtat material utan att skriva upp 

det eller glömt att säga till lagerpersonalen. Detta har tagits upp ett flertal gånger och 

personalen märker en liten förändring men det är fortfarande mycket material som bara tas utan 

vidare notis.  

 

På måndagar kommer oftast stora och komplexa köp, ibland två gånger under dagen. 

Materialet har fasta platser(huvudplatser) och inläsning av material till platser sker med hjälp 

av datorn på trucken. Det gör att saldot på platsen går att se hela tiden. Om det ej finns plats på 

huvud platsen kan materialet tilldelas en plats i buffertlagret. Buffertlagret är flytande och 

består av 4 rader med 6 platser (24platser). Det är FIFO på hela lagret, för att kunna genomföra 

detta används lappar och ibland även avdelare för att markera vilket material som ska användas 

först. Om det nyinkomna materialet tillhör ett nytt projekt som inte finns på lagret tilldelas det 

en ny rad.  

Det arbetar 4 personer vid godsmottagningen och en person sköter en materialhiss, där det 

finns vecko och månadsförråd för skruvar och andra smådelar. 

 

Det finns två separata processer som tillhör inkommande gods och utgående gods.  

Till ankommande gods hör: godsmottagning, placering i buffert, plockning, utlämning till 

produktion och inventering. 

Till utgående gods tillhör: kontroll av produkt från provning, målning, kontroll, komplettering, 

kontroll och skeppning.  

 

Process 1 
Godsmottagning 

Material lastas av på kajen som ligger i anslutning till lagret. Materialet läses in genom att 

leveranskod och antalet artiklar som står på fraktsedeln fylls i. Vid delleveranser är viktigt att 

notera rätt antal. Vid inläsning fås information om materialet tillhör ett projekt eller inte. Om 

det tillhör ett projekt som redan finns, registreras materialet på tillhörande projekt. Om 

materialet inte gör det tilldelas materialet ett nytt projekt nummer samt registrerar detta på 

datorn. När materialet är inläst tilldelas det en plats efter projekt samt material grupp om det är 

ett projekt, eller en huvudplats om det är förrådsmaterial.  

 

 

Plock till produktion: 

När en order ska plockas skrivs en plocklista ut som sedan följs under plockningen. När en 

plocklista är vald registreras den som pågående plockning, då fås etiketter ut till respektive 

material på plocklistan. Materialet som står på plocklistan plockas ihop i pallar. När ett material 

plockats placeras den utskrivna etiketten med tillhörande material. Efter att hela plocklistan är 

plockad registreras den i datorn, då blir materialet saldofört som plockat. När det finns brister 

på ett material som står på plocklistan, placeras det i en bristlista.  

Brister kan bero både på att ett material är försenat eller att det ej är beställt. Materialbrister är 

ett vanligt förekommande problem.  Den vanligaste material bristen är skyltarna som ska sitta 

på den färdiga produkten, det är på grund av att de inte kan beställas innan produkten har 

genomgått tester, eftersom att det data som ska stå på skyltarna måste vara exakt och fås efter 

den testade kapaciteten vid provning.  

  

Utlämnande till produktion: 

När ordern är plockad transporteras pallen från lagret med hjälp av en truck och placeras i ett 

ställage som finns i anslutning till produktion. 
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När produkten är färdigmonterad testas kapaciteten. När kapaciteten är godkänd placeras 

produkten på en yta som är avsedd för packning och utlastning. 

 

Process 2 
Efter att produkterna genomgått tester placeras checklistor på produkten, vilka redovisar att allt 

som ska vara med är med och att produkten ser bra ut, här ingår exempelvis om den är godkänd 

från provning.  

Innan produkten kan gå vidare till nästkommande steg måste den vara signerad och godkänd av 

projektledaren. Nästa steg i processen är målning. 

 

Det finns flera olika typer av målning, varav norsok, en norsk standard är den som tar längst 

tid. Den tar cirka 5 dagar att utföra och målas i flera lager, varav varje lager måste bli godkänt 

av en kontrollant.  

I vanliga fall tar målningen av produkterna 1-2 dagar med en torktid på 48 timmar.  

Innan målningen startar monteras vissa delar av maskinen bort och monteras ihop efter att 

produkten är målad. När målningen är utförd och den är monterad sker en komplettering av 

delar som ska åtgärdas eller har saknats under tidigare steg. Under detta steg fästs skyltar med 

de registrerade testresultaten på produkten.  

Om produkten är sen från de tidigare processtegen måste skyltarna tillverkas på 3-5 dagar för 

att tidsramen för projektet ska hålla.  

Innan produkten kan skickas till kunden måste projektledaren godkänna kompletteringen.   

För att kontrollera produkten innan den levereras deltar 1 av 10 kunder vid provning av 

produkten och kommer då med synpunkter som ska kompletteras innan leverans. 

 

Inför transport av produkt behövs vissa komponenter som låser fast detaljer på produkten så att 

dessa inte rör sig under transport.  

Komponenterna har en viss standard men är olika beroende på produktens storlek. Om dessa 

saknas kan inte produkten levereras på grund av risker för att komponenterna då rör sig. Därför 

måste komponenterna inväntas innan både packning och transport. 

När produkten har alla komponenter kan den packas. Beroende på produkt och den miljö den 

ska användas inom förpackas produkterna på olika sätt. Det finns exempelvis speciella plaster 

som har en svart insida som innehåller koppar och fungerar som ett korrosionsskydd.  

När produkten är packad sker en registrering i systemet att den är redo för transport. Vid 

skeppning sker ingen registrering av etiketter eller transportdokument, utan alla dokument som 

ska till kunden skickas direkt dit. De dokument som skickas med transporten är dokument som 

behövs vid tullning eller för transport.  

Om maskinen är försenad och det innebär ett brott mot det kontrakt företaget har med kunden 

angående leverans, kan det tillkomma en straffkostnad. 

Om produkten ska skeppas via båt från Sverige måste den lämna företaget senast 2 dagar innan 

båtens avgång. Små gods i form av reservdelar flygs vanligtvis till kund.  

Felkällor vid inlagring: 

- Om fel nummer registreras kan materialet hamna på fel plats. Det innebär att alla pallar 

måste söka igenom fram tills artikeln är funnen. 

- Det är ofta först under slutstegen som det blir störst tidspress om produkten redan är 

försenad. Under detta steg av processen är det vanligt med mycket övertid, speciellt 

målarna har mycket övertidsarbete.  
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4.8.3 Företag C 

Företag C är ett medelstort företag som verkar som en distributionscentral och levererar till 

olika delar inom samma företagskoncern. De olika delarna i koncernen kan se saldo för 

respektive artiklar i systemet och placerar order därefter. 

 

4.8.3.1 Process vid materialhantering 

På lagret arbetar 120 stycken personer i tre stycken arbetslag.  

Två av arbetslagen arbetar mellan klockan 8-17 och 1 arbetslag arbetar mellan klockan 10-19. 

På lagret hanteras 70 000 stycken artiklar. I dagsläget består cirka 10% av personalstyrkan av 

konsulter. De som arbetar som konsulter har en egen chef som ansvarar för upplärning och det 

finns även faddrar som kan bidra till hjälp. Upplärningen sker under en veckas tid.  

De har också löpande feedbacksamtal, där prestation och trivsel diskuteras 3 gånger per år och 

personsamtal 1 gång per år.  

 

Butikerna kan få upptill tre stycken leveranser per dag: en på förmiddagen och två på 

eftermiddagen.  

På morgonen sker ett uppstartmöte där dagens volymer och dagens personal är registrerade. 

Efter dessa värden beräknas hur dagens volymer ska uppnås. 

Inventeringar av lagret startade under sommaren och sker nu löpande, i dagsläget arbetar 10 

stycken konsulter med att inventera lagret för att bli klara till årsskiftet.  

 

Lagerutformning 

Om någon av de olika stationerna ligger efter i förhållande till den uppmätta dagsvolymen kan 

personal mobiliseras om för en bättre anpassning. I dessa fall kan personal prioriteras till 

stationer efter behov. Fram till klockan elva packas de leveranser som ska till verkstäder och 

därefter packas kundorder. Leveranser kan komma in från butikerna fram till klockan tjugo i 

fem. I nuläget är personalen fördelad enligt en ledare för trettio-femtio personer ur personalen.  

Klockan elva sker ett ytterligare möte där alla avdelningar finns representerade i form av en 

lagerchef, tre chefer under denna och tio representanter från varje avdelning, även 

representanter från kundtjänst och supply deltar.  

Under detta möte sker en utvärdering över hur gårdagen gick, och även mätetal för skador, 5S 

och KPI. Om det är något värde som inte uppnås, markeras den som röd och därefter måste 

orsak utvärderas av de ansvariga.   

Det finns beräknat hur mycket av den totala volymen som skall hinnas med fram till klockan 11 

för att möta dagens behov, siffrorna redovisas då som antigen röda eller gröna beroende på hur 

det ser ut.   

Kvalitetskontroll sker främst genom att kunden/verkstäderna/butikerna skickar tillbaka ett 

formulär om något i ordern saknats vid leverans.  

Detta åtgärdas exempelvis genom att det som saknas skickas till kund, detta rapporteras sedan 

under en egen punkt vid dagens möte efter det blivit åtgärdat. Återkoppling till individen som 

packat sker därefter. Detta är den enda kvalitetskontrollen som genomförs. 
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Figur 16 Processteg Företag C 

Godsmottagning  

Det finns tre personer som sköter godsmottagningen, två av dessa personer lossar och 

kontrollerar gods och den tredje arbetar med att matcha följesedeln med lagd köporder, vilket 

innebär att last knyts till ID-märkning genom att följesedlar scannas. Efter cirka en timme får 

godsmottagningen svar av supply om vilka laster som godset ska knytas till.  

Efter registrering bekräftas den av supply och därefter är den registrerad i systemet.  

Godset finns dock ännu inte i det saldo som kunden kan se.  

Efter att godset blivit bekräftat får den en id- märkning. Det kommer mellan 12-13 000 

pall/vecka. 279 pallar kommer till godsmottagningen en normal dag och som max har det 

ankommit mellan 600-700 pallar. Godsmottagningen sköter ej placering i buffert utan det sker 

med hjälp av annan personal. 

Olika artiklar kräver olika hantering beroende på vilken lastbärare de har. Stora leveranser 

kommer på så kallade containerpallar, för att dessa ska kunna placeras i buffert måste de 

packas om på EU-pallar.   

Ibland sker avvikelser, då rapporteras dessa till supply som kontaktar leverantören, detta utförs 

också om leveranserna ej är aviserade. Det finns två typer av leveranser på pallar antingen 

FCL, vilket är fulla containrar som kommer, då kommer det mellan 60-80 pallar i en leverans. 

Eller så ankommer godset i form av lösorder som är placerade tillsammans på en pall där 

kartongerna är ihoptejpade. Dessa pallar måste sorteras upp eftersom att de inte tillhör samma 

order.   

Godset placeras därefter på olika platser beroende på om det tillhör 3 pallar eller mindre eller 

om det tillhör 4 eller fler.  

Gods ankommer, och skickas iväg löpande under hela dagen. 

 

Det läggs stor vikt vid att veta när gods ankommer för att få ett så effektivt flöde som möjligt. 

När leverantören ska leverera skickar de ett mail till företaget om när leveransen är beräknad. 

Detta mail placeras i en gemensam kalender som delas mellan godsmottagning och supply-

avdelningen. Om leverans ska anlända mellan vissa datum exempelvis den 1 – 3 noteras 

datumen in i kalendern med start den 1a och om leveransen inte kommer flyttas den 

automatiskt fram till dagen efter.  

För att kunna tyda kalendern används färgkoder när leverans läggs in, när en leverans ej har 

ankommit är den gulmarkerad, när den sedan kommer blir den istället grönmarkerad.  

Blå är en färgkod för företagets egen frakt. 

Om en leverans är sen ska detta tas upp med supply-avdelningen som i sin tur kontaktar 

leverantören för att reda ut orsak till förseningen. Detta för att aviseringarna ska bli så pålitliga 

som möjligt.  

För att få ett effektivt lager är det viktigt att vara följsam och flexibel. Med hjälp av exempelvis 

aviseringar ska det gå att styra hur mycket personal som ska vara tillgänglig och arbeta.  
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Packning/Uppackning 

Från godsmottagningsytan hämtas pallarna för att tas till packning/uppackningsytan. Stationen 

består av tre stycken arbetsplatser där pallar hanteras enligt FIFO. Målbilden är att pallar inte 

ska stå längre än 48 timmar på ytan innan det tilldelas en plats. I denna station kontrolleras 

innehållet i pallarna mot följesedeln och vid eventuella avvikelser kontaktas supply-

avdelningen. Om antal, etiketter och skick är okej kan godset tilldelas en buffertplats. Det finns 

sju stycken personer som arbetar med att hämta gods och fylla på platser. Alla artiklar har 

givna platser, det är ingen del av lagret som är flytande. Om registreringen av material glöms 

bort kan det leda till felsaldo samt att det ej finns något att matcha fakturan mot. Detta innebär 

att ordern måste letas upp, vilket kräver både tid och resurser. Om det har kommit för mycket 

material kontaktas också supply-avdelningen vilka svarar att den antingen lägger en köporder 

för det ökade antalet eller att godset ska skickas tillbaka. 

Alla avvikelser ska följas upp på dagligstyrningsmötena.  

Efter denna station kommer artiklarna antingen gå till automationen eller till plock. 

Automationen kommer att skapa 60 000 lagerplatser i luften med tio stycken arbetsstationer 

med två banor på varje, en för tomma backar och en för plock.  

 

Plockning/ plockplatser 

Plockplatserna är placerade efter frekvens vid plockning och efter typ av artiklar. Tunga 

artiklar samt olja är placerade i ställagen längst bort, där det finns en lyftanordningshjälp för att 

göra arbetet mer ergonomiskt. Denna lyftanordning används dock inte speciellt ofta på grund 

av att den är krånglig och att medarbetarna tycker att den tar lång tid att använda. De har åtta 

stycken hissautomater som rymmer cirka 9000 artiklar. Vid plockning används plockvagnar 

samt handdatorer eller plattor. På varje vagn får det plats sex stycken backar. Fler än 6 stycken 

backar får inte användas på grund av att antal felplock är högt, plockningen i backarna sker 

enligt batcher. 

   

Returer 

Om olika butiker har varor som inte blivit sålda efter 6 månader, får butiken en returkallelse 

med frågan om de vill returnera dessa produkter. Om de väljer att skicka tillbaka produkterna 

sker en bokning av leverans. Leveransen ankommer till lagret och placeras i saldo för att kunna 

skickas till en annan butik.  

Dessa förslag skickas en gång/månad till butikerna.  

Företaget hanterar också reparationer, vilket innebär att butiken skickar tillbaka godset till 

distributionscentralen och får betalt för detta. Godset skickas tillbaka till leverantör, ett 

pantvärde för detta fastslås och godset köps sedan tillbaka av leverantör igen efter reparation. 

Fem stycken personer arbetar med att hantera returerna.  

Butiken ska skicka en retursedel med returen där det står vad som returneras och antalet 

artiklar.  

Det finns en person som är ansvarig för att märka om artiklar med streckkoder för de artiklar 

som ej har en fungerande streckkod. Nya varor som inte funnits lagrade förut måste också 

märkas om.  

Mätning av effektivitet sker vid alla stationer. På godsmottagningen mäts hur många pallar som 

mottagits under dagen och detta värde delas upp på antalet personer som jobbar, exempelvis 

mottogs 273 pallar under gårdagen, vilket blir 11,38pallar i timmen/person, målet vid 

uppackning är 1,8 pallar i timmen/person. Mätning sker även på hur många pallar som följer 

målet att endast stå i 48 timmar och de pallar som står kvar flyttas till nästkommande dag.   

Farligt gods har en separat lagerplacering och dessa gods exempelvis tändvätska får ej vara 

placerade i andra delar av lagret.  
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För att öka utrymmet för artiklarna har en ”bresol” satts dit. På denna är lätta artiklar som ej har 

stor buffert placerade.  

Styckegods som ska skickas till kund placeras löst med en id-lapp som berättar vart den ska. 

Dessa hanteras sedan på terminalen. Ofta hanteras inte dessa gods speciellt väl utan rör kan 

vara böjda eller så kan pinnar ha gått av på vägen, vilket ofta leder till returer.  

 

Som pallar används en lättviktsvariant där sidorna är lätta att vika ihop samt har en lucka som 

kan vikas ned för att underlätta när gods ska packas, pallenslock har skåror för att underlätta 

placering av pallar ovanpå. Trotts detta kan pallar vicka om det står två lätta pallar underst och 

en tung pall placeras ovanpå dessa.   

Tomma lådor, returer, och stommar ankommer från en separat kaj. 
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5 ANALYS 

För att kunna besvara rapportenssyfte skapades tre stycken frågeställningar.  

Dessa frågeställningar lyder enligt nedan: 

1. Hur kan ett företags materialhantering hantera en volymökning på 30 %? 

2. Vilka icke värdeskapande processer begränsar materialhanteringen hos företag? 

3. Vilka metoder finns att tillämpa för lagerhantering och vilka är fördelarna med dessa? 

 

Frågeställning 1 

Hur kan ett företags materialhantering hantera en volymökning på 30%? 

 

En 30 % ökning av material vid materialhanteringen innebär att hanteringen måste kunna 

hantera mer än en fjärdedels ökning i alla steg av flödet. För att kunna kartlägga hur företaget 

klarar denna ökning måste en utvärdering utföras om vilka moment som kommer belastas i och 

med ökningen och vilka faktorer som påverkar dessa moment. 

De faktorer som påverkar hur materialet ska lagras är bufferten och dess layout. Layouten styr 

också effektiviteten på bufferten, i form av transportsträckor och hur mycket volym som får 

plats.  

 

Yta är en väldigt viktig fråga när det kommer till lagerutformning och de centrala aspekterna av 

detta är hur stora mängder som måste hanteras och om ytan är anpassad till dessa. Om den 

nuvarande ytan ej kan hantera mängden material finns det flera olika metoder att välja på.  

När en yta ska utvärderas vid behov av ökat utrymme eller en förändrad layout finns det låsta 

faktorer och påverkbara faktorer. Dessa kan vara olika för olika företag men ofta finns det en 

specifik låst yta att förhålla sig till. Ytan representerar då en låst faktor. Nedan representeras  

förslag på hur dessa faktorer kan fördelas med avseende på låsta och påverkbara faktorer.  

 
Tabell 15 Faktorer relaterat till yta 

Yta Låsta faktorer Påverkbara faktorer 

Hur mycket 

material 

hanteras? 

- Efterfrågan 

- Leveranstider 

- Leverans storlekar 

- Säkerhetslager 

- Inköp  

 

Är ytan 

tillräckligt stor 

för att hantera 

materialet 

- Yta 

- Efterfrågan  

- Volym  

- Buffertplatser 

 

Kan ytan 

anpassas till 

hanteringen? 

- Takhöjd 

- Processer 

- Utformning på ställage 

- Platser  

 

Det är också viktigt at beakta vilka områden som kommer att belastas till följd av en ökad 

materialhantering. Vid ökad volym ställs framförallt krav på godsmottagning, buffert och 

utlastning, på grund av att dessa får en ökad belastning vid utförandet av respektive process. 

Det ankommer mer gods under dagarna till godsmottagningen, bufferten måste kunna hålla 

större volymer/anpassas och utlastningen kommer hantera mer gods. Det kan då vara 

fördelaktigt att ha tillgång till följande information: 

o Vid vilka tider ankommer materialet? 
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o I vilken kvantitet ankommer det? 

o Finns det en bestämd dag när materialet kommer och får företaget förvarning 

om materialet ej kommer alternativt kommer tidigare? 

o Finns det möjlighet att hantera den ökade volymen i godsmottagningen om alla 

moment i dagsläget finns kvar? 

 

Nästa steg efter godsmottagningen är bufferten och hänsyn bör då tas till: 

o Hur mycket material kan hanteras på ytan? 

o Är ytan anpassad för den hantering som krävs? 

o Räcker den yta som finns om andra metoder används? 

o Har artikeln en specifik plats? 

o Finns det plats i buffert att lagra materialet? 

o Är bufferten anpassad till artikelns volym? 

 

Informationen som bör finnas är relaterad till ytan, placering i buffert och till leveranser. 

Plockning och packning kommer inte märka av en förändring lika tydligt, det kan eventuellt bli 

större och mer frekventa order att plocka och packa.  

 

Layout  

En ökning på 30% innebär att bufferten måste kunna innehålla 30% mer material. I en buffert 

som redan är full, som hos fallföretaget, måste en förändring ske för att materialet ska få plats.  

Om dagens layout ej kan hantera den mängd som företaget har behov av kan företaget behöva 

göra om sin layout eller överväga att förändra sin metodik. En förändring av layout kan 

innebära både små och stora förändringar och metodik likaså. Mängden material som levereras 

kan även ses över. Vilka faktorer som är låsta och vilka som är påverkbara kan också variera 

mellan olika företag. 

 Gue & Meller, (2009) påstår att alla lager där en buffertlagring av pallar hanteras, är designade 

efter två oskrivna regler, vilka är att plockgångar måste vara parallela och mötas av gångar i 

räta vinklar. Dessa kan vara viktiga att ta i beaktning vid fundering på layoutförändringar. Har 

lagret exempelvis ytor som ej utnyttjas på grund av denna metodik.  

Det är inte bara volummängden som måste tas i beaktning vid en utformning av ett lager. 

Enligt (Çelik & Süral, 2014) går halva tiden under ett orderplock till att transportera sig.  

Därför måste en layout vara bra designad även med hänsyn till lagerplatsernas placering (Gue 

& Meller, 2009).  Genom användning av Slap-system fås en hög utnyttjandegrad av buffert och 

ger låga hanteringskostnader (Gu, et al., 2007). Då tilldelas artiklarna klasser, och även 

bufferten delas in i tillhörande klasser för respektive artiklar, och på så sätt blir det en delvis 

lagerstyrning av platser. Varje artikel har inte en specifik plats utan kan ställas på exempelvis 3 

olika platser. För att kunna utnyttja ett sådant system måste dock information lagras om varje 

artikel och om buffert. 

Alternativt måste det finnas inhämtning av information relaterat till leveranserna för att kunna 

optimera ytan när den används. Litteraturstudien tar upp flera relevanta teorier gällande 

standarder och vilken som ska användas på företaget måste utvärderas och anpassas till de 

krav, mål och KPI:er som företaget har. 
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Variationer 

Någon form av variation förekommer inom nästan alla typer av industriverksamheter, på 

fallföretag B används arbetssättet MTO, vilket innebär att det är få produkter som är likadana. 

Det innebär att det måste finnas en stor flexibilitet angående variation och utnyttjandet av 

standarder med få tillägg är vanligt förekommande. Om variationerna är säsongsmässiga kan 

ofta dessa variationer förutses. Men ofta är variationer svåra att förutspå (Varila, et al., 2007). 

Variationer gäller även transporter, om leverantörer kommer vid olika tidpunkter uppstår ökade 

turer ut till lastkajen. Om leverantörerna istället kommer samtidigt minskar antalet gånger som 

godsmottagaren måste åka till lastkajjen.  

Företag C har exempelvis valt att få sina leverantörer att ange vilken dag och tidpunkt de 

kommer för att kunna anpassa sin arbetsstyrka till de variationer som uppkommer. Det ger dem 

möjlighet att visualisera ett ungefärligt belägg under veckorna. Det kan även ge en reducerad 

stress om personalen vet att de har tid att hantera det under nästkommande dag. Detta innebär 

att belägget bättre kan fördelas över dagar och det finns möjlighet att ta in extra personal vid 

behov. Det blir en högre nivå av kontroll. Det ger också en ökad planering vid placering i 

buffert.  

Om det finns belägg för fler artiklar i ett ställage som är fullt, kan dessa fördelas om för att ge 

extra plats om belägget skulle vara lägre under en dag. Ökad planering ger ett bättre underlag 

för att planera sina arbetsuppgifter.  Detta kan även tillämpas på fallföretaget, när 

godsmottagaren vet sin arbetsmängd kan hen få möjliget att fråga någon om hjälp för att kunna 

hantera stora mängder eller fråga om någon av de andra stationerna behöver hjälp vid låg 

arbetsmängd. 

 

Leveranser 

Vid en ökad efterfrågan och ej möjlighet till en utökad yta har leveranssäkerhet en väldigt 

viktig roll. Vid tillämpning av LEAN där ett litet lager eftersträvas måste leveranserna komma i 

tid om företaget ska kunna hålla sina leveranstider till sina kunder. Leveranssäkerheten har 

också stort beroende av den leverantörskedja som företaget ingår i. Ofta kan ett samarbete med 

alla ingående företag leda till ökade fördelar, i och med att prognosen då delas vidare i 

nedstigande led vilket leder till större anpassning (Whipe & Russell, 2007) (Soosay & Hyland, 

2015).  

Fallföretaget delar i dagsläget prognoser med sina leverantörer, denna data är baserad på 

statistik vad kunden brukar välja. Om kunden är ny finns ingen statistik om dennes val vilket 

innebär att det kan vara svårt att förutse vad denne väljer. Ofta finns en fingervisning om vilken 

typ av produkt men inte vilken variant, och varianterna kan skilja sig mycket från varandra.   

Vid inköp av material enligt ett pullsystem när kunden placerar en order, måste leveranser från 

leverantörer komma enligt planering för att det ska kunna tillämpas korrekt. Utan en säker 

leverantör kommer inte företaget kunna säkerställa en leverans till sina kunder om inte 

företaget håller ett säkerhetslager som motsvarar eventuella förseningar. På fallföretaget är de 

flesta förseningar korta, exempelvis en dag sent, med det finns även de förseningar som är 

längre. 

 

Material 

Hur stort antal som finns att tillgå av varje artikel är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. På 

fallföretaget finns lagrat material för planerat behov under tre veckor framåt och en veckas 

behov som säkerhetslager. Det material som finns lagrat är planerat att räcka under 

leveranstiden vilket i snitt är tre veckor, säkerhetslagret är till för att täcka eventuella 

variationer. Det som måste tas i beaktning är hur stort behovet är för säkerhetslagret. Hur stort 

säkerhetslager som artikeln har varierar från artikel till artikel och är baserat på hur stor 

omsättning artikeln har. Om leveranserna är i tid fyller säkerhetslagret ingen direkt funktion. 
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Det är först vid eventuella förseningar som det innebär en stor fördel, för att kunna möta 

leveranstider. Det innebär samtidigt en risk att ta bort säkerhetslagret, det som bör tas i 

beaktning är också storleken på det varierande säkerhetslagret. Om det finns en artikel vars 

säkerhetslager är en enhet, då finns det enligt devisen ovan 4 stycken lagrade, om en kund då 

vill ha en de första två veckorna och sedan 3 nästkommande kan ändå inte behovet mötas. På 

artiklar som går mer frekvent fyller säkerhetslagret ett större behov då dessa har en högre 

konsumtion. Dock tar dessa artiklars säkerhetslager upp mer av den totala volymen på lagret. 

Vid utveckling av nya versioner är det också svårt att förutspå hur dessa går på marknaden. I 

tabell 13 på sida 68, visas den procentandel som är differensen mellan inköpt material och 

förbrukat material. Den andelen ska enligt företaget ligga på 10%, men ligger istället på 25% 

för ett av materialen. Denna andel kan bero på att en ny version av samma produkt konkurrerar 

ut den andra. Sådana förändringar är svåra att förutspå eftersom att det beror på hur 

kunderna/marknaden reagerar på den nya produkten. Ska det då automatiskt finnas mer 

material lagrade om en produkt är ny och förväntas öka sin försäljning från månad till månad? I 

figur 6 på redovisas försäljning av olika versioner där det kan utläsas att i de versioner där 

uppgraderingarna bestod av mjukvara och någon komponent tog marknaden till sig de nya 

versionerna väldigt fort. När sedan hårdvaran blev uppgraderad tillsammans med andra 

komponenter tog det mycket längre tid för dessa att slå igenom på marknaden. Troligtvis beror 

detta på att i och med annan hårdvara och andra komponenter förändrades maskinen så till den 

grad att den inte såg likadan ut eller fungerade på liknande sätt. Därför skulle det antagligen 

innebära ökade kostnader för företagen att både köpa den nya versionen och lära upp sin 

personal igen. Det är då istället troligt att de köper in den nya versionen när den gamla går 

sönder. Dessa faktorer måste också tas i beaktning vid beslut om storlek på säkerhetslager och 

order. Om det finns avtal med leverantör angående orderstorlekar bör dessa orderintervall 

kunna anpassas till större leveranser om försäljningen skulle öka. 
 

 

Frågeställning 2 

Vilka icke värdeskapande processer begränsar materialhanteringen hos företag? 

 

Inom lean finns en strävan att eliminera icke värdeskapande steg i processen men fortfarande 

bibehålla en hög kvalité och kostnadseffektivitet (Karim & Kazi, 2013). Icke värdeskapande 

aktiviteter identifieras som muda, muri och mura och är alla aktiviteter som ej tillför något 

värde för kunden (Sayer & Williams, 2012); (Haley, 2014) och dessa uppgår till en stor del av 

företagets totala kostnader (Jones, et al., 1997). Ofta kan dessa aktiviteter definieras med hjälp 

av de krav kunden ställer på produkten. 

Innan slöseri elimineras är det också viktigt att undersöka vilken av typ 1 eller typ 2 som 

kännetecknar aktiviteten. Om det är typ 1 är den nödvändig och kan ej elimineras helt (Sayer & 

Williams, 2007). Men även om den inte kan elimineras helt kan den ofta effektiviseras, 

exempelvis kan storleken av ett lager minskas för att öka effektiviteten.  

Det är också viktigt att välja rätt metoder för att eliminera slöseri, då val av fel metoder istället 

kan motverka lösning och leda till ökade kostnader (Karim & Kazi, 2013).  

Inom lean finns förslaget att minska lagren så pass mycket att material ska anlända, tillverkas 

och skickas just-in-time (Sayer & Williams, 2012). För att denna typ av förhållningssätt ska 

kunna fungera måste företaget ha en god relation till sina leverantörer (Sayer & Williams, 

2012) samt att en leveranssäkerhet erhålles. 

 

Utifrån litteraturstudien samt fallstudie och benchmarkingstudien identifierades icke 

värdeskapande processer i flödet, vissa av dem tillhör muda typ 1 men de flesta tillhör typ 2. 

För att kunna lokalisera icke värdeskapande processer inom ett företag behövs en kartläggning 
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om vad som bidrar till kundvärde. För att göra detta kan företaget använda sig av metoden 

VSM (Karim & Kazi, 2013). På fallföretaget lokaliserades rotorsaker till onödiga 

processteg/slöserier med hjälp av intervjuer och ett skapande av en processkartläggning. Hur 

dessa ska hanteras skiljer från företag till företag beroende på dels vilken strategi som utövas 

och vilka låsta beroende faktorer och avtal som redan finns med leverantörer.  

 

Processkartläggning 

Processkartläggningen representerar flödet från godsmottagningen till utlastningen med en 

avgränsning vid monteringen som ej inkluderats. I kartläggningen kan ses att det ej lagras 

information i systemet mer än vid godsmottagning, scanning inför packning och vid packning. 

Vid de steg där information ej registreras sker en manuell hantering. Godsmottagningen har en 

hanteringstid för en pall på som längst 1556 sekunder där 290 sekunder ej är värdeadderande 

och innebär transport och hantering utanför aktiviteterna. Plockning till montering beräknas ta 

1680 sekunder/artikel där 179 sekunder ej är värde adderande.  

Packning och utlastning har en hanteringstid på cirka 16294 sekunder per order, där 14520 

sekunder ej är värde adderande. Den ej värde adderade tiden som uppgår till 14520 sekunder 

beror främst på tiden som enheten väntar på att levereras. Tiden kan exempelvis bero på att 

order packats i förväg. Denna väntan på leverans kännetecknas dock som ett slöseri i form av 

överproduktion, och väntan (Sayer & Williams, 2007). 

De moment som identifierats som slöserier kan vara svåra att åtgärda utan vidare tillämpning 

av en annorlunda metodik. Dessa förändringar behöver ej vara stora men större förändringar 

kommer troligtvis få en mer märkbar påverkan på processen. En implementering av scanning 

kan exempelvis ta bort moment under kartläggning två, som genomgång av order på vagn och 

avbokning av order. Detta skulle istället ske automatiskt under plockrutten och extra moment 

som att transportera sig till en dator och sortera papper skulle exkluderas. Om en 

implementering av en dator på trucken i likhet med företag B skulle också avbokningsmoment 

kunna exkludera extra transport men hanteringen skulle då fortfarande vara manuell. Beroende 

på vilka krav som ska ställas på processen är också lösningarna av olika storlekar.  

 

Diskussion om förslag till åtgärder för identifierade rotorsaker presenteras nedan, och varje 

rotorsak presenteras var för sig. 

 

Leveranser 

Stora leveranser:  

Stora leveranser innebär inte bara en ökad mängd material för godsmottagaren att hantera. Det 

kan även innebära sortering om det finns flera artiklar på pallen. Materialet tar tid att gå 

igenom då det är många papper som ska placeras med det gods det tillhör, samt stora mängder 

artiklar att räkna igenom. Ibland kan den uppdelning i antal som finns på fraktsedlarna inte 

överensstämma med det antal som står på kartongerna, exempelvis kan en leverans som är 

uppdelad i 4 fraktsedlar med antalet 1000 på varje sedel vara fördelat i en kartong med 4000 

stycken. Detta innebär att godsmottagaren måste räkna alla förhand när dessa placeras i buffert. 

En konsekvens av stora leveranser kan också innebära platsbrist i och med att mycket material 

ska lagras i buffert.  

 

Diskussion och åtgärder 

Leveransstorlekarna är baserade på enhetspriser för artiklarna samt fraktkostnad. Alla 

leveranser kanske också kommer under samma tidsperiod på dagen vilket gör att belastningen 

på godsmottagningen ökar. Benchmarking företag C har löst detta genom att be leverantörerna 

ge ett leveransdatum som sedan läggs in i en kalender som finns tillgänglig för de som arbetar i 

godsmottagningen. När sedan leveransen har kommit, avlägsnas den ur kalender och om den 
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inte kommer under dagen, flyttas den automatiskt fram till nästkommande dag. De kan sedan 

begära en kostnad av leverantören för försenat material. Denna straffkostnad gör att de ser 

förbättringar gällande sena leveranser, eftersom att leverantörerna inte vill ha en extra kostnad. 

Denna metod gör att de kan planera sin bemanning efter belastning. Ofta samspelar också 

leveranssäkerheten tillsammans med tillförlitlighet av satta prognoser med möjligheten att 

tillhandahålla ett litet lager (Zheng, et al., 2009). Genom denna metod fås också andra direkta 

fördelar i och med den ökade leveranssäkerheten. 

 

Även fallföretaget använder sig av metodiken att de analyserar vilken leveranssäkerhet deras 

leverantörer har. Här finns det möjlighet till att använda sig av straffkostnader vid sena 

leveranser, men det används dock inte lika flitigt som förr utan det påpekas istället för företaget 

att de är sena och måste förbättra sig. Det kan vara fördelaktigt att använda sig av en 

straffkostnad för att förbättra leveranssäkerheten, men företaget måste också överväga hur detta 

påverkar relationen mellan företaget och leverantören. 

Det är också viktigt att överväga hur kostnaden kan komma att förändras om mindre leveranser 

beställdes istället. Vilka fördelar finns med mindre leveranser och överskuggar dessa fördelar 

nackdelarna med stora leveranser. Notering av hur efterfrågan ser ut i förhållande till 

leveransstorlek måste också undersökas. Om företaget arbetar efter att ha ett så litet 

säkerhetslager som möjligt, och på så sätt jobbar efter efterfrågan eller om material alltid 

beställs in för att ha på lager. Lean- metodiken förespråkar så litet lager som möjligt, men 

beroende på leveranssäkerhet hos leverantören är det inte säkert att företaget kan förhålla sig 

fullt ut till denna metodik. 

 

Fördelarna med mindre leveranser  

- Mindre bundet kapital på lagret 

- Behovet av yta minskar 

Nackdelar 

- De kan då anlända som blandat gods 

- Fler leveranser, ger ökad hantering, i och med fler lastbärare 

- Ökade fraktkostnader 

- Ger ett större behov av leveranssäkerhet 

Fördelar med stora leveranser  

- Lägre pris per styck på grund av billigare material 

- Billigare frakt 

Om leveransmängden är en låst faktor eller om fraktkostnaderna är höga kan istället fokus ligga 

på hur ofta leveranserna kommer och om dessa kan fördelas på lämpligt sätt så att lagersaldot 

kan hållas så lågt som möjligt för att minska användningen av lageryta per material. Om 

hänsyn tas till de kostnader som uppmäts i resultatet för stora leveranser måste det först tas i 

beaktning vad som kan hända om det kommer in en stor leverans. 

• Stora leveranser tar tid att sortera 

• Om det kommer flera stora leveranser samtidigt kan detta leda till: 

o Stress 

o Stress kan leda till: 

▪ Felsaldon, räknar fel/blandar gods 

▪ Platsbrist, brist på tid att kolla senaste pallen, utan den 

ställs bara upp i buffert 
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▪ Glömmer skriva plats/skriver fel plats 

• Platsbrist, det är mycket som ska placeras i buffert 

För att kunna ha ett så litet lager som möjligt måste rätt mängder beställas och företaget 

använda säkra leverantörer som levererar i tid (Zheng, et al., 2009). 

Stora leveranser kan innebära en kostnad som kan uppgå från den längre hanteringstiden (150-

450kr per gång) till de följder som det kan få i och med platsbrist (180-240 000kr/år), stress 

som kan ge följden felsaldo (inventeringar, 450-525kr/gång). Totalt kan det uppgå till en 

kostnad på 600-975kr/gång plus den kostnad som uppkommer med att hyra extern yta.  

Blandat gods: 

Blandat gods förekommer ofta, det innebär att godset som finns på pallen är av olika material. 

Dessa material måste sorteras upp och räknas igenom, ibland kan samma artikel vara fördelad 

på två stycken pallar.  

Det är ofta sortering och räkning som tar längst tid i godsmottagningen. Godsmottagaren kan 

också bli avbruten av leveranser som kommer eller personal från kontoret. Enligt intervju med 

avdelningen som är ansvarig för hur stora batcher som ska köpas in och hur leveransen är 

fördelad är en låst faktor. Därför måste andra faktorer som påverkar dessa på ett negativt eller 

positivt sätt undersökas. De som kan påverkas i detta fall är: hur materialet läggs in och när 

leveranserna kommer. Avbrott från kontoret kanske är nödvändiga för att tilldela nödvändig 

information eller kunna lokalisera material.  I dagsläget läggs materialet in manuellt och måste 

kontrolleras för hand. En variant som skulle förenkla inläsningen av material är ett WMS- 

system med scanning. Scanningsprocessen skulle då istället innebära att fraktsedeln skannas 

först och därefter artiklarna med streckkoder på varje artikel. Detta innebär en försäkring mot 

felsaldo då varje artikel skannas och på så vis läggs in i systemet. Ett visuellt saldo skulle också 

innebära fördelar vid placering i buffert, ett system som anger ledig plats direkt vid inläsning 

av material skulle ta bort momentet där plats för artikeln måste hittas i buffert, och således 

placera materialet efter dess volym.  

 

Diskussion och åtgärder 

Blandat gods har fördelarna att det blir en lägre fraktkostnad per leverans eftersom flera kan 

skickas med varandra, men det blir då istället extra hanteringskostnad i arbetstimmar i och med 

sortering och uppdelning på olika pallar när det kommer fram till företaget. Det som måste 

undersökas i detta fall är om vinsten i och med minskade fraktkostnaden blir större än vid 

hanteringen av godset. Om istället leveranser fördelas om på mindre pallar och det i lagret finns 

platser anpassade för dessa mindre pallar kan istället dessa ställas in direkt i buffert eller om det 

finns anvisningar om vilka enheter som kan dela pallar så att en gemensam pall med två 

material kan placeras direkt i buffert. Om dessa faktorer ska tas i beaktning är det också viktigt 

att tänka på vilket fraktsätt som företaget använder och hur känsliga materialen är för 

belastning. Hos fallföretaget används metoden ytfrakt, vilket innebär att godset ej får staplas 

och att inget får ställas ovanpå dessa. Detta innebär att i detta fall blir det billigare att skicka en 

större leverans samtidigt då det är känt hur mycket belastning som kommer på materialet (det 

som är i leveransen) istället för att skicka paket av mindre volym som tar upp lägre plats 

höjdmässigt än den platsen paketet står på. Det skulle bli mycket dyrare att skicka exempelvis 6 

stycken halvpallar än en stor helpall som kanske kan ha samma volym. Denna typ av ytfrakt 

gör att man i lägre grad utnyttjar volymen i lastbilen.  

 

Delleverans 

Delleveranser uppkommer när leverantören har problem att leverera en hel inköpsorder men 

meddelar att de kan leverera delar av den. Om företaget accepterar en delleverans kommer 
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leveransen uppdelad i två stycken delar. Oftast accepterar företaget en delleverans om de har 

stort behov av att få in materialet på grund av att kunna möta de leveranstider de i sin tur har 

utlovat till sina kunder. Delleveranser kan innebära extra kostnader för företaget i och med att 

det blir två stycken leveranser istället för en. Det kan också innebära extra hanteringstid för 

leveransen i godsmottagningen, det blir samma antal artiklar att hantera men det blir då fler 

lastbärare eftersom att leveransen kommer två gånger.  

  

Diskussion och åtgärder 

Delleveranser kan ibland vara ett nödvändigt ont om företaget är beroende av att leveransen 

kommer i tid, men det innebär ofta en extra kostnad för företaget i både arbetstid och 

fraktkostnad. De lösningar som finns för delleveranser kan innebära att företaget inte 

accepterar delleveranser i och med de extra kostnaderna utan väntar tills hela leveransen är 

redo att skickas. Detta kan dock innebära sena leveranser från företaget till kund. Det är en 

viktig del av sena leveranser att undersöka varför leveransen är sen från kund. Beror det på att 

de inte planerat rätt, prioriterat andra företag på grund av deras större leveranser, prioriterat 

andra företag då det skulle innebära en större kostnad att leverera sent till dem eller är det något 

som hänt i deras produktion som de ej kan rå för. Om det visar sig att de prioriterar andra 

företag på grund av större kostnader är det viktigt att företag i likhet med benchmarkingföretag 

C är noga med att utdela böter för sen leverans.  Detta leder till att dessa företag prioriteras på 

grund av att det blir högre kostnader för leverantören om de ej levererar i tid. Fallföretaget har 

avtal på att de kan utdela böter som uppgår till 1-2% av leveransvärdet, om denna skulle 

utdelas kan det leda till att företaget får en högre prio hos sina leverantörer vilket leder till ökad 

leveranssäkerhet, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad OTD. 

 

 

Blandade artiklar 

Blandade artiklar innebär att leverantör av olika anledningar kan ha skickat olika artiklar i 

samma kartong eller att den som mottagit godset kan ha blandat artiklarna på grund av 

exempelvis liknande artikelnummer och ställt in i lastbärare. Beroende på process kan detta 

visualiseras i plockning eller eventuellt i produktion. Om den felaktiga artikeln inte upptäcks i 

något steg av processen upptäcks det sedan hos kund, vilket kan innebära kostnader i form av 

returer, ersättning och leverans av en korrekt produkt.  

 

Diskussion och åtgärder 

Det finns flera olika metoder som kan användas för att visualisera kvalitetsavvikelser. 

Benchmarkingföretag B använder sig av ett WMS-system och scanning för att fastställa att rätt 

produkt tas. Varje artikel har ett specifikt artikelnummer som registreras vid varje processteg. 

Vid fallföretaget används en visuellkontroll, vilket innebär att innan artikeln plockas förpackas 

måste ordern kontrolleras av en annan person för att säkerställa att rätt antal och rätt artiklar 

förpackas. WMS-systemet har i detta fall fördelen att systemet säger ifrån direkt något fel sker 

och det är på detta sätt lätt att lokalisera problemet. Det är också lätt att följa produkten genom 

alla processteg även innan den ankommit till företaget, för att kontrollera att produkten passerat 

nödvändiga steg (Gu, et al., 2007). Vid en visuell kontroll och felet upptäcks måste artikeln 

som felaktigt plockats placeras på sin plats och rätt artikel måste hämtas.  

 

Skriva fel plats/ingen plats 

När ankommet material placeras i buffert anges den plats där det placerats på materialkortet 

som sitter på materialets huvudplats. Om fel plats anges på kortet, kan det leda till att fel 

material hämtas till huvudplatsen vid påfyllning eller till lokalisering av den rätta platsen måste 

ske. Att lokalisera platsen kan ta mycket tid. Om ingen plats anges kan det leda till att den blir 
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bortglömd då inget står på materialkortet och platsen som är nästa i listan tas. Detta faktum 

visualiseras vid inventeringar då det kan saknas material. Om det står fel plats på materialkortet 

kan det leda till att fel artikel blir placerad på fel plats, om den som fyller på hämtat artikeln i 

tro om att det var den rätta. På fallföretaget skulle de artiklar som ska till produktion dock 

upptäckas då materialet ej skulle ha de egenskaper som resterande artiklar kräver exempelvis i 

form av hål. 

 

Diskussion och åtgärder 

Eftersom att personen som arbetar på godsmottagningen roterar varje vecka, kan det ta ett tag 

tills personen ifråga kommer tillbaka till godsmottagningen, detta gör att det kan vara svårt att 

komma ihåg artiklar som tidigare ställdes upp. Den manuella hanteringen gör att saker kan 

glömmas bort att noteras speciellt om det är en stressig miljö där det är mycket material som 

kommit in och ska placeras i buffert. Om hanteringen inte skulle vara skriftlig manuell, det vill 

säga att platser måste kommas ihåg, underlättar det vid hantering av artiklar då det blir svårare 

att göra fel. Exempelvis finns en lösning som tillämpats på benchmarkingföretag B, där de har 

en dator på trucken där materialplatser och saldo registreras direkt på datorn. 

Benchmarkingföretag B har även en indelning av ställage där artiklarna är tilldelade rader efter 

vilket projekt de tillhör och vilken typ av artikel. Uppdelning av buffertplatserna i klasser enligt 

SLAP/PI metoden (Gu, et al., 2007), kan vara att sätt att minska transportsträckan mellan 

huvudplats och buffertplats. De artiklar som har högst omsättning får då eventuellt fler 

buffertplatser än de som har låg omsättning, och dessa buffertplatser borde då lämpligtvis delas 

in efter närhet till artiklarna. Exempelvis kan artiklarna som tillhör klass A ha 40 buffertplatser 

i nära anslutning till dessa huvudplatser och då får inte artiklar som tillhör klass B placeras här! 

Dessa 40 stycken platser tillhör ej en specifik artikel utan kan nyttjas efter behov. Denna 

indelning underlättar också vid inventeringar då alla artiklar är lokaliserade inom samma 

område. Den extra sträckan som eventuellt kan tillkomma från buffert till materialets 

huvudplats försvinner då också. Eventuellt kan dessa klasser också volymbaseras och platserna 

kan tilldelas med avseende på volym, platser med stor volym kan då exempelvis endast 

tilldelas till kollin med stor volym. Alternativt vid tillämpning av ett WMS-system då platser 

kan tilldelas artikeln ifråga direkt, men enligt en liknande systematik.  

 

Kan ej se saldo 

Att saldo ej kan ses direkt på lagerplatser kan försvåra vid dels placering i buffert vid 

ankommande gods, när artiklar ska hämtas till huvudplats och vid inventeringar.  

 

Diskussion och åtgärder 

Att kunna se hur mycket saldo som finns i buffert kan ha stora fördelar för ett företag, främst i 

tidsbesparingar. Saldo på hela lagret kan ofta ses på datorn men för ett företag där alla 

förflyttningar och placering i buffert sker manuellt kan inte saldo ses på varje plats även fast 

lagrets totala saldo finns registrerat. Tidsbesparingarna sker framför allt gällande inventeringar, 

det finns registrerat vart saldot ska finnas och det kan kontrolleras att det stämmer. Vid 

användning av ett WMS-system registreras också förflyttningar, vilket underlättar eftersom att 

det då finns i systemet hur många som borde finnas i buffert, i produktion, och packade. Det 

underlättar också vid påfyllningar av platser då det finns information om hämtning ska ske av 

en eller två pallar beroende på hur mycket som ska plockas. Om det finns registrerat hur 

mycket som ska plockas av en specifik artikel under dagen underlättar det för den som har 

påfyllningar under dagen, då påfyllning av dessa kan ske. Om användning av en dator sker 

under alla steg i processen likt benchmarkingföretag B kan med fördel de listor som kommer 

från produktion skickas till en enhet som strukturerar upp ordern efter ordning på de platser 

som ska besökas.  
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Automatiskt saldo skulle innebära att när en plats ska fyllas på kan flera platser fyllas på under 

samma rutt vilket innebär att hämtning av truck inte behöver utföras flera återkommande 

gånger med någon plats mellanrum. 

  

Platsbrist 

Platsbrist innebär att lagrets storlek ej är anpassat till förhållandet mellan inkommande material 

och efterfrågan från kund. I vissa fall kan företag beställa in material till projekt, där projektet 

sedan ändrar förutsättningar för de ingående komponenterna. Därför är det viktigt för denna typ 

av företag att det i planeringstiden finns rum för förändringar innan materialet beställs. Om 

materialet inte används kan det innebära både inköpskostnader, kostnader för skrotning samt 

kostnaden för bundet material, både för materialet i sig självt samt för platsen det upptar.   

 

Diskussion och åtgärder 

Platsbrist kan uppstå av flera orsaker, antingen innehåller ytan där buffert finns för få platser 

vilket leder till att dessa ej får plats. Eller så kan vissa artiklar ha för stort säkerhetslager i 

förhållande till sin omsättning. Ett för stort säkerhetslager kan bero på många olika 

anledningar, om leverantörerna har osäkra leveranser kan företaget behöva säkra upp vissa 

material för att kunna leverera till sina kunder i tid, det kan också bero på för stora leveranser i 

förhållande till de kvantiteter som faktiskt förbrukas. För att minska platsbristen finns två 

åtgärder, ändra den metod som används på lagret i nuläget, exempelvis minska leveransstorlek, 

säkerhetslager, eller öka den tillgängliga ytan. Platsbrist när de kommer till platser som rymmer 

stora volymer kan med fördel åtgärdas med klass-metoden som nämns tidigare, där de höga 

platserna endast tilldelas platser av specifik volym (Gu, et al., 2007). 

 

Returer 

Returer kan bero på olika saker, antingen kan godset vara skadat, att kunden ej hittats av 

speditör eller att fel gods har levererats. För att underlätta hanteringen av returer är det viktigt 

att de som berörs av returnerat gods vet hur dessa ska hanteras och vilken som bär ansvar för 

att något händer. Returnerat gods har ingen egen yta utan ankommer till godsmottagningen och 

befinner sig där tills åtgärder bestäms. Hur lång tid det tar innan någon vet vart det ska beror på 

om någon hör av sig och saknar det eller inte. Detta kan ta olika lång tid beroende på kundens 

omsättning och när de öppnar godset och ser att det är fel.   

 

Diskussion och åtgärder 

Ibland är det inte företagets fel att det blir returer exempelvis, när mottagaren har angivit fel 

adress, men det innebär också en extra kostnad och för att detta ska kunna hanteras så bra som 

möjligt är det viktigt att personal vet hur dessa ska hanteras. En retur kommer innebära, dubbelt 

arbete från personal i och med:  

- Lokalisering av rätt adress  

- Lokalisering av kund  

- Eventuellt en ny förpackning om denne blivit skadad under tidigare transport 

- Tar upp plats på godsmottagning tills det att det skickas iväg igen 

- Förseningskostnader till kund 

Indirektakostnader som: 

- Kundklagomål 

- Missnöjda kunder som kanske använder en annan leverantör om det upprepas 

  

Skadat gods 

Skadat gods relateras här till ankommande gods där förpackningarna eller artiklarna skadats. 

Ibland kan det vara svårt att säkerställa om artiklarna blivit skadade då de inte alltid behöver 
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vara synliga skador. Att godset blir skadat kan bero både på att leverantören har packat dåligt 

eller att den speditör som används har stapplat godset.  

 

Diskussion och åtgärder 

Vid en utredning på fallföretaget angående skadat gods framkom det att de flesta fall där skadat 

gods uppkom gällde samma typ av leverans, där det vanliga valet att beställa ytfrakt ej fanns att 

tillgå. Denna speditör använde sig istället av en stapelfrakt och det innebar att godset belastades 

på sätt som det ej tålde. När denna typ av leverans slutade användas minskade 

transportskadorna. Därför är det viktigt att undersöka hur och varför skador uppkommer för att 

kunna eliminera rotorsaken och förändra upplägget. Det är även viktigt att utvärdera vilka 

faktorer som godset kommer att utsättas för vid frakten speciellt om det är en leverans som tas 

emot och direkt skickas vidare utan att packas om, eftersom att godset under den andra 

leveransen kanske kan komma att utsättas för exempelvis väta, något som inte den första 

transporten utsätts för. Om godset exempelvis är känsligt mot kyla eller väta är det viktigt att ta 

i beaktning vid förpackning av artiklarna. Det är också viktigt att ständigt hålla koll på hur det 

hanteras av leverantörer om de byter sätt att leverera, rutt eller kanske placering av gods vid 

vidareskeppning, tål godset att fraktas via båt/flyg eller kan det bli skadat på grund av tryck 

med mera.   

 

Felleverans 

Att gods kan skickas fel kan bero på många olika orsaker. Vid vilken tidpunkt felet upptäcks 

kan ha stor betydelse för hur snabbt det kan åtgärdas. Hos fallföretaget beror detta oftast på att 

leveransdokumentet och etiketten som klistras på godset ej hör ihop eller att fel kolli har tagits 

ur buffert, att fel kolli tagits kan bero på att kollit ska till samma land och har ett liknande 

nummer där bara någon siffra skiljer dem åt. 

 

Diskussion och åtgärder 

På fallföretaget upptäcks ofta inte felet förens godset har anlänt till kund och de hör av sig och 

säger att de har fått fel kolli. Då är första åtgärden att lokalisera om det kolli som ska till 

kunden finns kvar i buffert hos företaget eller om det har skickats till en annan kund. Om 

leveransdokument, etikett och kolli ej hör ihop med varandra är det troligt att det bara skett en 

förväxling mellan gods och att den andra kunden fått godset så att det går att byta. Om kunden 

inte lokaliserar att de fått fel gods förens långt senare kan det vara svårt att lista ut vart det rätta 

godset är. Benchmarkingföretag A använder sig av WMS och scannar godset vid varje nytt 

processteg, det innebär att artikelns egenskaper dokumenteras digitalt. Det är därför enkelt att 

spåra upp godset både bakåt och framåt. 

 

Blandade artiklar 

Blandade artiklar i en leverans kan få konsekvenser för företaget där det ska användas. Det är 

ett ursprungsfel som ofta bottnar i ett fel hos leverantör som av någon anledning blandat ihop 

flera artiklar. Blandade artiklar kan också uppstå om godsmottagaren blandar ihop artiklar vid 

placering i buffert. 

 

Diskussion och åtgärder 

När detta fel händer är det viktigt att återkoppla till leverantören hur och varför detta hänt för 

att kunna förebygga att samma sak händer igen i framtiden. Om företaget i fråga ej packar upp 

leveransen utan skickar den vidare behöver inte felet upptäckas förens det kommit till 

slutkunden och i värsta fall inte förens det används hos denne. När detta väl lokaliseras kan det 

ha blivit fel i fler leveranser vilket leder till ytterligare arbete både för leverantör och företaget. 

Benchmarkingföretag A har en metod att om de skulle få en felleverans av något slag 
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exempelvis fel antal eller blandat gods, lokaliseras detta direkt vid godsmottagning om det är 

en leverans där innehållet packas upp. De meddelar då leverantören om felet och kontrollerar 

efterkommande leveranser från leverantören extra noga. Om det ej uppkommer fler fel igen på 

3 gånger återgår processen till den vanliga kontrollen igen. Fallföretaget hade ett fall där de 

fick en blandad leverans från kund. Detta ledde till att stencil skapades för att lättare kunna 

skilja dessa artiklar åt och på så vis hitta felet innan denna passerat alltför många steg i 

processen. Om dessa steg inte visualiserats innan det kommer till kund kan det få konsekvenser 

som retur, felaktiga produkter till kund, dubbla kostnader i form av frakt och arbetstid på 

företaget, det kan även få ökade konsekvenser som extra inventeringar. Det kan även leda till 

mist förtroende hos kund.  

 

Räknar fel 

Om processen under något steg har en manuell räkning kan det vara lätt att ibland räkna fel om 

det är stora mängder artiklar som ska hanteras. Vad detta leder till hos företag kan vara svårt att 

förutspå och är helt beroende av under vilket processteg det upptäcks. Men det ställe där den 

oftast upptäcks är vid inventeringar eller när material ska hämtas ut som ej finns att tillgå.  

 

Diskussion och åtgärder 

Hur denna faktor ska kunna undvikas hanteras av företag på olika sätt. Användning av två 

personer som får räkna antalet, det vill säga att en först räknar antalet och att en sedan 

kontrollerar och räknar mängden artiklar igen. Detta innebär dock att ungefär dubbelt så 

mycket arbete går till att räkna, jämfört om en person räknar. Det innebär dock att det finns en 

större chans att eventuella felsaldon upptäcks. Det finns också automatiska metoder vilka kan 

användas för att räkna antalet artiklar exempelvis informationssystem, här identifieras 

produkten i form av en streckkod eller signaler som sänds ut som ger datorn/scannern 

information om artikelns egenskaper och samtidigt registrerar antalet som scannas (Varila, et 

al., 2007). För att detta system ska vara kompatibelt måste varje streckkod kunna läsas in. Ofta 

innebär dessa system en större kostnad än den dubbla manuella räkningen men behöver inte 

lika stor personalstyrka eftersom att i den manuella räkningen måste minst två personer 

ansättas till samma arbete (Karagiannaki, et al., 2011). Fördelen är också att produkterna kan 

följas genom hela processen. En fördel med att registrera saldo på platser kan också innebära 

att det underlättar för inventering och påfyllningar då ett exakt saldo på platser finns. För att 

kunna registrera saldo på detta sätt behövs inte alltid en scanner utan det kan enligt 

benchmarking företag B registreras manuellt i en dator, med fördelen att istället för att använda 

papper finns all information lagrad och det blir också en mindre påverkan på miljön.   

 

Ej avbokning 

Om en order ej avbokas från lagret när den skickas till produktion innebär det att den teoretiskt 

fortfarande kan plockas och hanteras. Om detta sker, sker avbokningen först när ordern skickas 

ut ur huset om den ej avbokas förhand efteråt. Detta kan leda till att order som det ej finns 

belägg för kan registreras, vilket i värsta fall kan leda till sena leveranser om det inte finns 

tillräckligt med material.   

 

Diskussion och åtgärder 

Kostnaden för denna typ av åtgärder är gällande hur mycket arbetstid en i personalen lägger på 

att avboka dessa order manuellt i efterhand. Denna extra åtgärd innebär egentligen att ett 

problem som finns inte visualiseras. Om det inte finns material inne placeras en order när detta 

visualiseras, det innebär att den som lägger order samt leveranstid kan basera den på att 

material finns inne. Om det visar sig att material inte finns inne, så tillkommer också en 
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leveranstid för materialet vilket innebär att leveranstiden blir längre. Detta kan innebära att 

leverans ej kan ske enligt den överenskomna tiden.   

 

Avbrott 

Avbrott innebär ett avbrott i det som utförs för att istället utföra en annan åtgärd, detta avbrott 

kan leda till att fel uppkommer då det är lätt att glömma den första uppgiften och ej utföra steg 

i processen som ska utföras, exempelvis avbokning.  

 

Diskussion och åtgärder 

Avbrott kan ibland inträffa och kan vara svåra att ta bort helt, de kan exempelvis vara delande 

av viktig information eller att någon ber om hjälp eller berättar något angående en specifik 

produkt eller kanske angående säkerhet. Därför är avbrotten ibland en nödvändighet för att 

säkerställa att processen håller rätt kvalitét eller att alla i arbetslaget kan vara säkra. Dessa 

avbrott kan kännetecknas som muda av typ 1 (Sayer & Williams, 2007) vid godsmottagning  

innebär exempelvis leveranser ett avbrott. Detta avbrott kan komma när som helst under dagen 

om inte leverantören sagt vilken dag och tid denne ska komma. På benchmarkingföretag C har 

de en process där leverantörerna skickar information till företaget när denna ska komma. Det 

leder till att arbetsdagen kan planeras efter detta. Planläggning kan ske av hur gods ska fördelas 

på ytan, exempelvis efter storlek på pallar eller i buffert efter att man vet vilka mängder som 

hanteras. I denna metod kan faktorerna nedan lokaliseras: 

- När leveransen ska komma, dag och plats 

- Hur stort antal som kommer  

- Vilket/vilka material som kommer  

- Vilka lastbärare som kommer komma 

- Med vilken leverantör 

 

Väntan 

Väntan kan ibland vara en nödvändighet för att inte skada varandra eller kunna använda samma 

verktyg. Hur väntan ska disponeras beror på hur lång väntetiden är, ibland kanske andra 

uppgifter kan utföras under väntetiden.   

 

Diskussion och åtgärder 

Väntan innebär att tid som finns tillgänglig ej utnyttjas om ingen annan uppgift utförs under 

väntetiden. Enligt lean är all form av väntan ett slöseri, det är dock viktigt att tänka på att viss 

väntan kan vara ur säkerhetsaspekt, exempelvis vid påfyllning eller om en truck passerar. 

Därför kan väntan på grund av säkerhetsskäl vara muda typ 1 (Sayer & Williams, 2007). 

 

Paketutkörning 

Paketutkörning utförs av godsmottagaren ungefär en gång varje dag. Antal paket på vagnen kan 

variera, ibland kan det vara ett paket och ibland är vagnen full. 

Det som tar tid under denna metodik är att godsmottagaren av paketen endast får ett namn på 

paketets mottagare. Detta innebär att det blir ett sökande efter rätt person, vilket kan innebära 

att utdelningen tar lång tid om inte mottagaren lokaliseras direkt. Om det är stort belägg på 

godsmottagning kan det vara stressande att denna åtgärd måste utföras. 

 

Diskussion och åtgärder 

Paketutkörning tillhör godsmottagarens uppgifter, anledningen till detta är att det då blir en 

säkerhetskontroll att rätt person får sitt paket. Paketet kommer på detta sätt till rätt person. 

Denna uppgift tar dock mycket tid från godsmottagarens huvudsakliga uppgifter vilka är att 

mottaga gods och placera dessa i buffert. En åtgärd som kan utföras om godsmottagaren ska 
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fortsätta att köra ut paket är exempelvis en lista över anställda på avdelningen med tillhörande 

bild samt plats. Detta skulle innebära att utkörningen av paket skulle ta mindre tid. Det 

optimala för godsmottagaren kanske istället skulle kunna vara att den som ska motta paketet får 

ett automatiskt genererat meddelande om att det finns på godsmottagning och finns placerat i 

en hylla. Därefter kan paketet hämtas av den som ska ha det. Om säkerhetskontroll ska utföras 

så att rätt person får sitt paket kan ett exempel på lösning vara att detta kan kontrolleras enligt 

namn och bild lista av godsmottagare när paketet hämtas.  

 

Felsaldon 

Felsaldon innebär att saldot som finns digitalt i systemet ej överensstämmer med det saldo som 

finns i verkligheten. Varför felsaldot uppkommer kan bero på flera olika åtgärder. Ibland 

uppkommer felsaldot redan vid godsmottagningen exempelvis med fel antal i kartong från 

leverantör, blandade artiklar och registrering av fel antal artiklar. Men det kan också 

uppkomma genom att gods ej avbokas eller är WIP. Det kan också vara att vissa av artiklarna 

registreras som scrap i produktion. Felsaldon kan också uppkomma om en pall ej har en 

registrerad plats, om en pall registreras på fel materialkort, eller att pallar som är hämtade ej 

stryks över. Detta problem visualiseras vid inventeringar, det kan dock innebära att de kan ta 

mer tid och bli fler. 

 

Diskussion och åtgärder 

Åtgärder som vidtas mot felsaldon innebär att orsakerna bakom felsaldon måste visualiseras. 

Är det den manuella registreringen som innehar majoriteten av orsakerna kan denna behöva ses 

över, eller beror det på avsaknad av standard gällande hantering. Vid fallföretaget 

visualiserades ett antal orsaker som skulle kunna ligga bakom felsaldo, de kostnader som 

uppkommer vid felsaldon är framför allt kostnaden för inventering, men det kan även 

tillkomma kostnader i form av sena leveranser till kund och platsbrist. 

 

Standarder vid fel/oväntade situationer 

En standard säkerställer att alla utför uppgiften på samma sätt, gällande exempelvis registrering 

och hantering. För att varje uppgift ska vara så effektiv som möjligt är det av stor fördel om 

man vet hur uppgiften går till och att alla utför den likadant. Om uppgiften utförs på olika sätt 

kan den få olika utgång. Standarder används därför som ett sätt att säkerställa kvalité, 

effektivitet, kostnad och konsumtion (Sayer & Williams, 2007) . Vikten av detta beror på 

vilken uppgift som utförs och om den påverkar produktens eller utförandets kvalitét. En 

tumregel för standarder är att alla uppgifter som utförs repetitivt, utrustningen och systemen 

ska vara i bra skick, arbetsblad ska finnas för standardutförandet av uppgiften och dessa ska 

regelbundet uppdateras(ibid).   

 

Diskussion och åtgärder 

En standard är särskilt viktig om det uppkommer oväntade eller sällan utförda uppgifter som 

behöver utföras likadant för att säkerställa kvalité. Exempelvis om det blir felsaldo kanske 

standarden säger att en inventering ska utföras. Om personen som märker av ett felsaldo inte 

vet detta och fortfarande kan utföra sin uppgift, kanske hen går vidare till nästa uppgift trots 

felsaldot och tänker att det kommer uppkomma vid nästa hantering istället. Att fel inte hanteras 

direkt kan dock få konsekvenser som platsbrist och felsaldon. Detta är också viktigt vid 

ovanliga eller oväntade situationer, om det finns en skriven standard över tillvägagångsätt vet 

varje individ var den först ska vända sig för att få information. Om inte en standard finns 

tillämpad kan det innebära sökande efter information innan åtgärd vidtas. Det är inte heller 

säkert att den åtgärd som utförs i slutändan är den rätta. Det läggs då ett ökat ansvar på 

individen att fatta rätt beslut. 
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Förpackningar 

Hur artiklar förpackas har stor betydelse för hur de i slutändan ska hanteras. Vissa 

förpackningar är baserade på den volym som ska hanteras och på artikelns olika egenskaper.  

Förpackningar hos fallföretaget kan ibland ha olika antal i kartonger i förhållande till fraktsedel 

vilket gör att dessa artiklar måste räknas för hand då de uppgår till väldigt stora mängder. 

Denna mängd får ej plats i lastbärarna i materialhissen vilket gör att de måste delas upp. Om 

order och antal på kartongen istället hade överensstämt hade detta steg kunnat hoppas över. 

 

Diskussion och åtgärder 

Vissa förpackningar på fallföretaget skärs upp vilket innebär en extra hantering som tar tid. Är 

detta en nödvändighet för att kunna plocka artiklarna? Om förpackningarna istället öppnas och 

kanterna viks upp, skulle det spara tid på godsmottagningen och troligtvis ta lika lång tid vid 

orderplock.   

 

Frågeställning 3 

Vilka metoder finns att tillämpa vid lagerhantering och vilka är fördelarna med dessa? 

 

Cuatrecasas-Arbós, et al.,(2015) hänvisar till lager som ett sätt för företag att dölja de 

bakomliggande problemen. Om ett lager ej är effektivt kan det exempelvis bero på sena 

leveranser från leverantör. Därför är det viktigt att ha kontroll över de faktorer som påverkar 

processerna, och att utvärdera med hjälp av mätetal. 

Vilken hantering som är mest lämpad för företaget har stort beroende av vilka mål som 

eftersträvas, om företaget lägger stor vikt vid kvalité kan med fördel ett system som underlättar 

detta användas, om företaget istället strävar efter att ha ett så litet lager som möjligt och få det 

material som behövs just-in-time kan ett VMI lager användas, små företag kan också ha andra 

behov än större företag. 

 

Om företaget likt fallföretaget står inför ett utvecklings arbete som ökar volymen artiklar som 

ska hanteras och om det råder platsbrist måste information hämtas om vad denna platsbrist har 

för bakomliggande orsaker. Är den volym som hanteras i dagsläget för stor? Kan layouten 

anpassas för att vidhålla mer material? Om svaret är nej på båda dessa frågor kan istället 

lösningen vara att erhålla en större lageryta eller att tillämpa ett VMI-lager.  

 

För att kunna fastställa vilken utnyttjandegrad en verksamhet har, ligger det stor vikt vid att 

kunna mäta prestation. Dessa kan med fördel baseras på ett företags KPI:er för att ta reda på 

hur dessa krav uppfylls. Vid utvärdering av dessa resultat kan det därefter visualiseras huruvida 

uppfyllandegraden motsvaras och om det finns andra metoder som företaget kan använda som 

skulle effektivisera uppfyllandet av KPI: erna.  

 

Scanning/WMS: 

Ett WMS system fungerar i detta användningsområde på så sätt att varje materialförflyttning 

registreras. Ett förslag på WMS system beskrivs enligt följande stycke. Den första 

registreringen sker när material ankommit och matchas mot en fraktsedel. Den tilldelas då en 

lagerplats, när sedan artikeln placeras i ställaget, skannas den streckkod som tillhör 

lagerplatsen. Saldot finns då lagrat i systemet på platsen. När huvudplatsen sedan behöver 

fyllas på anges platsen för det äldsta materialet och påfyllaren hämtar sedan pallen och placerar 

den på huvudplatsen. När material plockas används streckkoderna igen för att skanna artiklarna 

som plockas och ska till produktion. Plocklistan finns då istället på dator/platta som kan 

placeras på vagnen. När ett material plockats och rätt antal registreras kan nästa post i ordern 

hanteras. Varje gång som streckkoden skannas registreras det i systemet och på så sätt kan 
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materialet följas. För att underlätta och förbättra placeringen i lagret kan information ges om att 

material tilldelas ett antal platser på lagret, i fördel med närhet till huvudplatsen vilket minskar 

transportsträckan vid påfyllningar. Nedan följer ett exempel på hur scanning kan användas på 

fallföretaget om inte varje komponent ska skannas: Skanning av ordern samt skanning av 

fraktsedeln härleder till att dessa material skannas: nr 0-100. När en produkt plockas 

exempelvis nr 6 blir då saldot på platsen nr:0-5 och 7-100. På detta sätt fås data som kan 

användas till att mäta ledtid för respektive material och framförallt hur lång tid respektive 

process tar. Detta underlättar mätningar när effektivitet och eliminering av slöseri ska utföras. 

Användning av ett scanningsystem ställer dock ökade krav på leverantör i form av etiketter 

med inlagd information. 

 
Tabell 16 Fördelar och nackdelar med scanning 

Fördelar  Nackdelar 

+ Försvårar felskickningar och underlättar 

spårning av material 

- Innebär en stor kostnad vid 

implementering 

+ Underlättar inventeringar - För att systemet ska fungera måste 

streckkoderna fungera 

+ Gör det svårare att göra fel - Minst en person måste veta hur 

streckkoder skrivs ut om dessa ej kan 

skannas in. 

+ Används med fördel till andra delar av 

leverantörskedjan 

- Tar tid att registrera den mängd data 

som systemet behöver för att fungera 

optimalt. 

+ Lättare att mäta effektivitet i form av ex. 

tid 

- Ställer ökade krav på leverantör 

+ Kan med fördel användas vid liten 

personalstyrka 

 

 

Layout 

Layouten på lagret är hur lagret är utformat och det finns flera olika former av layouter, 

direktlager, klassbaseradlagring och slumpmässigt lager (Gu, et al., 2007). Vilken som är mest 

lämplig att använda beror på vilken typ av verksamhet som företaget har. Om företaget endast 

lagrar gods kanske det inte spelar lika stor roll vart de lagras i förhållande till vilket material 

det är, då kan företaget använda sig av ett slumpmässigt lager (Bushuev, et al., 2015). Om 

företaget istället ska använda materialet till produktion får placeringen av materialet en större 

betydelse och placeringen kan då istället vara förankrad i förbrukningen på materialet, enligt 

SLAP-metodiken, eller om lagerplatsen med fördel ska finnas i närheten till vart det ska 

användas kan POUS användas (Sayer & Williams, 2007).  

Layouten påverkar: 

Sträckan godsmottagare, plockare samt påfyllare färdas. 

Vart och hur artiklarna/materialet är placerade i lagret och om det finns speciella faktorer att ta 

hänsyn till i fråga om egenskaper. 

Vissa material kanske inte heller har en hög fyllnadsgrad av sina lastbärare och då kan 

exempelvis delade platser tillämpas eller kanske eventuellt en hylla att placera det material som 

går så sällan att det inte har ett stort behov av en buffertplats. Det frigör då platser i buffert som 

kan användas till mer frekvent material. 
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Klassbaserad lagring/SLAP 

Klassbaserad lagring innebär att hela eller delar av lagret delas in i olika klasser. Vilka klasser 

som används kan bero på förbrukning, volym, typ av material, krav på miljö (Gu, et al., 2007). 

På fallföretaget finns en klassbaserad indelning på materialets huvudplatser, materialens 

buffertplatser är däremot flytande. Vilket kan innebära att materialets huvudplats och buffert av 

samma material kan vara i olika delar av lokalen. Detta innebär att om också buffertplatserna 

skulle delas in i klasser kan följande reduceras:  

- transportsträckan för att fylla på material skulle reduceras 

- det är mindre chans att pallar i buffert kommer bort om pallen ej registreras 

- underlätta för inventering, då materialet är placerat med närhet till varandra 

- behovet att behöva leta platser minskar, då en pall bara tillhör en viss kategori 

Fördelen mellan att ha klassbaserat lager istället för att bufferten för materialet ska ha en 

tilldelad plats, är att flera platser kan utnyttjas vid behov. Om efterfrågan för ett material 

tillfälligt skulle minskas eller att ett annat ökar. Klasserna kan också ha olika stort antal 

tilldelade platser beroende på efterfrågan. Exempelvis kanske vissa material som går väldigt 

sällan inte ha någon buffert plats men ett annat har två. Om det finns möjlighet att utvärdera 

och styra om material i andra klasser skulle detta underlätta indelningen markant. Under vissa 

omständigheter kanske även vissa material måste köpas i större mängder och därför måste 

buffert kunna anpassas till dessa. Det klassbaserad lagring indikerar är framförallt en större 

kontroll och underlag för verksamheten att kunna utvärdera samt mäta. Dessa mätetal är också 

viktiga för utvärdering och verksamhet.  Större kontroll på lagringen kan dock innebära mindre 

frihet att kunna anpassas till oväntade situationer och variationer. Om företaget har stora 

variationer i efterfrågan kan istället vissa platser vara klassindelade och vissa slumpmässiga, 

för att kunna variera beroende på efterfrågan, exempelvis om efterfrågan varierar beroende på 

säsong. Då kan delar av buffert var säsongsbaserad och de andra låsta. Det är dock av stor vikt 

att hela tiden utvärdera sin process för att belysa eventuellt slöseri. 

 

VMI  

Metoden VMI syftar till att stärka relationen i hela leveranskedjan i och med att information 

delas med de som är inblandade. Vid en lyckad implementering kan det leda till både 

kostnadsbesparingar och säkrare leveranser, men de största fördelarna fås av företaget 

(Govindan, 2013). Eftersom att det innebär att leverantören innehar det lagrade materialet och 

levererar enligt prognos står de för kostnader för förvaring av artiklar, material och kostnader i 

form av över/underproduktion. Metodiken innebär att företaget inte behöver ha lika stora 

mängder lagrade i buffert, utan kan istället ha en överenskommelse med leverantör på hur stort 

antal som ska levereras och vid vilken tidpunkt. Om leverantör inte kan leverera det 

förbestämda antalet finns ofta ett -/+ tak som leverantör får leverera inom, om de levererar för 

lite eller för mycket får de då betala en kostnad till företaget (Zammori, et al., 2009). Denna typ 

av tak tordes vara högre om företaget kan få stora variationer i och med förändrad prognos. Det 

är viktigt att data hela tiden delas från företaget men det är inte alltid företaget själv vet 

efterfrågan gällande varianter. Detta är en problemställning alla företag med en stor produkt 

flora med flera varianter står inför, desto fler varianter desto svårare blir det att fastställa en 

sanningsenlig prognos om inte företaget alltid köper samma.   

Zammori, et al., (2009) rekommenderar att företag och leverantörer förhåller sig till ett avtal 

gällande: 

- Ansvar vid olyckor, skador på artiklar eller verktyg, och stöld 

- Gällande villkor vid prissättning, betalning, uppstartskostnad, och påföljder 

- Säkerhet vid informationsdelning  

Dessa hänvisningar kan ligga tillgrund för en bra relation mellan företaget och leverantören, då 

råder det ingen tvivelaktighet om vad som faktiskt gäller. Fallföretaget delar redan information 
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med sina leverantörer för att få stor leveranssäkerhet. Vid en eventuell tillämpning av VMI 

skulle de största fördelarna finnas vid att lagringen av material sker någon annanstans. Frågan 

är då också hur mycket material som skulle levereras till företaget och hur ofta. Om en veckas 

förbrukning alltid skulle tas emot varje vecka med en veckas säkerhetslager skulle det innebära 

att om det skulle hända något en specifik vecka finns fortfarande säkerhet för nästa. Vid 

tillämpning av VMI kan det också vara viktigt att se över vilka alternativ som finns om 

leverantören är lokaliserad nära eller om de finns långt bort. Om leverantören finns långt bort 

tillkommer en lång leveranstid vilket innebär att fördelen med att inte ha en buffert försvinner 

eftersom att företaget måste kunna säkerställa leveranstid till sina kunder. En lösning till detta 

är att hyra en lageryta dit leverantören transporterar godset. Dessa i sin tur levererar till 

företaget enligt överenskommen upprepning. Företaget spar då in arbetstid i och med att de ej 

behöver hantera ett lager, men betalar då istället en kostnad för att hyrd yta. 

  

Fiskbens-layout 

En fiskbenslayouts syfte är att minska de sträckor som en orderplockare färdas, enligt Çelik & 

Süral, (2014) uppgår hälften av den sträcka som transporteras åt att förflytta sig mellan platser. 

Minskar buffertyta men ökar effektiviteten i plockningen i och med minskade 

transportsträckor. Enligt Gue & Meller, (2009) kan plocksträckorna effektiviseras med cirka 

20%. Begränsningen för lagerformen är troligtvis inte vilken typ av lager det är, exempelvis 

slumpmässigt lager eller direktlager. Utan det är formen på lagret där den är placerad, för en 

yta som är rektangulär och har parallella gångar finns stora fördelar att tillämpa denna typ av 

lager och den får då de fördelar som utlovats. Om lagerytan istället är upp delad i flera ytor fås 

ingen direkt fördel av denna metod om inte de separata ytorna är stora. Längden på gångarna är 

avgörande i detta faktum, då layouten bygger på principen att förkorta vägen till nästa rad.   

 

Kostnadsoptimering 

För att kunna fastställa vilken metod som är den bästa för företaget måste det finnas ett 

utvärderings eller ett mätsystem. När saker mäts får man ett facit på vad som fungerar och inte, 

men det är också viktigt att mäta rätt saker på rätt sätt annars blir inte resultatet relevant.  

Ett av de viktigaste mätetalen är effektivitet. Från effektiviteten kan data hämtas angående 

utnyttjandegrad av processer och hantering. Med hjälp av effektivitetsmätningar kan muda 

visualiseras. Om ett företag eliminerar muda försvinner det som inte tillför värde för 

slutkunden (Sayer & Williams, 2012); (Haley, 2014). Det är dock viktigt att förstå att vissa av 

processens steg kan vara en nödvändighet för företaget trotts att de kännetecknas som ett 

slöseri (Sayer & Williams, 2007) och dessa borde ej elimineras. Jones, et al., (1997) redovisar 

att 60% av alla aktiviteter inom ett företag kan kännetecknas som en form av slöseri. Hur stor 

procent andel av dessa som är typ 1 eller 2 förtäljs inte men de kostnadsbesparingar som kan 

skapas i och med eliminering av några få procent kan kännetecknas som: förkortad ledtid och 

arbetstid som kan läggas på andra moment.  

Här kan också standarder tillämpas vilka genererar att moment utförs likadant av alla vilka 

eliminerar onödiga steg som ej tillför något till slutkund. Det är också ett sätt att uppnå en hög 

kvalité (Sayer & Williams, 2007). I och med de besparingar som fås i och med eliminering av 

muda kan istället företaget satsa på utvecklingsarbete. Utvecklingsarbete innebär ofta bra 

relation till kunderna i och med bättre service och ger ett ökat marknadsvärde för företaget över 

tid (Keebler & Plank, 2009).  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Avsnittet presenterar en slutsats, diskussion och rekommendation utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet inleds med diskussion och slutsats kring frågeställningarna och 

avslutas med rekommendationer till fortsatt arbete. 

 

6.1 Frågeställning 1 

Hur kan ett företags materialhantering hantera en volymökning på 30%? 

Vid en stundande volymökning för företag bör stor vikt läggas vid att analysera dagens process 

och eventuella muda och flaskhalsar. När dessa visualiserats kan företag analysera huruvida 

dessa kan förändras för att effektivisera processen. Vid detta skede identifieras också vilka 

moment som skulle kunna motverka hantering av en volymökning. Om hanteringen ej kan 

hantera denna volymökning trotts en exkludering av mudas kan det vara fördelaktigt för 

företagen att utvärdera andra metoder, exempelvis VMI, hyra av extern yta. Dessa metoder 

beror på vart i hanteringen som volymökningen inte kan hanteras, om det är många artiklar som 

skickas fel kanske istället ett RFID-system är lösningen. 

 

Yta och layout 

Den låsande faktorn gällande en ökning på 30% för fallföretagets är behovet av en ökad buffert 

yta. Om exempelvis säkerhetslagret skulle tas bort skulle en det bli en minskning av buffert 

men om denne är av lika stor kaliber som behövs är svårt att ta hänsyn till. Implementering av 

nya varianter på produkter innebär också att fler material tillkommer. Därför kan det vara av 

stor fördel att se över buffertens layout eller alternativt tillämpa en annan metodik i form av 

lagring exempelvis VMI-lagring.  

Förändringar i layout kan också innebära att ökade fördelar som kortare transportsträckor och 

bättre placering av material. För att placeringen av material ska vara fördelaktig kan material 

konsumtion med fördel kartläggas och utvärderas med jämna mellanrum exempelvis på halvårs 

basis för att eventuellt kunna byta materialplatser. 

 

Fallföretaget har en layout som endast är utformad med ställage och materialhissar, och vissa 

av platserna har en låg fyllnadsgrad. Det kan bero på att materialet tillhör versioner vars 

försäljning reducerats på grund av nya versioner eller att artiklarna går väldigt sällan. Om dessa 

artiklar skulle kunna placeras på en alternativ plats exempelvis hyllor. Kan dessa hyllor ställas 

på platser där det finns plats över men ej tillräckligt stor plats för att installera ett ställage. 

Dessa hyllor skulle med fördel ha en höjd av vilken de som plockar orderna kan plocka direkt 

från hyllan. En formation av SLAP lager ger också ökad kontroll i och med anvisade platser i 

buffert, då sker en visuell kontroll av materialmängder varje gång ett material placeras i buffert. 

En eventuell utvärdering om dubbla platser i ställage rekommenderas att utvärdera för att 

effektivisera utnyttjandet av tillgänglig yta.  

 

Variationer och leveranser 

Fallföretaget har också variationer vilka kan vara svåra att förutspå, detta leder till att det kan 

vara svårt att minska det lager som finns i dagsläget vilket är tre veckors lagring och en veckas 

säkerhetslager. Men eftersom ett stort behov av yta finns kan detta säkerhetslager behöva tas 

bort, men det är då viktigt att säkerställa att leverantörerna levererar i tid, speciellt i de fall då 

endast en leverantör finns att tillgå till specifika produkter. Därav kan det också innebära en 

stor fördel gällande kontroll om företaget enligt fallföretag C tillämpade en kalender där 

godsmottagaren enkelt kan kontrollera leverans belägg och försenade leveranser. Det ger också 
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ökad möjlighet för att effektivisera placering i buffert vid användning av SLAP då pallar som 

ska transporteras till samma ställe kan hanteras samtidigt.  

 

 

6.2 Frågeställning 2 

Vilka icke värdeskapande processer begränsar materialhanteringen hos företag? 

Den största delen av de icke värdeskapande processer som identifierats under studien kan 

relateras till moment som kräver extra resurser, så som leveransformer som kräver extra tid och 

kan få konsekvenser som fel som upptäcks senare under flödet.  Standarder, paketutkörning 

avbrott och väntan tillhör moment som kräver små resurser att åtgärda eventuellt effektiviseras. 

Som förbättringsförslag, torde standarder gällande returer så att alla i flödet vet stegen och kan 

söka information för att åtgärda problemet och en standard gällande felhantering i 

materialhissen så att det om fel upptäcks hanteras på samma sätt för att förhindra att felet får 

ytterligare konsekvenser.  

De icke värdeskapande processteg som kan kräva ytterligare efterforskning relaterar till 

leveransstorlekar. Mindre leveransstorlekar skulle kräva mindre plats i buffert men samtidigt 

innebära ökade kostnader vid leverans och förändrade avtal till leverantörerna.  

De moment som är mest akuta att åtgärda anser författaren dock vara felsaldon, felsändningar 

och felkällor som uppstår vid processtegen, de flesta av dessa är på grund av den mänskliga 

faktorn. För att minska dessa felkällor kan med fördel ett scanningssystem användas, vilket kan 

förhindra att fel antal och fel artikel hanteras. 

 

Den största kostnaden gällande leveranser är oftast inte hanteringen av leveranser i sig självt 

utan de konsekvenser denna hantering får, i och med felkällor, brist på yta samt bundet 

material. Dessa kostnader är oftast relativt dolda men kan uppgå till stora summor. Om hänsyn 

tas till att ett lager i sig självt uppgår till ca 33% av hela företagets kostnader, bidrar dessa 

ytterligare kostnader till ökade procentsatser. Om dessa pengar istället skulle satsas i 

verksamheten skulle det kunna bidra till effektivisering, högre utnyttjandegrad och reducerade 

kostnader. Därför är även små kostnader viktiga att ta i beaktning eftersom att de ofta kräver 

mindre resurser för att åtgärda.    

Vidare process förbättringsförslag gällande processkartläggning presenteras under bilaga 2 och 

4.  

Vid godsmottagning skulle då en tidsbesparing på 597 sekunder per godsmottagning kunna 

skapas genom införandet av SLAP- metodik samt scanning och vid orderplock skulle en 

besparing på 943 sekunder per vagn genomföras. SLAP-metodiken skulle då göra det lättare att 

placera godset i buffert och scanningsprocessen skulle ta bort transport till och från datorn för 

att registrera gods samt avlägsna flera steg under orderhantering. Vad denna tidsbesparing 

innebär i total tid per moment redovisas under bilaga 11 och 12. 

 

6.3 Frågeställning 3 

Vilka metoder finns att tillämpa för lagerhantering och vilka är fördelarna med dessa? 

 

VMI lagringen skulle innebära att en stor del av bufferten skulle kunna vara placerad på annan 

yta. Företaget måste då utvärdera hur stora lager det ska finnas på plats i förhållande till var 

denna yta är placerad. Om leverantören ska lagra produkten är det viktigt att studera vilken 

transporttid denne har och basera säkerhetslager på detta om något skulle hända som inte 

leverantören kan styra över.  
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Det finns även annan metodik som kan tillämpas för att eliminera slöseri och effektivisera 

metodiken. Ett RFID-system/scanning skulle exempelvis underlätta placering av material, 

visualisera var lagerprocessensflaskhals finns, och om denne är relaterad till förbrukningsnivå 

och om det finns för få platser tillhörande det specifika materialet. Scanning systemet skulle 

också minska felsändningar, underlätta inventeringar, visualisera slöseri, göra det svårare att 

göra fel och kan med fördel användas vid liten personalstyrka. Det är dock dyrt att initiera ett 

sådant system och det innebär att systemet måste utökas med ytterligare information. Systemet 

skulle dock innebära en större kontroll av processen och underlätta vid framtida investeringar, 

och effektiviseringar då data lätt kan samlas in och användas. 

 

SLAP, POUS och fiskbenslayout innebär alla en effektivisering av layout för att underlätta vid 

en orderplocknings process. Både SLAP och POUS innebär placering av artiklarna ska 

innebära en kortare transportsträcka. Ett användande av SLAP skulle innebära att placering av 

material skulle bli mer optimal och det blir också svårare att tappa bort material. Det som 

behövs för en implementering av dessa är registrering av data i systemet och ett system som 

kan avlässa denna och tyda den och enligt denna information tilldela materialet en lämplig 

plats. Detta kan utföras med hjälp av ett scanningsystem som läser av information i systemet 

eller att de informationen om varje material samt platser tilldelas systemet innan. Systemet 

måste dock ha förmågan att se om en plats redan tilldelats och på detta sätt är full. Det som 

underlättar vid steget att material plockas ut är att ett scanningsystem kan ha förmågan att se 

hur stort antal det finns på varje plats.  

Fiskbenslayout är främst anpassat till en rektangulär yta eller till ett lager av en stor storlek där 

det finns en vinning i att dela upp delar av ytan enligt detta koncept. I fallföretagetsfall är den 

tillgängliga ytan dock för liten för att en sådan uppdelning skulle tillföra något värde. Då 

layouten också gör att tillgänglig lageryta minskar. Men om det finns företag med en stor 

tillgänglig yta som har ett större behov av att erhålla en kortare transportsträcka vid orderplock 

än var en ökad buffert skulle innebära kan denna metod vara att rekommendera. Om det också 

finns stora variationer i vilka artiklar som ska plockas är denna layout en stor fördel.  

 

Större och mer kostsamma implementeringar innebär ofta en säkrare process med större 

kontroll, och det ger också ökade möjligheter att identifiera flaskhalsar för att kunna 

effektivisera sin process. Men för att säkerställa att stora implementeringar är nödvändiga 

måste företaget se över vilka de faktiska kundkraven är, om kunderna exempelvis ej efterfrågar 

färgen röd ger det inget ökat värde att måla produkten röd. Alla vidare implementeringar går 

därför tillbaka till de krav kunden ställer eftersom att det är kunden som fastställer vad som 

ökar marknadsvärdet.  

 

6.4 Rekommendationer 

Nedan redovisas författarens rekommendationer för fortsatt arbete inom området. 

 

Metoden fiskbens-layout anser författaren skulle vara intressant att studera och utvärdera 

förslagsvis i en simulation, där applicering av verkliga order kan genomföras för att mäta 

effektivitet och färdsträcka. Detta innebär att verkningsgraden skulle kunna mätas på ett 

realistiskt sätt innan den appliceras hos företag. Därefter skulle en layout där samma princip 

appliceras gällande kortast färdsträcka i olika former av lager inte enbart rektangulära, utan 

även i form av två olika sektioner.   

 

Vidare studera närmare vad förändring av hårdvara och mjukvara innebär för kunderna och 

genom detta utvärdera implementering på marknaden. På så sätt kan hänsyn tas till hastigheten 

på försäljningen på nya produkter för att kunna anpassa dessa till antal buffertplatser för det 
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nya och gamla materialet och kunna planera inköpen efter dessa redan vid försäljningsstart av 

den nya varianten. 

 

En undersökning av hur leverantörer ställer sig till ett samarbete enligt VMI, vart lagret i så fall 

skulle placeras och vad det kan komma att innebära för företaget. Om VMI ej skulle vara ett 

alternativ för leverantörer kan det istället vara ett alternativ att undersöka kostnaden för hyra av 

lageryta eller mer frekventa mindre leveranser från leverantörer för att minska material i 

buffert. 

 

För att få ökad kontroll gällande artiklars förflyttning rekommenderar författaren en 

tillämpning av ett RFID-system vilket ökar kontroll och underlättar för mätning av 

effektivisering samt underlättar arbetet vid alla moment i flödet. 

  

Vidare rekommenderas att ytterligare studier gällande volymökning vid materialhantering 

studeras vid andra företag med andra kravställningar än fallföretaget för att utöka den 

vetenskapliga grunden. 
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BILAGA 1 Processkartläggning godsmottagning 
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BILAGA 2 Processkartläggning godsmottagning förbättringsförslag 
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BILAGA 3 Processkartläggning orderplock 
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BILAGA 4 Processkartläggning orderplock förbättringsförslag 
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BILAGA 5 Processkartläggning orderplock samt utlastning 
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BILAGA 6 Orsak-verkan diagram: Leveranshantering 
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BILAGA 7 Orsak-verkan diagram: Manuell hantering 
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BILAGA 8 Orsak-verkan diagram: Standarder 
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BILAGA 9 Orsak-verkan diagram: Extra tidskrävande 
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BILAGA 10 Orsak-verkan diagram: Fel 
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BILAGA 11  
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