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ABSTRACT  

 
The competitiveness of companies is growing enormously today in the industrial world, and 

this is why companies should become more efficient with their way of working in order to not 

fall short in today's global industrial development. There are important conditions that 

companies should take into consideration and one of these, as students consider important for 

the profitability of a company is inventory management. The companies should be efficient 

with their deliveries and in order to achieve the best service, a well-functioning inventory 

management system is needed. Having effective inventory management within companies can 

lead to an improved way of working where waste such as unnecessary transport within the 

warehouse can be detected and eliminated. 

The goal of this degree project has been to explore various improvement tools that would lead 

to the optimization of inventory management in the companies. Students have completed a 

literature study as well as a case study for the purpose of studying and finding suggestions on 

the following research questions:  

1) How can industry companies minimize unnecessary transport at the workplace?  

2) How can ABC-classification contribute to better inventory management?  

Using the theoretical frame of reference, students found that ABC-classification is the most 

appropriate and rewarding tool for optimizing the inventory. The results show that with the 

help of an ABC-classification an efficient inventory management system can be built on the 

companies, enabling better and more efficient inventory management. In order to minimize 

unnecessary transport, the result shows that it is important to identify these transports or 

relocations on companies that are not effective in reducing or eliminating them. The outcome 

of the case study shows that employees need an article placement system so that they can 

work more organized and efficiently. The results also show that the students could identify 

these articles as currently the most important for the company by means of ABC-

classification. 

Keywords: Unnecessary transport, ABC-classification, Inventory management. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Konkurrenskraften mellan företagen växer idag oerhört mycket inom den industriella världen 

och detta är anledningen till varför företagen bör bli mer effektiva med sitt arbetssätt för att 

inte hamna efter i dagens globala industriella utveckling. Det finns viktiga förutsättningar som 

företagen bör ta hänsyn till och en av dessa som studenterna anser vara viktig för lönsamheten 

i ett företag är lagerhantering. Företagen bör vara effektiva med sina leveranser och för att 

kunna nå den bästa servisen behövs ett väl fungerande lagerstyrningssystem. en effektiv 

lagerhantering inom företagen kan leda till ett förbättrat arbetssätt där slöserier som till 

exempel onödiga transporter inom lagret, kan upptäckas samt elimineras. 

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka diverse förbättringsverktyg som skulle 

leda till en optimering av lagerhanteringen i företagen. Studenterna har genomfört en 

litteraturstudie samt en fallstudie med syfte att studera samt hitta förslag på de följande 

forskningsfrågorna:  

1) Hur kan företag inom industri minimera onödiga transporter på arbetsplatsen?  

2) Hur kan ABC-klassificering bidra till en bättre lagerhantering?  

Med hjälp av den teoretiska referensramen kom studenterna fram till att ABC-klassificering är 

det mest lämpliga och givande verktyg för optimering av lagret. Resultaten visar att med hjälp 

av en ABC-klassificering kan ett effektivt lagerstyrningssystem byggas på företagen, vilket 

möjliggör en bättre och effektivare lagerhantering. För att minimera onödiga transporter, visar 

resultatet att det är viktigt att identifiera dessa transporter eller förflyttningar på företagen som 

inte är effektiva för att sedan minska eller eliminera dessa. Resultatet av fallstudien visar att 

medarbetarna behöver ha ett system för artikelplacering så att de kan arbeta mer organiserat 

och effektivt. Resultaten visar även att studenterna med hjälp av ABC-klassificering kunde 

identifiera dessa artiklar som i nuläget är viktigast för företaget.  

Nyckelord: Onödiga transporter, ABC-klassificering, Lagerhantering.  
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1. Inledning 

I inledningen presenteras en introduktion till examensarbetet. Detta kapitel behandlar 

bakgrund, mål, syfte, problemformulering och frågeställningar. Vidare beskrivs 

avgränsningarna för arbetet.  

1.1 Bakgrund   

Bożek och Wysocki (2015) hävdar att om ett flertal företag vill bli framgångsrika och kunna 

konkurrera på marknaden så måste företagen arbeta kontinuerligt med att minimera de 

aktiviteter och rörelser som inte skapar värde för kunden (Bożek & Wysocki, 2015). 

Konkurrensen ökar hela tiden och detta har lett till att flera företag måste bli mer effektiva 

med sina leveranser och därför är det viktigt att ha ett välfungerande och organiserat lager. 

Varför det är så viktigt med ett välfungerande lager förklarar Jonsson och Mattsson (2011) 

med att lager behövs eftersom utbud och efterfrågan inte är perfekt synkroniserade. Vidare 

påstår de att det tar tid att utföra materialrelaterade operationer och det är förklaringen till 

varför det är viktig med ett lager. Jonsson och Mattsson (2011) nämner också att lager jämnar 

ut de skillnaderna mellan utbud och efterfrågan med tiden. Det är av stor vikt att flertalet 

företag har ordning och reda i sina lager. Dessa faktorer kan vara viktiga att ta hänsyn till om 

företagen syftar till att förbättra sina arbetssätt och bli mer effektiva samt eliminera 

slöserierna (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Lagerstyrning är viktigt när ett företag arbetar med produktion mot lager. När flera företag 

arbetar vid produktion mot kundorder brukar företagen ha en form av lagerhållning som är 

väsentlig för råmaterial såsom halvfabrikat som kan vara en del till många olika produkter. 

Det är därför man kan säga att lager som befinner sig närmast kundorderpunkten är det 

viktigaste ur kundens perspektiv. Därför är det viktig att just detta lager har en väl balanserad 

mix av artiklar samt rätt mängd av dessa så att arbetet som genomförs under kundens 

leveranstid sker utan fördröjning. Låga nivåer av artiklar på lager kan leda till förseningar på 

leveranser till kunder men även höga nivåer av artiklar kan leda till onödig kapitalbindning 

(Olhager, 2013). 

”Materialhantering avser fysiska aktiviteter i ett materialflöde, exempelvis fysisk hantering, 

förflyttning, lagring och förpackning av material” (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 75). Det är 

just detta som idag är viktigt för flera företag som strävar efter att arbeta på ett mer effektivt 

sätt. Aspekter som kan ha stor betydelse för att flera företag ska lyckas vara effektiva är 

många. Denna rapport kommer att handla om lagerhantering. Lagerhantering är de aktiviteter 

som behövs för kontroll och inlagring av artiklar, utplockning av artiklar, samt hur artiklar 

lagerförs (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Begreppet lagerhantering är omfattande, därför kommer detta arbete att sätta fokus på ett 

område. Detta område är frekvensstyrning av lager, detta innebär att artiklarna placeras i 

lagret utifrån en uppsättning kriterier beroende på hur ofta de plockas (Oskarsson, Aronsson 

& Ekdahl, 2006). 

1.2 Problemformulering 

Lagerhantering är viktig funktion för alla industriföretag, om lager hanteras på ett ineffektivt 

sätt kan det leda till allvarliga problem som till exempel missnöjda kunder, förseningar i 

produktion m.m. (Lancioni & Howard, 1978). 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka av de befintliga förbättringsverktygen 

för lagerhantering som är mest lämpade och givande i strävan för optimering av lager för att 

senare diskutera implementering av dessa.   

Målet med examensarbetet är att med hjälp av olika analyser och processer kunna identifiera 

dessa produkter som är mest frekvent plockat på ett lager för att senare placera de artiklar på 

strategiskt utvalda plockplatser som kan underlätta orderutplockningen av de befintliga 

artiklarna på lager samt minskning av onödiga transporter inom lagret.   

1.4 Frågeställningar 

Denna rapport kommer att undersöka och besvara följande frågor:  

1. Hur kan företag inom industri minimera onödiga transporter på arbetsplatsen?    

2. Hur kan ABC-klassificering bidra till en bättre lagerhantering?  

1.5 Avgränsningar 

En fallstudie kommer att göras på grundval tidsramen för detta arbete. Fallstudien handlar om 

hur man kan optimera lagerplacering samt organisering av olika produkter för att effektivisera 

orderleveranser och eliminera slöserier på arbetsplatsen. Fokus kommer att ligga på att 

minimera de onödiga transporterna som görs under arbetstiden. Detta arbete kommer inte att 

gå djupt in på de andra slöseriena, denna begränsning har framförallt gjorts på grund av 

omfattningen och storleken på arbetet.   
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2. Ansats och metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som använts under detta examensarbete. 

2.1 Val av ämne 

Patel och Tebelius (1987) påstår att en forskningsprocess grundar sig på diverse ståndpunkter 

och val av möjligheter där forskaren bestämmer sig för ett intresseområde som påverkas av 

forskarsamhället eller en uppdragsgivare (Patel & Tebelius, 1987). Företagets uppdragsgivare 

presenterade ämnet till studenterna och därefter bestämde dessa att arbeta med det. 

2.2 Val av tillvägagångssätt 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) så finns det två olika typer av tillvägagångssätt 

som kan användas i forskningsprojekt. Den första typen kallas för deduktiv, det handlar om 

att utveckla en teori för att sedan utforma en forskningsstrategi att testa teorin på. Den andra 

typen heter induktiv, den handlar om att samla data, sedan hitta en teori som stödjer 

dataanalysen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Studenterna valde den induktiva typen för 

att den passade detta projekt.  

2.2.1 Induktivt tillvägagångssätt 

I induktivt tillvägagångssätt börjar man med att samla data med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder utan att ta hänsyn till teorier. Denna typ fokuserar på att skapa 

betydelser från insamlade data för att sedan identifiera en modell som man kan bygga en teori 

på (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

2.3 Fallstudie 

Robson (2002) definierar fallstudie som ’’ En forskningsstrategi som involverar en empirisk 

undersökning av ett specifikt samtidsfenomen inom sin egen kontext, som genomförs genom 

att använda flera olika beviskällor’’ (Robson, 2002, s. 176). 

Enligt Saunders et al. (2009) så har fallstudie stor förmåga att besvara några 

undersökningsfrågor som ”varför” och ”hur”. På grund av detta så används en fallstudie i 

förklarande och utforskande undersökningar. Datainsamlingen sker via flera olika metoder. 

De vanligaste metoderna är intervjuer, observationer, frågeformulär och dokument. För att 

säkerställa att all data man fick fram är trovärdigt så använder man triangulering. Med 

triangulering menas att man använder flera olika datainsamlingsmetoder för att säkerställa att 

informationen man har fått är trovärdig och inte är påhitt (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). 

En fallstudie kan inkludera ett eller flera fall. Det enkla fallet används ofta när det är unik 

händelse. Denna typ ger möjlighet till att analysera en situation som bara få personer har sett 

tidigare. Yin (2003) tycker att det är viktigt att det enkla fallet definierar själva fallet. Medan 

ett flertal fall fokuserar på flera fall. Denna typ hjälper till att se om ett fall förekommer i ett 

annat (Yin, 2003). 
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2.4 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa forskningen anses vara en forskningsstrategi som lägger tonvikten på 

prövning av teorier och kvantifiering vid insamling och analys av data. Bryman (2011) 

beskriver de viktigaste stegen i en kvantitativ forskning, första steget är när forskaren ser 

företeelser i verkligheten. Utifrån detta planeras forskningen genom att göra val av plats där 

forskningen utförs och även val av undersökningspersoner. I nästa steg samlas information in 

och görs om till kvantifierbara data. Därefter sker analys och bedömning av de data som 

samlats in. Slutligen kopplas resultatet till teorin (Bryman, 2011). 

2.5 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningen fokuserar på ord mer än siffror vid insamling och analys av data. 

Denna typ av forskning beskriver varför och hur saker och ting sker. Bryman (2011) hävdar 

att vid den kvalitativa forskningen samlas data in genom olika observationsstudier, texter, 

dokument och ostrukturerade intervjuer med fokus på intervjupersonens åsikter. Inom den 

typen av forskning skapas teorin under undersökningens gång, det vill säga att teorin kommer 

som en följd av undersökningen (Bryman, 2011). 

2.6 Kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder  

Studenterna valde att kombinera dessa två forskningsmetoder, denna kombination handlar om 

att använda kvantitativa och kvalitativa metoder inom ett och samma projekt. Detta kan enligt 

Bryman (2011) förstärka fördelarna och undvika nackdelarna med respektive 

tillvägagångssätt. 

För att ett projekt skall lyckas så måste kombinationen av metoderna utföras på ett bra och 

kompetent sätt. Denna kombination skall passa ihop med den aktuella frågeställningen. 

Forskare skall undvika att samla in fler data än det som behövs, endast data som är relevant 

till undersökningen ska samlas in. Enigt Bryman (2011) så kommer användningen av denna 

kombination kräva mer tid, pengar, kompetens och erfarenheter än om man använder enbart 

en forskningsmetod (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) nämner några motiv för en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning, dessa motiv anses vara som angreppssätt för att bedriva en forskning med denna 

kombination. Dessa motiv är triangulering, kompensation, process, oväntat resultat, 

förklaring, fullständighet, skilda forskningsfrågor, kontext, mångfald, illustration m.m. 

2.7 Datainsamlingsmetoder 

Insamling av data i forskningsprojekt sker via två olika metoder. Den första metoden heter 

kvantitativ metod och den andra är kvalitativ metod. 

2.7.1 Intervjuer  

Rowley (2012) definierar intervju som att den är en viktig datainsamlingsmetod båda i 

kvalitativa och kvantitativa forskningar. En intervju består av en eller flera personer som 

kallas för intervjuare, intervjuaren genererar data genom att ställa frågor till en eller flera 

intervjupersoner. Det finns tre intervjutyper som man kan använda i forskningsstudier. Dessa 

tre typer är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju (Rowley, 2012). 

Studenterna valde att använda följande två intervjutyper i detta projekt: 
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2.7.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Forskaren i denna intervjutyp använder ofta intervjuguide, men forskaren behöver inte ställa 

frågorna i samma ordning som i intervjuguiden. I semistrukturerade intervjuer finns det 

möjlighet till att ställa följdfrågor, forskaren ställer följdfrågor för att få en helhetsbild över 

det som intervjupersonen berättar (Bryman, 2011). 

2.7.1.2 Ostrukturerade intervjuer 

Denna typ liknar till en stor del ett vanligt samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Intervjuaren kan ställa en bred fråga och låta intervjupersonen berätta och associera fritt. Det 

kan mycket möjligt hända att intervjuaren får en del irrelevant information från 

intervjupersonen. Forskaren kan reagera och ställa följdfrågor bara på de viktiga punkterna 

(Bryman, 2011). 

2.7.2 Observationer  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det tre olika varianter av observationer: direkt, 

indirekt och deltagande. Den som observerar på något som sker runt eller framför denne 

kallas för direkt observation och i denna variant hör också tv och videoinspelningar till. Så 

finns det som kallas indirekt observation. Denna variant använder forskare för att studera 

mätvärden utan att behöva se på händelsen själv (Olsson & Sörensen, 2011). Den tredje och 

sista varianten är det som kallas deltagande observation som handlar om när den som 

observerar situationen som beaktas är betydelsefull för resultatens giltighet. Ibland är det 

lämpligt att det som observeras inte är medvetet om det medan observationen genomförs 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

2.7.3 Litteraturstudier  

I examensuppsatser är det vanligt att uppsatsförfattarna använder litteraturstudier som metod 

för datainsamling. Olsson och Sörensen (2011) säger om litteraturstudier att ’’ De ska 

genomföras och granskas med tanke på vilka instrument och vilka metoder som användes i 

originalforskningen’’ (Olsson & Sörensen, 2011, s. 145). De menar att man noggrant granskar 

trovärdigheten i litteraturstudier (Olsson & Sörensen, 2011). 

Under projektets gång användes högskolans bibliotek för att hitta lämpliga böcker. 

Högskolans databas användes också för att finna vetenskapliga artiklar och examensuppsatser, 

dessa informationskällor blev grunden till teorin.  

Databaser som använts: Emerald insight, IEEE Xplore, Proquest. 

Sökord som använts: Logistic, lager, lagerhantering, inventory management, lean,ABC-

klassificering, lagerplacering, inventory placement, interview types. 

2.8 Analys av data 

Saunders et al. (2009) påpekar om hur viktigt det är att ha forskningsfrågor i centrum när 

analysen genomförs samt de steg av analysfasen, på det sättet som att välja ut relevant data för 

att därefter sortera dem och uttyda det som sorterats (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Studenterna har analyserat insamlad data från intervjuer och observationer via diskussion och 

resonemang för att dela tolkningar och noteringar mellan studenterna. Analysen av kvantitatv 

data har utförts på ett sätt där numerisk data som fåtts från företaget, rangordnas, diskuteras 

och placeras i olika diagram och tabeller. 
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2.9 Validitet och Reliabilitet 

Efter att man har valt en eller flera datainsamlingsmetoder till projekt, är det viktigt att 

granska dessa metoder för att vidare avgöra om dessa metoder är tillförlitliga. Enligt Bryman 

(2011) finns det två mått som är viktiga att använda för att kunna se om de valda metoderna är 

adekvata, dessa är validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). 

Validitet är en viktig del i kvantitativ undersökning. Begreppet validitet förknippas ofta med 

mätningsvaliditet och detta handlar om i vilken grad ett begrepp faktiskt ger en beskrivning av 

det begreppet. Men generellt är validitet en samlingsbenämning på olika slags validitet som 

exempelvis intern validitet, extern validitet, mätningsvaliditet, ytvaliditet, ekologisk validitet 

och samtidig validitet (Bryman, 2011). 

Begreppet Reliabilitet kan förbindas med ordet tillförlitlighet och är också en betydelsefull del 

i kvantitativ undersökning. Reliabilitet hjälper forskaren på ett grundligt sätt, att undersöka 

om måtten inte förlorar sina viktiga egenskaper. Ett mått på vilken omfattning ett 

tillvägagångssätt, i olika tillfällen, ger samma resultat (Bryman, 2011). 

I detta examensarbete har studenterna kontrollerat validiteten och reliabiliteten med hjälp av 

ett reflekterande synsätt, en bra kommunikation mellan studenterna och handledaren samt 

med företaget. Studenterna har även använt triangulering för att säkerställa den framtagna 

informationen. 

2.9.1 Triangulering 

 

Triangulering innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att man jämför och analyserar 

trovärdigheten på insamlade data. De menar att när man får ut information genom till exempel 

en intervju så ska man säkerställa den informationen genom att använda en annan 

datainsamlingsmetod och sedan analysera resultaten av metoderna. Triangulering bidrar till 

ökad validitet, reliabilitet och trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2011). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som detta examensarbete är grundat 

på. 

3.1 Logistik   

Jonsson och Mattson (2011) påstår att man kan se logistiken som ett kunskapssystem om hur 

man på ett effektivt sätt hanterar materialflöden. Ordet logistik är en koncentrerad samling av 

alla åtgärder som har som syfte att se till att material och produkter befinner sig på rätt plats i 

rätt tid. Med hjälp av logistiken kan man dra nytta av plats och tid. Vidare påstår Jonsson och 

Mattson (2011) att logistiken också har som syfte att alla berörda parter ska få en ökning av 

deras ekonomiska vinster, detta kan ske tack vare en ökning i företagens lönsamhet genom en 

ökning i deras intäkter och en minskning i deras kostnader (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.1.1 Definition av begreppet Logistik  

Jonsson och Mattson (2011) påstår vidare att i Skandinavien finns det en synonym för 

logistik: materialadministration, ett begrepp som beskriver logistikens roll att leda planering 

och förvaltning av material i olika lager, exempelvis inom ett enskilt företag eller mellan olika 

företag. Jonsson och Mattson (2011) definierar vidare logistik som  

"Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, och som 

syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det vill säga 

att ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser" 

(Jonsson & Mattsson, 2011, s. 20). 

Gattorna, Day och Hargreaves (1991) beskriver begreppet logistik mer öppet på följande sätt 

"Logistics is about ensuring that all those qualities are delivered: the right product, to the right 

customer, in the right place and at the right time” (s. 3). 

 

 

Figur 1: Komponenter i logistiksystemet (Gc21.giz.de, 2018). 
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3.1.2 Differentierad styrning av logistiken 

Oskarsson et al. (2006) beskriver att det enklaste sättet att hantera och styra materialflöden är 

att ha ett allmänt handlingsprogram som styr alla artiklar i sortimentet. Exempelvis kan 

företag bestämma ekonomiska orderkvantiteter för alla produkter för att utföra 

lagerstyrningen. De påstår vidare att ett annat alternativ är att differentiera lagerstyrning. 

Detta innebär att man styr olika artiklar på avvikande sätt och att några av dessa kan till 

exempel styras med hjälp av Wilsonformeln, en matematisk formel som har till syfte att räkna 

fram en artikels ekonomiska orderkvantitet (EOK) med ändamål att minska lager och 

ordersärkostnader. De påstår vidare att alla produkter och artiklar har annorlunda egenskaper 

avseende på exempelvis efterfrågemönster, ledtid och pris. Enligt dem handlar 

differentieringen om ’’att sortera och dela in artiklarna i olika grupper eller segment för att 

styra varje grupp på bästa sätt" (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006, s. 249). Dessutom 

handlar det om prioritering (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). 

Oskarsson et al. (2006) påstår att ofta är resurserna begränsade och därför bör företag sträva 

efter att finna det bästa sättet att utnyttja de tillgängliga resurserna. Med hjälp av sortering av 

artiklarna i olika viktighetsnivåer, exempelvis dessa som är mer lönsamma än andra, kan det 

leda till att styrningen av de mest relevanta artiklarna prioriteras. Enligt dem bör dessa artiklar 

styras mycket noggrant, exempelvis genom att ofta kontrollera lagernivåer genom att ta fram 

prognoser oftare eller övervaka inleveranserna mer minutiöst. Vidare skriver Oskarsson et al. 

(2006) i deras bok om "segmentering", att det vanligaste sättet att dela in sortiment är genom 

användningen av ABC-klassificering (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). 

3.2 Lager 

Lager består av varor som har avsikt att säljas, som är under bearbetning eller varor som ska 

användas i produktionen. Nedan nämns några lagerfunktioner (Howard, 1984): 

- Att tillfredsställa kundens behov. 

- Att jämna ut skillnaderna mellan utbud och efterfrågan. 

- Att utnyttja ordercykler. 

- Att motverka varubrist. 

Det finns många olika typer av lager, de delas in i tre kategorier: 

• Råmaterial, det är de lager som behövs för att producera varor eller tjänster. 

• Work-in-progress (WIP), består av produkter eller sammansättningar som behövs för 

att producera slutprodukten. 

• Färdigvarulager, dessa lager består av de färdiga produkterna som kommer ut ur 

produktionen (Howard, 1984). 
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Figur 2: Lagerkategorierna (Slideplayer.com, 2018). 

 

 3.3 ABC-klassificering 

Jonsson och Mattsson (2011) påstår att om företag använder sina resurser maximalt med 

syftet att nå en stor effekt i förhållande till resursinsats, då blir det betydelsefullt för företaget 

att kunna särskilja alla logistiska insatserna i verksamheten. Att använda säkerhetslagar med 

stora dimensioner för de produkter som är mest populära ger säkerhet på att företaget har en 

välfungerande och effektiv leveransförmåga (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Det kan också handla om att investera mer tid på att leda planering och skötsel av produkter 

och artiklar som av olika anledningar är betydelsefulla för verksamheten och för att ha en 

högre nivå av konkurrens på marknaden. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är ABC-

Klassificering det verktyget som kan hjälpa att uträtta en differentiering av befintliga 

produkter och artiklarna i företagets lager (Jonsson & Mattsson, 2011). 

ABC-klassificering innebär att man delar upp artiklar, kunder, leverantörer eller flera andra 

objekt i olika klasser där varje klass kan kallas för A, B, C och D. Olika kriterier kan 

användas som bas för klassificeringen. Några exempel kan vara volymvärde per artikel, 

täckningsbidrag per produkt, omsättning per kund eller anskaffningsvärde per leverantör 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Volymvärdet = årsförbrukning x styckpris 
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Howard (1984) beskriver att kontrollen över ett lager kan rimligt tillämpas på tre nivåer: Hög-

, medium- och lågnivå, vilka delas in i tre grupperingar betecknade A, B och C. Howard 

(1984) definierar varje gruppering för klass. Klass A, klass B och klass C. 

Enligt Howard (1984) är: 

• Klass A: Dessa är de få objekten som står för det mesta av intäkterna och som kräver 

hög nivå av kontroll. De översta 20 procenten av artiklarna som förmodligen står för 

80 procent av försäljningen passar i den här klassen. Strikt kontroll bör utövas. 

• Klass B: Dessa är objekten som kräver en normalnivå av kontroll. Representerade är 

de närmaste 20 procenten av artiklarna som står för tio procent av det totala bidraget. 

Den här klassen kan kontrolleras av kontorister genom att använda eviga 

inventeringsrekord, med tillsynsmyndigheter som godkänner beställningar och 

inspekterar kontroller.  

• Klass C: Dessa objekt kräver lågnivå av kontroll. Denna klass innehåller resterande 60 

procent av objekten men genererar endast tio procent av det totala bidraget.  

Vidare skriver Howard (1984) att modellerna måste anpassas för varje enskild inventering. I 

vissa ABC-analys kan klass A ha så få som fem procent eller så många som 25 procent av 

föremålen, medan intäkter kan vara så lågt som 50 procent av det totala eller så höga som 90 

procent. Detta illustrerar inte bara det faktum att varje företag måste anpassa tekniken till sina 

speciella omständigheter, men också att användaren måste komma ihåg syftet med varje klass. 

Det bör emellertid noteras att medan ABC-klasser tyder på den mest effektiva användningen 

av tid och färdigheter i lagerstyrning, kan vissa föremål fortfarande vara oklassificerade på 

grund av den tid och den uppmärksamhet de behöver. Det kommer också att uppskattas att 

klassificeringen belyser där en minskning av lagerinvesteringar kan uppnås, samt visar vilka 

objekt som sällan används och kan tas bort. Alla dessa punkter bör erkännas av toppledningen 

när de bestämmer sin inventeringspolicy (Howard, 1984). 

3.3.1 Frekvensklassificering 

En annan metod är Frekvensklassificering. Genom att identifiera ett objekts användning 

genom det antal gånger det beställs kan lämpliga kontrollresurser tilldelas. De produkter som 

beställs oftast kommer också i ett effektivt system att ha en hög användning och tilldelas klass 

A, medan de som används minst kommer att ha låg användning och tilldelas klass C. Detta 

system är fördelaktigt eftersom det tillåter korrekt uppmärksamhet att ges till de objekt som 

flyttar från klass till klass under ABC-analysen, baserat på deras orderfrekvens. Det är också 

möjligt att öka orderkvantiteten för att minska antalet order per år. Detta gör det möjligt för de 

låga användningsobjekten att få en mindre uppmärksamhet (Howard, 1984). 
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3.4 Principer av artikelplacering 

Lumsden (2006) beskriver att det finns ett antal principer som företagen kan använda för 

artikelplacering i lager.  

Produktroteringsprincipen  

Regeln FIFO är grund till produktroteringsprincipen och enligt denna regel utplockas först de 

artiklar som kommit in i lagret först. För att FIFO ska fungera som det ska måste alla artiklar 

vara åtkomliga och synbara (Lumsden, 2006). 

Plockpositionsprincipen  

Alla artikeltyper som har en bestämd plats i lagret kallas fasta artiklar. Däremot de artiklar 

som inte har det kallas flytande artiklar, detta betyder att medarbetarna placerar dessa artiklar 

där det finns ledig plats. Enligt Lumsden (2006) är plockpositionsprincipen anpassbar till både 

lagerplaceringssystem, fast samt flytande planeringssystem (Lumsden, 2006). 

Familjegruppsprincipen  

Familjegruppsprincipen går ut på att samplacera artiklarna som har liknande egenskaper som 

till exempel artiklar som har liknande dimensioner och som behöver speciella lagringsmiljöer 

eller hög säkerhet. Tack vare denna princip kan hanteringstiden minska (Lumsden, 2006). 

Popularitetsprincipen  

ABC-uppdelningen är grunden till popularitetsprincipen. Popularitetsprincipen har för syfte 

att utforma lagret för att effektivisera utleveranser genom att placera de artiklar som utplockas 

mest, på närmaste platsen innan dessa levereras ut (Lumsden, 2006). 

Storleksprincipen  

Denna princip går ut på att stora samt svårhanterliga artiklar bör placeras separat i närheten av 

sitt användningsområde eller nära expeditionen. Det kostar vanligtvis mer att hantera en av 

dessa artiklar än för övriga artiklar och av denna anledning bör medarbetarna minska 

förflyttningar inom verksamheten (Lumsden, 2006). 
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3.5 Toyota Production System 

Taiichi Ohno var fabrikschef på Toyota. Ohno åkte på rundresa bland amerikanska fabriker 

för att få inblick i hur de arbetar och hur bilmarknaden ser ut där. När han återvände till 

Toyota så hade han tagit med sig mycket kunskaper och idéer från den amerikanska 

marknaden. Därför bestämde han med sina kollegor på Toyota att förändra spelreglerna i den 

japanska bilmarknaden.  Målet var att övervinna de hinder som Toyota stötte på när företaget 

växte. Ohno och hans medarbetare prövade och gjorde flera misstag på verkstadsgolvet i flera 

år tills de skapade Toyotas nya produktionssystem, TPS. Flera av uppslagen i TPS hade Ohno 

fått från USA (Liker, 2009). 

’’Vi vill själva kunna bestämma hur det ska gå för oss. Vi agerar med självförtroende och 

litar på vår egen förmåga. Vi tar ansvar för vårt uppförande och för att upprätthålla och 

förbättra den kunskap som gör det möjligt för oss att tillföra ett ökat värde.’’ Detta citat är 

taget från Toyotas eget interna The Toyota Way-dokument. Citatet beskriver tydligt det som 

Ohno och hans medarbetare åstadkom (s. 47). 

 

Figur 3: TPS-huset, reducerad variant efter (Liker, 2009). 

TPS-huset (se figur 3) är inte bara en uppsättning verktyg. Huset illustrerar ett system med 

struktur där alla delarna samarbetar till en helhet. Helheten betyder att stödja människor att 

alltid sträva efter ständiga förbättringar av de processer de arbetar i. 

TPS-husets tak visar målsättningen, vilket är högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortast 

genomflödestid. Under taket kommer två yttre pelare: just-in-time (JIT), som innebär rätt del i 

rätt mängd i rätt tid, och jidoka, som betyder att inga fel får passera till nästa arbetsstation. I 

husets centrum finns människor, ständiga förbättringar (Kaizen) och eliminering av slöserier. 
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I grunden av TPS-huset finns visuell styrning, standardiserade och stabila processer, det finns 

även heijunka, vilket betyder utjämning av arbetsbelastningen, det gäller båda volym och 

variation (Liker, 2009). 

3.5.1 4P och de 14 principerna inom TPS 

Liker (2009) beskriver filosofin som är grunden till TPS med de 4P och 14 principer.  

De fyra "P" står för Philosophy, Process, People och Problem solving. Dessa fyra P består av 

de följande 14 principer (Liker, 2009): 

Filosofi: 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

Process: 

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början. 

6. Lägg standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna. 

Medarbetare: 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut 

den till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre. 

Problemlösning: 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi Genbutsu). 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (Hansei) och ständigt 

förbättra (Kaizen). 
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Figur 4: 4P-modellen (Liker, 2009). 

 

3.5.2 3M 

I boken "The toyota way" beskriver Liker (2009) på ett enkelt sätt vad LEAN står för, hur 

Lean fungerar samt olika modeller som används inom Lean. En av modellerna är den så 

kallade "De tre M:en". Han berättar i sin bok att cheferna och anställda på Toyota använder 

den japanska termen Muda när de pratar om slöserier och att eliminera just slöserier (muda) 

har stor betydelse inom Lean produktion. Förutom Muda finns det två M till som väldigt 

viktiga för Lean, Muri och Mura och tillsammans bygger alla M:en ett system (Liker, 2009): 

• Muda-icke värdehöjande: Detta är förmodligen det mest kända M:et som innebär 

onödiga moment som längre genomflödestider, som leder till extra arbetsrörelser när 

personalen hämtar material eller verktyg på arbetsplatsen och som i sin tur skapar 

överlager eller orsakar väntetid (Liker, 2009).  

• Muri-att överlasta människor eller utrustning: Detta M handlar om överbelastningen 

på medarbetarna och som kan orsaka säkerhets- och kvalitetsproblem. 

Överbelastningen på maskiner kan leda till stillestånd och felaktiga produkter (Liker, 

2009). 

• Mura-ojämnheter: Det M:et handlar om ojämnheterna inom produktionssystemet. 

Ibland finns det mer arbete än vad det finns mänsklig arbetskraft, då kan maskinerna 

hantera detta. Detta kan bidra till ojämnheter vilket kan leda till brist på arbete. Liker 

(2009) skriver att "ojämnheter i produktionsnivåerna betyder att man måste ha 

utrustning, material och personal tillgängliga för maximal produktionsnivå även om 

den genomsnittliga arbetsbelastningen är mycket mindre än så" (Liker, 2009, s. 146). 
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Figur 5: 3M (Takuminotie.com, 2018). 

3.5.3 7+1 slöserier 

Enligt Liker (2009) lägger Toyota speciellt fokus på de sju identifierade huvudtyperna av icke 

värdeskapande slöseri inom olika produktionsprocesser. Detta betyder att med hjälp av Lean 

och TPS kan man identifiera de icke värdehöjande aktiviteterna (7+1 slöseri) för att senare 

minska eller eliminera dem (Liker, 2009).  

1- Överproduktion: Denna aktivitet innebär att man producerar mer än vad som behövs 

vilket orsakar överlager som behöver hanteras. Detta skapar onödiga kostnader för 

behållning av dessa produkter och transporter. 

2- Väntan: Slöseri av tid. Exempelvis när medarbetarna står och väntar på att börja med 

nästa steg i någon process eller väntan på något verktyg eller reservdel som behövs. 

Väntan anses som slöseri av resurser. 

3- Onödiga transporter eller förflyttningar: Aktiviteter som skapar ineffektivitet inom 

produktionen. Exempelvis när produkter eller material förflyttas långa sträckor. Att 

transportera varor kräver vanligtvis resurser och därför är det väldigt viktigt att minska 

antalet transporter inom lager.  

4- Överarbetning eller felaktig bearbetning: Detta innebär alla aktiviteter som sker vid 

bearbetning av komponenter. Resurserna som används för att åtgärda fel som har 

uppstått vid produktionen tolkas som onödiga åtgärder, vilket skapar onödiga 

arbetsmoment.  

5- Överlager: Det är viktigt att ha lager, dels för förvaring av material och verktyg. Men 

för stora lager orsakar onödiga transporter inom lagret vilket ger extra kostnader för 

lagring av produkterna och förseningar kan uppstå. Några exempel på orsaker till 

överlager kan vara felaktig produktionsplanering, förseningar av leveranser från 

leverantörernas sida eller fel på produkterna. 

6- Onödiga rörelser: Är alla aktiviteter som betraktas som onödiga rörelser. Exempelvis 

när medarbetarna måste gå långa sträckor för att hämta verktyg eller material, detta 

anses som slöseri. 



16 

 

7- Defekter: Tillverkning av felaktiga produkter skapar slöseri av tid och energi eftersom 

dessa produkter behöver exempelvis reparationer, omarbetning, skrotning, kontroll för 

att nämna några av dessa åtgärder som behövs för att hantera dessa defekta produkter. 

8- Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Det är viktig att lyssna på medarbetarna, lyssna 

på deras idéer, förbättringsförslag och utnyttja deras kompetens maximalt (Liker, 

2009). 

3.5.4 JIT 

JIT står för just in time och är en grundsten i TPS. Denna filosofi handlar om att tillfredsställa 

kundens behov genom att producera produkter med korta ledtider. JIT strävar efter att 

leverera de rätta produkterna i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. 

Fördelarna med JIT är att det är inget problem om kundernas efterfrågan förändras. Denna 

metod eliminerar behovet av säkerhetslager, vilket leder till att lagerkostnader minskar. En 

annan fördel är att företagen spenderar mindre pengar på råmaterial, eftersom de köper endast 

de material som behövs till att tillverka produkterna. 

En nackdel med JIT är om leverans av råmaterial inte kommer i tid eller om något annat går 

fel så får hela produktionsprocessen samt kunderna problem. 

Liker (2009) tar upp principen av den amerikanske kvalitetspionjären W. Edwards Deming, 

att varje station i produktionsprocess skall behandlas som en kund och förses med exakt rätt 

material vid exakt rätt tidpunkt. Detta betyder att medarbetarna i varje station ska ha en 

inställning om att nästa process är medarbetarens kund (Liker, 2009). 

3.5.5 Genchi Genbutsu 

Vanligtvis brukar man göra förbättringar på någonting när man inser att det finns något som 

inte fungerar som det ska, det vill säga att det finns ett problem. Därför är det väldigt viktigt 

att kunna förstå problemet från roten. Begreppet Genchi Genbutsu betyder att "gå till källan" 

med problemet och se det med egna ögon, istället för att förlita sig på data från andra, för att 

få en bättre och tydligare förståelse av situationen. Detta innebär att man går till källan för att 

kunna samla den information som behövs för att avgöra vilka åtgärder man skall sätta in, i 

enlighet med andra för att uppnå den önskade förbättringen (Olhager, 2013). 

3.5.6 5S 

5S metoden är en vanlig start när ett företag ska börja med sin Lean-satsning. Metoden kan 

vara enkel att förstå och den kan leda till att företaget skapar ordning och reda på 

arbetsplatsen. 5S metoden syftar på att skapa organiserade och funktionella arbetsplatser. 

Dessa två nämnda faktorer är grundläggande för att kunna standardisera arbetet som 

genomförs på arbetsplatsen. Standardisering som skapar förutsättningar att kunna eliminera 

slöserier (Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2015). 

5S består av fem aktiviteter som alla börjar med s-bokstaven. Metodens syfte är att driva ut 

slöserier. Det är viktigt att kunna skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats, där alla 

medarbetarna känner till var de olika föremålen finns placerade samt hur dessa föremål 

används. 5S metodens ledord är att föremålen ska vara placerade på sin rätta plats och alltid 

redo att användas (Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2015). 
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1. Sortera: I detta steg, sorteras föremålen, som exempelvis verktyg och material som 

finns på arbetsplatsen. Syftet med denna åtgärd är att kunna skilja dessa föremål som 

används ofta från de föremål som inte används lika ofta eller aldrig. Dessa föremål 

som används placeras oftast till platserna de används medan de föremål som inte 

används bör man ta bort från arbetsplatsen. 

2. Strukturera: Detta steg handlar om att ha struktur på arbetsplatsen, alltså ordning och 

reda på saker och ting, det vill säga att alla föremål som används måste ha en specifik 

plats. Med hjälp av denna strukturering på arbetsplatsen slipper medarbetarna att leta 

efter ett visst föremål och lika viktigt är att kunna snabbt avgöra om det är något som 

saknas på arbetsplatsen. Det hjälper att upptäcka eventuella avvikelser. 

3. Systematisera: Systematisk städning har syftet att se till att det finns ordning på 

arbetsplatsen samt att vara säker på att allt fungerar som planerat. 

4. Standardisera: När de första tre nämnda stegen är utförda och alla inblandade har 

kommit överens om hur allt ska fungera och på vilket sätt, då är det rätt tidpunkt för 

att standardisera arbetssättet. Standardisering kan tolkas som en överenskommelse 

mellan medarbetarna om det nya upplägget som gäller på arbetsplatsen. Standarden 

ska vara enkla att förstå och följa. 

5. Självdisciplin: Det är svårt att alla medarbetare följer den nya överenskomna 

standarden. Attityder och beteenden hos medarbetarna måste då förändras, vilket inte 

alltid kan vara lätt. Ibland kan det ta mycket tid för att lyckas med det nya arbetssättet, 

eftersom det är medarbetarna själva som ska sträva efter förbättringar och få det nya 

arbetssättet att fungera.  

 

Figur 6: 5S (Shmula.com, 2018). 
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4. Fallstudie 

I detta avsnitt presenteras företaget och dess nulägesanalys. I företagspresentationen beskrivs 

hur verksamheten i Järna arbetar idag. Medan under nulägesanalys presenteras en 

beskrivning av deras industriemballage tvättningsprocess. 

4.1 Företagspresentation 

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ungefär 1050 anställda på 18 

produktionsanläggningar. Produktionen riktar in sig på konstruktionsvirke för en mängd olika 

marknader. Ca 75 % av produktionen går på export till Europa, USA, Australien, Afrika och 

Asien. Verksamheten omfattar sågade trävaror, emballagetillverkning, biobränslehandel samt 

hustillverkning (VIDAs intranät). 

 

Figur 7: Figuren visar VIDA-koncernen (Egen bild, 2018). 

4.1.1 VIDA SKOG 

VIDA SKOG är koncernens inköpsbolag med ca 40 lokala inköpare. VIDA skog anskaffar ca 

3,9 miljoner m3fub (kubikmeter fast mått under bark) rundvirke per år. Ca 2,7 miljoner av 

denna volym är sågsortiment. Totalt finns det nio sågverk i koncernen, dessa sågverk är 

moderna och tekniska (VIDAs intranät). 

4.1.2 VIDA WOOD 

VIDA WOOD är försäljningsbolag som köper ca 2,8 miljoner m3 timmer per år för att förädla 

vid sina nio moderna sågverk som finns i Sverige för att sedan sälja de trävarorna till världens 

olika hörn. Majoriteten av produktionen exporteras till fem kontinenter då de största 

marknader för VIDA är Sverige, England, USA, Danmark och Japan. 

Alla VIDA produkter är tillverkade av förnybar råvara (den svenska skogen). Nästan all 

råvara köps in från VIDAs privata skogsägare (VIDAs intranät). 

VIDA AB

VIDA SKOG VIDA WOOD
VIDA 

PACKAGING
VIDA ENERGI VILLA VIDA
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4.1.3 VIDA PACKAGING 

VIDA PACKAGING tillverkar flera olika typer av träemballage såsom pallkragar och 

lastpallar, plywoodlådor och specialemballage, odlingskragar, kabeltrummor m.m. 

VIDA PACKAGING har ca 140 medarbetare uppdelade på flera produktionsanläggningar i 

Sverige. Verksamheten har omsättning på över 400 miljoner SEK/år då de producerar över 

två miljoner pallar och 200 000 kabeltrummor per år. vilket gör att VIDA PACKAGING är 

nordens ledande tillverkare av träemballage. 

Under VIDA PACKAGING så finns VIDA PACKAGING Logistics AB som erbjuder 

lagerhållning, emballering, internlogistik, tvätt och mycket annat. VIDA PACKAGING 

Logistics AB finns i Falun, Järna och även i Tallinn, Estland (VIDAs intranät). 

4.1.4 VIDA ENERGI 

VIDA ENERGI är en av landets stora aktörer inom biobränsle. Den startades 2003, det 

viktigaste uppdraget för VIDA ENERGI är att återvinna sågverkens biprodukter. 

Biprodukterna består av bark, flis och kutterspån. Dessa produkter uppstår båda vid 

avverkning och vid vidareförädling i sågverken. Verksamheten tar hand om och omsätter alla 

biprodukter som uppstår i sin sågverksindustri (VIDAs intranät). 

4.1.5 VILLA VIDA 

VILLA VIDA har 50 anställda och omsättning på ungefär 100 miljoner SEK/år. 

Produktionsvolymen ligger på ca 40 villor samt 100–150 radhuslängor per år. VILLA VIDA 

bygger hus och arbetar med att hitta nya tekniska lösningar för att rusta huset för väder och 

vind samt göra det behagligt att bo i. 

Förutom väder så tar VILLA VIDA hänsyn till kvalitet och miljön. I hustillverkningen 

används virke och granträ som förädlats på VIDAs egna sågverk (VIDAs intranät). 

 

 

Figur 8: Figuren visar de olika verksamhetsområden inom VIDA (Från VIDAs intranät, 2018). 
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Produktionsanläggningar Verksamhetsområde  Årlig produktion 

VIDA Borgstena Sågade trävaror 270 000 m3 

VIDA Bruza Sågade trävaror 230 000 m3 

VIDA Hestra Sågade trävaror 170 000 m3 

VIDA HN AB Sågade trävaror 180 000 m3 

VIDA Alvesta Sågade trävaror 170 000 m3 

VIDA Vislanda Sågade trävaror 280 000 m3 

VIDA Urshult Sågade trävaror 170 000 m3 

VIDA Tranemo Sågade trävaror 85 000 m3 

VIDA Nössemark Sågade trävaror Information saknas 

VIDA PACKAGING i Hestra Emballage  

VIDA PACKAGING i Ryd Emballage  

VIDA PACKAGING i 

Vimmerby 

Emballage 2,3 miljoner pallar 

VIDA PACKAGING i 

Österlövsta 

Emballage 3,2 miljoner pallkragar 

VIDA PACKAGING i Falun Emballage 200 000 kabeltrummor 

VIDA PACKAGING i Järna Emballage  

VIDA PACKAGING i 

Tallinn 

Emballage  

VIDA ENERGI AB Bioenergi 60 000 ton pellets 

1,5 miljoner spånbalar 

2 miljoner m3s biprodukter 

VILLA VIDA AB Hustillverkning 40 villor och flerbostadshus 

Tabell 1: Information om VIDAs alla produktionsanläggningar. 
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4.1.6 VIDA Logistics AB Järna 

VIDA Logistics AB i Järna är specialist på tvätt av industriemballage. Innan verksamheten 

flyttade till Järna år 2017 var det beläget i Borlänge där det var verksamt sedan 1996. VIDA 

Logistics AB har specialtillverkade maskiner som medarbetarna använder för att ta bort allt 

smuts från industriemballage, som till exempel specialemballage, plastboxar, mellanskivor, 

formpressade mellanlägg med mera. VIDAs maskiner tvättar med högt tryck och varmt 

vatten. Tvättprocessen på VIDA Logistics AB är miljöanpassad. Företaget erbjuder 

emballagetvätt både till mindre och större företag som fordonsindustrin. 

Idag ger VIDA arbete till drygt 70 personer från olika världsdelar och har som främsta och 

största kund lastbilstillverkaren Scania. VIDA tvättar och lagerhanterar Scanias emballage då 

VIDA vann upphandling av tjänsten i slutet av 2016. Enligt platschefen på VIDA lastas och 

lossas cirka 80 lastbilar per dag, företaget behandlar idag runt 300 olika packmaterial inom 

lager (VIDAs intranät). 

  

 

Figur 9: Flygfoto över VIDA Logistcs AB i Järna (Tidningen ’’näringsliv Södertälje’’, 2017). 
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4.1.6.1 Nuvarande verksamhetslayout  

 

Figur 10: Ritning av verksamheten VIDA i Järna (Från VIDAs intranät, 2018). 

 

Hallar 

 

• A: A-hallen, här börjar tvättprocessen. I denna hall finns det fyra av de sex 

tvättmaskinerna samt bandningsbanan.  

• B: B-hallen, i denna hall befinner sig de resterande två tvättmaskinerna och hallen 

används även som mellanlager. 

• C: C-hallen, ett lager där cirka 90 % av pallkragar fyllda med artiklar blir placerade 

efter tvättprocessen. 
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• D: D-hallen, i denna hall sker sorteringen av pallar och kragar.  

• E: E-hallen, denna hall består av tre olika delar. En del som används för att reparera 

pallar och kragar som är i dåligt skick. En annan del används för att ladda truckarna 

och den sista och tredje delen är reception.  

Lagertält 

 

• 1: Tält 1, lager. Här placeras artiklarna utan någon bestämd plats. 

• 2: Tält 2, lager. Här placeras artiklarna utan någon bestämd plats. 

• 3: Tält 3, lager. Här placeras artiklarna utan någon bestämd plats. 

• 4: Tält 4, lager. Här placeras artiklarna utan någon bestämd plats. 

• 5: Tält 5, lager. Här placeras artiklarna utan någon bestämd plats. 

 

Den bruna linjen omkring E-hallen och Tält 4 visar platsen där lastbilarna parkerar för att 

därefter lasta på samt lossa av packningsmaterial. 

4.2 Nulägesanalys 

4.2.1 Nuvarande process 

Processkartläggning 

 

 

 

     Ja 

      

      

    Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 
Tvättning och 

torkning 

Bandning av 

pallkragar 
Output 

Skrot 

Artikel

n ok? 

Plockning av skräp 

och sortering av 

artiklar 



24 

 

4.2.1.1 Tvättprocess 

Denna process består av olika steg som beskrivs nedan: 

4.2.1.1.1 Inmatning av artiklar 

Tvättprocessen börjar när truckföraren lägger pallkragar fyllda med artiklar på ett rullande 

band som skickar in artiklarna till sortering. Bandet ligger på utsidan av A-hallen och 

pallkragarna rullar in till hallen genom en lucka (se figur 4). 

 

Figur 11: Inmatning av artiklar (Egen bild, 2018). 
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4.2.1.1.2 Plockning av skräp och sortering av artiklarna 

I denna station öppnas pallkragarna som innehåller de artiklar som ska tvättas (se bilden 

nedan). Medarbetarna plockar bort allt skräp som följer med artiklarna, som exempelvis 

gamla plaster, etiketter och papper, medarbetarna lägger skräpet i olika sorteringstunnor. Här 

sker även sortering av artiklarna. 

 

Figur 12: Plockning av skräp och sortering av artiklarna (Egen bild, 2018). 

 

4.2.1.1.3 Tvättning och torkning 

I den stationen placerar medarbetarna de artiklar som ska tvättas på ett rullande band och 

skickas därpå till en maskin med två zoner, tvättning och torkning. Det är samma maskin som 

först tvättar med högt tryck, varmt vatten på artiklarna och sedan torkar dem. Det finns flera 

olika tvättmaskiner för de artiklarna med annorlunda former.  

 

Figur 13: Artiklar på ett rullande band till tvättmaskinen (Egen bild, 2018). 
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Figur 14: Artiklar är på väg in till tvättmaskinen (Egen bild, 2018). 

4.2.1.1.4 Bandning av palldragarna med tvätt färdiga artiklar 

I denna station bandas pallkragarna som innehåller de tvättfärdiga artiklarna. Efter 

bandningen rullas palldragarna fram på rullande bandet genom en lucka på väggen som leder 

till B-hallen. 

 

Figur 15: Bandningsmaskin (Egen bild, 2018). 
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4.2.2 Nuvarande orderplocksystem 

Truckföraren får orderlista på de artiklar som lastbilen ska ha. Truckföraren går igenom listan 

snabbt och planerar vid vilket tält lastbilen ska parkera under pålastningen. Var lastbilen ska 

parkera beror dels på i vilket/vilka tält de beställda artiklarna finns, dels på om parkeringen är 

tillgänglig. 

Vid varje pålastning är det ofta en truckförare som sköter hela pålastningen, men vid till 

exempel förseningar eller akuta fall så kan en annan truckförare hjälpa till med pålastningen, 

det vill säga om det finns tillgänglig truck och truckförare. Truckförarna på företaget är 

ganska medvetna om i vilket tält de olika artiklarna finns, eftersom de får inventeringslista 

varje morgon. Inventeringslistan visar i vilket tält artiklarna finns och även hur mycket det 

finns av varje artikel. Men den visar inte var artiklarna är placerade i tälten, detta gör att 

truckförarna under sina pålastningar behöver leta efter var artiklarna är placerade. 

Vid pålastningen står lastbilen parkerad utanför ett tält medan en truck åker och plockar 

orderna för att sedan placera dem rätt och säkert i lastbilen. Vid vissa beställningar så brukar 

pålastningen ske ganska smidigt och snabbt, detta är när orderna finns i ett eller två tält. 

Truckens körsträcka blir i sådana fall kortare än att köra fram och tillbaka till flera tält. Men 

om beställningen är stor och om de beställda artiklarna är utspridda i flera tält så leder det till 

att trucken kör längre sträcka, vilket leder till att pålastningen tar väldigt lång tid. Dessa 

onödiga transporter som görs under pålastningar relateras till de 7+1 slöserierna. 

 

Figur 16: Figuren visar en truck som placerar pallkragar i en lastbil (Egen bild, 2018). 
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4.2.3 Nuvarande artikelplacering 

När artiklarna tvättas och bandas så skickas de på ett rullande band till B-hallen. En truck i B-

hallen plockar de färdiga pallkragarna och kör dem till C-hallen. I C-hallen befinner sig idag 

90% av alla färdiga artiklar och de resterande artiklarna placeras i de andra tälten. Trucken 

placerar varje artikel tillsammans med samma typ av artikel, men om det inte finns plats för 

någon artikel så placerar truckföraren artikeln där det finns plats. I dagsläget placerar 

truckförarna artiklar nästan överallt, detta är på grund av att företaget inte har tydligt system 

för placering av artiklar som förarna kan följa. När truckförarna inte hittar tillgängligt 

lagerutrymme i tälten så tvingas de att lägga artiklarna utanför tälten.  

På företaget försöker truckförarna utnyttja takhöjden på tälten genom att stapla pallkragar 

med artiklar i, på varandra. På grund av att pallkragarna har olika staplingsförmåga så klarar 

vissa av dem inte tunga laster. 

 

Figur 17: Figuren illustrerar en truck som placerar tvättfärdiga artiklar i C-hallen (Egen bild, 2018). 
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4.3 Resultat och förslag på framtida förbättringar 

4.3.1 ABC-klassificering 

Studenterna har genomfört en ABC-klassificering för att hjälpa företaget med att förbättra sin 

lagerhantering såsom artikelplacering och orderplocksystem. 

Figuren nedan är ett stapeldiagram som visar plockfrekvensen av 209 olika artiklar under ett 

halvt års period. Den horisontella axeln motsvarar artikelnummer medan den vertikala axeln 

är plockfrekvensen av dessa. De röda staplarna illustrerar A-artiklar som ligger mellan 500–

2292 plockfrekvens, de blåa staplarna är B-artiklar och ligger mellan 100–499 medan de gula 

staplarna motsvarar C-artiklar och ligger mellan 1–99. 

 

Figur 18: Stapeldiagram. 
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Figuren nedan visar hur stor andel av den totala plockfrekvensen på ett halvår, varje klass har. 

A-artiklarna har den största andelen som motsvarar 68% av den totala plockfrekvensen. B-

artiklarna har mindre andel än A-artiklarna, vilket motsvarar 20%. Medan C-artiklarna har 

den minsta andelen bland klasserna, vilket är lika med 12%. 

 

 

Figur 19: Cirkeldiagram. 
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A-artiklar 

Dessa 16 artiklar är de som är högfrekventa och definieras som A-artiklar. Tabellen nedan 

visar de 16 högfrekventa artiklarna med dess plockfrekvens samt hur mycket varje artikels 

plockfrekvens motsvarar i procent, under ett halvt års period. Denna klass har 

plockfrekvensgränser mellan 500–2292. 

 

  A-artiklar   

Art nr Plockfrekvens/halvt år 
Andel av total plockfrekvens av 

A-artiklar/halvår 

1875 2 292 12% 

1872 1 858 10% 

1874 1 781 10% 

2319 1 645 9% 

2318 1 620 9% 

1871 1 506 8% 

3147 1 137 6% 

0250 1 019 5% 

4147 956 5% 

0240 886 5% 

0150 801 4% 

6147 736 4% 

0140 697 4% 

0166 615 3% 

0143 550 3% 

0164 547 3% 

Total 18 646 100% 
Tabell 2: A-artiklar 
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B-artiklar 

B-klassen består av 25 olika artiklar som är medelfrekventa. Som tabellen visar nedan så är 

plockfrekvensen av dessa artiklar ligger mellan gränserna 100–499. 

 

B-artiklar  

Art nr Plockfrekvens/halvt år 
Andel av total plockfrekvens av B-

artiklar/halvår 

7555 421 7% 

0145 418 7% 

4319 393 7% 

7556 350 6% 

1886 330 6% 

1873 289 5% 

4202 289 5% 

7557 259 5% 

7001 257 5% 

4203 235 4% 

2370 217 4% 

2955 212 4% 

4201 211 4% 

3180 201 4% 

1799 191 3% 

1796 166 3% 

3181 154 3% 

7002 151 3% 

0476 144 3% 

1737 143 3% 

0449 137 2% 

4303 127 2% 

4100 116 2% 

0351 111 2% 

0435 100 2% 

Total 5622 100% 
Tabell 3: B-artiklar 
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C-artiklar 

Denna klass består av 168 olika artiklar och betraktas som lågfrekventa. Gränserna för denna 

klass är alla artiklar som har 1–99 plockfrekvens. 

Tabellen nedan är reducerad eftersom C-klassen innehåller väldigt många olika artiklar. Den 

fullständiga listan på alla dessa kommer att presenteras som bilaga. 

 

                                    C-artiklar 

Art nr Plockfrekvens/halvt år 
Andel av total plockfrekvens av C-

artiklar/halvår 

0352 96 2,94% 

7003 96 2,94% 

0272 90 2,75% 

1867 90 2,75% 

3182 81 2,48% 

3148 74 2,26% 

9297 63 1,93% 

9301 61 1,87% 

4374 58 1,77% 

1732 57 1,74% 

0158 56 1,71% 

9296 56 1,71% 

7010 55 1,68% 

9300 55 1,68% 

9031 53 1,62% 

0579 50 1,53% 

3314 48 1,47% 

3198 47 1,44% 

0436 46 1,41% 

2466 43 1,31% 

3630 1 0,03% 

4051 1 0,03% 

7350 1 0,03% 

7370 1 0,03% 

7409 1 0,03% 

Total 3270 100% 
Tabell 4: C-artiklar 
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4.3.1.1 Implementering av verktyg 

Studenterna har skapat ett Excelverktyg som kan hjälpa VIDA Logistics AB att klassificera de 

nya artiklarna i A, B och C. 

När företaget får en ny artikel så behövs plockfrekvensen för denna artikel under sex 

månaders period. Siffran på plockfrekvensen matas in i den gula rutan som figuren nedan 

visar, sedan trycker man på Enter-knappen då visar verktygen iden blåa rutan i vilken klass 

den nya artikeln hamnar. 

 Tabellerna nedan är exempel på hur verktyget används: 

    A-klass 

Plockfrekvens Ex:1000   

     
 

      

Plockfrekvens Ex:300 B-klass 

     
 

      

Plockfrekvens Ex:99   

   C-klass 
Tabell 5: Verktyg 

4.3.2 Artikelplacering 

Efter artikelklassificeringen så blir nästa steg att placera de artiklarna i lager på ett bra sätt för 

att minimera plocktiden samt truckarnas onödiga transporter vid pålastningar.  

A-artiklarna som består av 16 olika artiklar är markerade i rött i figuren nedan, ska vara i alla 

fem tälten medan B-artiklarna som består av 25 olika artiklar är markerade i blått och ska 

placeras i tält 2 och 5. Slutligen placeras C-artiklarna som består av 168 olika artiklar i C-

hallen. 

Studenterna föreslår att ABC-artiklarna ska vara placerade i de olika lagertälten inom företaget på 

följande sätt:  

A-klassen  

Eftersom A-klassen består av de artiklarna som utplockas mest frekvent, skall dessa artiklar finnas 

tillgängliga vid ingångarna till alla lagertälten. Syftet med denna placering är att undvika onödiga 

körsträckor inom lagret när truckföraren plockar ut en order. Denna åtgärd kan minska 

orderplockningstiden för medarbetarna.  

B-klassen  

B-klassen består av dessa artiklar som har näst mest utplockningsfrekvens. Studenterna föreslår att 

dessa artiklar skall vara placerade i två av de befintliga lagren i företaget. De valda lagern för B-

artiklarna är lagertälten nummer 2 och 5. Anledningen till varför studenterna har valt dessa lager är för 
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att de ligger mellan lagertälten nummer 1 och 3 respektive lagertälten nummer 3 och 4. A-artiklarna 

och B-artiklarna ska vara placerade i närheten av varandra med syftet att förkorta truckens körsträckor.  

C-klassen  

C-klassen består av dessa artiklar som går ut sällan och då behöver de varken stor uppmärksamhet 

eller plats. Studenterna föreslår i detta fall att placera dessa C-artiklar i C-hallen. C-hallen är vald 

eftersom att det redan finns byggda hyllor som medarbetarna skulle kunna använda för att placera 

dessa C-artiklar på, samt för att C-hallen inte har parkeringsplats som behövs vid pålastningar av 

lastbilar. 

 

  

 Figur 20: Artikelplacering i lager (Bearbetad ritning, 2018). 
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5.1 Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussionen från litteraturstudier och fallstudien med tanke på 

examensarbetets forskningsfrågor. Syftet med diskussionen från litteraturstudierna är att 

framställa skillnader samt överensstämmelser i anknytning till ABC-klassificering och 

onödiga transporter. Diskussionen från litteraturstudierna samt diskussionen från fallstudien 

kommer att vara underlag för nästa kapitel, analys. 

5.1 Diskussion från litteraturstudier 

Litteraturstudier har varit avgörande för studenterna för att kunna lyckas förstå hur ABC-

klassificering kan implementeras med syfte att förbättra lagerhanteringen på arbetsplatser. 

Studenterna har tagit hänsyn till olika böcker och vetenskapliga artiklar med ändamål att noga 

undersöka samt förstå hur ABC-klassificeringen kan implementeras. Litteraturstudien har 

även visat på vilket sätt företagen kan minimera onödiga transporter inom deras verksamhet.  

5.1.1 ABC-klassificering   

Med hjälp av litteraturstudien kunde studenterna ta reda på hur ABC-klassificering fungerar 

och dess syfte. Jonsson och Mattsson (2011) och Howard (1984) är överens om att ABC-

klassificering leder till en bättre lagerhantering. Resultatet från litteraturstudien visar att 

genom förverkligande av en ABC-klassificering kan företagen dela upp artiklarna i olika 

klasser, som benämns som A, B, C-artiklar. A-klassen är, som litteraturen visar, de artiklar 

som är högfrekventa medan de artiklar som har mindre utplockningsfrekvens klassas som B 

respektive C. Litteraturen betonar också att syftet med ABC-klassificering, vilket är att kunna 

bygga ett effektivt system baserat på orderfrekvens samt att identifiera dessa artiklar som har 

stor vikt för företagen.  

5.1.2 Artikelplacering 

Lumsden (2006) skriver om popularitetsprincipen som har som syfte att utforma lagret för att 

effektivisera utleveranserna. Denna princip innebär att medarbetarna bör placera artiklarna i 

lagret efter klasstillhörighet.  A-klassade objekten, som är högfrekvent utplockade artiklar bör 

lagras bredvid utleveransavdelningen med syftet att reducera onödigt transportarbetet för 

plockningen.  

Onödiga transporter eller förflyttningar är den tredje av de sju identifierade huvudtyperna av 

icke värdeskapande slöserier inom olika produktionsprocesser, även känd som 7+1 slöserier.  

Syftet med detta är att identifiera dessa transporter eller förflyttningar som är ineffektiva för 

att sedan minska antalet av dessa. Transportering av artiklar kräver resurser och därför vill 

man reducera antalet transporter samt förflyttningar inom företaget (Liker, 2009). 

Lean använder sig av en modell som kallas för 3M. Det första M:et handlar om onödiga 

moment som är slöseri. Det M:et står för Muda som på japanska språket betyder ”icke 

värdehöjande”.  Muda handlar om dessa onödiga moment som exempelvis kan vara när 

medarbetarna genomför extra och onödiga arbetsrörelser eller transporter på arbetsplatsen 

(Liker, 2009). 

Genom jämförelse av olika teorier kunde studenterna bekräfta vikten av att ha ett väl 

organiserat lager. Ett organiserat lager innebär för företagen att ha en effektiv lagerhantering 

samt att kunna minska förbrukningen av dess resurser. Litteraturstudierna visar på att alla 



37 

 

dessa teorier drar samma slutsats angående klassificering av artiklarna samt förbättring av 

lagerhanteringen. 

5.2 Diskussion från fallstudie 

5.2.1 ABC-klassificering   

Med hjälp av ABC-analysen identifierade studenterna de artiklarna med mer 

utplockningsfrekvens i företaget. Därefter genomfördes en indelning av dessa artiklar i tre 

olika klasser, A, B och C, alltid med plockfrekvens som kriterium. 

A-klassen består av 16 olika artiklar med högsta plockfrekvens och dessa artiklar 

representerar 68%, medan B-klassen består av 25 olika artiklar och dessa representerar 20% 

och till sist, C-klassen som är den sista grupperingen av artiklar efter plockfrekvens. Denna 

grupp representerar 12% av den totala plockfrekvensen under perioden 1 september 2017 – 28 

februari 2018. 

5.2.2 Artikelplacering 

Med hjälp av datainsamlingen kunde studenterna ta reda på att företaget inte har några 

bestämda platser i lagret till artiklarna samt att deras artiklar inte är indelade i klasser. 

Artiklarna placeras i dagsläget där det finns lediga ytor i det befintliga lagret. Denna åtgärd 

leder till att det behövs en daglig inventering som genomförs varje kväll av två medarbetare, 

med syftet att personalen dagen efter ska veta var de olika artiklarna finns och i hur stor 

mängd det finns. Idag anser företaget att detta moment är en viktig åtgärd, eftersom utan den 

skulle det ta mycket lång tid för personalen att hitta artiklarna bland lagertälten, en handling 

som studenterna anser som slöseri. 

Studenterna anser att företagets lager inte är organiserat. Det finns teorier som påstår att icke 

organiserade lager leder till en mängd olika slöserier. Med hjälp av nulägesanalysen har 

studenterna kommit fram till att företaget behöver ett system för artikelplacering så att 

medarbetarna lätt kan finna artiklarna som finns i de olika lagren, ett system byggt med 

plockfrekvens som kriterium. 
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6. Analys 

I detta kapitel redogör studenterna en analys av resultatet. Analysen utförs med hjälp av en 

jämförelse mellan litteraturen och fallstudien där skillnader och likheter presenteras. 

6.1 ABC-klassificering   

VIDA Logistic i Järna saknar överhuvudtaget en uppdelning av sina artiklar. Enlig Howard 

(1984) är ABC-klassificering en rekommendabel metod för att dela upp artiklar på företagen i 

olika klasser, klass A, klass B, klass C. A-klassade artiklar är dessa produkter som företaget 

bör ge mest uppmärksamhet, artiklarna som går mest frekvent ut, B-klassade artiklar består av 

dessa produkter som utplockas mest precis efter A-klassade artiklar och till sist C-klassade 

artiklar är dessa produkter som utplockas sällan och på grund av det behöver dessa inte stor 

uppmärksamhet (Howard, 1984). 

6.2 Artikelplacering 

Artikelplaceringen på företaget VIDA Logistics är baserad på att placera artiklarna där det 

finns tillgänglig lageryta utan någon bestämd plats, om det inte finns ledig lageryta så placeras 

artiklarna utanför lagren. Medan Lumsden (2006) påstår att om ett företag vill ha en effektiv 

lagerhantering så skall de artiklar som utplockas mest placeras närmast dörren till lager, detta 

leder till minimering av truckarnas onödiga transporter. 

6.3 5S 

5S är en metod som består av fem aktiviteter, dessa aktiviteter skapar organiserade och 

funktionella arbetsplatser, där medarbetarna känner till var de olika föremålen finns placerade 

samt hur dessa föremål används. En av de fem aktiviteterna är strukturering på arbetsplatsen, 

med hjälp av denna aktivitet slipper medarbetarna att leta efter artiklar eller verktyg 

(Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2015). Medan på VIDA Logistics så 

saknar företaget strukturen på deras artikelplacering. Alla medarbetare är inte medvetna om 

var alla olika artiklar finns, detta kan eventuellt leda till förseningar på grund av onödiga 

transporter. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel besvarar studenterna syftet med examensarbetet och dess frågeställningar. 

Detta kapitel innehåller också rekommendationer till företaget med syfte att förbättra samt 

förenkla dess framtida arbetssätt. 

7.1 Slutsatser 

Rapportens forskningsfrågor besvarades med hjälp av litteraturstudier och en fallstudie på 

VIDA Logistics i Järna. 

Hur kan företag inom industri minimera onödiga transporter på arbetsplatsen? 

Onödiga transporter är en av de sju huvudtyperna av icke värdeskapande slöserier i 

produktionsprocesserna. Den teoretiska referensramen visade att transportering av artiklar 

kräver båda resurser och tid, vilket förklarar varför industriföretagen strävar efter att minimera 

dessa onödiga transporter. Studierna visade att eliminering av onödiga transporter kan ske 

genom att identifiera dessa transporter som är ineffektiva för att sedan minska antalet av 

dessa. 

Fallstudien visade att onödiga transporter uppstår vid bland annat icke organiserat lager och 

brist på kännedom på var de olika artiklarna ligger. Ett organiserat lager innebär för företagen 

att ha en effektiv lagerhantering genom att identifiera samt eliminera slöserierna på 

arbetsplatsen. Fallstudien visade att klassificering av artiklarna kan leda till organiserat lager 

och bättre kännedom hos medarbetarna på var de olika artiklarna befinner sig. 

Hur kan ABC-klassificering bidra till en bättre lagerhantering?  

Resultatet från litteraturstudien visade att ABC-klassificering hjälper företagen att identifiera 

vilka artiklar som är mest efterfrågade och vilka som är mindre efterfrågade. Detta sker 

genom indelning av artiklarna i tre klasser med plockfrekvens som kriterium. Syftet med 

denna klassificering är att minimera truckarnas onödiga transporter vid pålastningar samt 

bygga ett system baserat på orderfrekvens som i sin tur bidrar till ett organiserat lager och 

bättre lagerhantering. 

Fallstudien visade att medarbetarna placerade artiklarna där det finns tillgänglig lageryta, 

detta beror på att de inte har något tydligt system för artikelplacering. Fallstudien visade att de 

högfrekventa artiklarna, A-artiklarna, bör placeras i alla lagertälten för att kunna lätt komma 

åt dem vid pålastningar. B-artiklarna bör placeras i de största två lagertälten medan C-

artiklarna skall placeras endast i C-hallen eftersom denna artikelklass är lågfrekvent och inte 

är lika efterfrågad som de andra artikelklasserna. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

7.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

 

• Förslag på verksamhetslayouten 

Från första besöket på VIDA Logistics i Järna, kunde studenterna se och begripa att ett 

av de möjliga problemen som företaget har idag är bristen på fysiskt utrymme inom 

dess verksamhet. Företagets lager idag är överfyllda med olika artiklar. Dessutom 

ligger pallar med packemballage samt andra material placerade utanför dessa lagertält 

på grund av brist på lageryta. Studenternas rekommendation till VIDA Logistics är att 

genomföra en ombyggnad i deras verksamhetslayout med syftet att skapa mer 

utrymme, utrymme som företaget skulle kunna använda antingen för att bygga ett nytt 

centrallager eller som en rymlig parkering för lastning och avlastning av lastbilarna. 

Studenterna föreslår att flytta E-hallen, receptionen samt truckladdningsavdelningen 

till något annat område inom verksamheten och riva denna byggnad. Detta skulle bidra 

till en öppen stor yta mellan lagertälten som i sin tur skulle kunna förbättra 

transporterna inom de olika lagren. Ett till alternativ kan vara, som nämns innan, att 

bygga ett till lager där istället för den rivna byggnaden. 

 

Figur 21: Figuren visar nuvarande verksamhetslayout med E-hallen omringad av lager 1, 2, 3 och 4. 
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Figur 22: Förslag på framtida layout (Bearbetad ritning, 2018). 

Den röda rektangel visar det området som skulle frigöras och som VIDA antingen 

skulle kunna använda som parkering eller bygga ett nytt lager. 

• Implementering av 5S 

En annan rekommendation till VIDA är att implementera i sitt arbetssätt det berömda Lean 

verktyget 5 S. Syftet med implementering av detta verktyg är att kunna standardisera 

arbetssättet samt omplacera eller eliminera alla dessa föremål som används sällan eller aldrig, 

till exempel liggande material som inte används, verktyg, obsoleta artiklar med mera.  

 

• Ta hänsyn till 7+1 

Företaget bör ta hänsyn till de sju identifierade av icke värdeskapande aktiviteter inom olika 

produktionsprocesser. Syftet med detta är att identifiera dessa aktiviteter som är icke 

värdehöjande, därefter minimera eller eliminera dem.  
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9. Bilagor 

I detta kapitel presenteras bilagor till examensarbetet. 

9.1 Bilaga 1 - Gantt-schema 
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Analy

Slutsatser och rekomendationer

Korrekturläsning

Inlämning

Presentation
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide (handledare) 

 

- Vad arbetar ni med? 

 

- Varför flyttade ni till Järna? 

 

- Hur många anställda har ni i Järna? 

 

- Hur många olika produkter arbetar ni med? 

 

- Vilka är era kunder? 

 

- Hur många truckar och truckförare har ni? 

 

- Hur lång tid tar det ungefär att lasta respektive lossa lastbilarna? 

 

- Hur många arbetsskift har ni? 

 

- Hur långa arbetsveckor har ni? 

 

- Hur många lastbilar lastar/lossar ni per dag (i snitt)? 

 

- Hur många pallar med tvätt färdiga artiklar skickas till lager per dag? 

 

- Vilka är de populäraste artiklarna? De artiklar som går ut oftast? 

 

- Använder ni något system för att ha koll på vad och hur mycket artiklar som finns i 

lager? 
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9.3 Bilaga 3 - Intervjuguide (truckförare) 

 

- Hur ser din arbetsdag ut? 

 

- Du får en orderlista, vad och hur börjar du? 

 

- Hur vet du var ni ska placera lastbilen inför pålastning? 

 

- Hur lång tid tar det för dig att lasta? 

 

- Vilka faktorer är det som påverkar pålastningstiden? 

 

- Påverkar vädret truckkörningen? 

 

- Hur vet du var artiklarna ligger i lager? 

 

- Följer du något plocksystem? 

 

- Har ni något artikelplaceringssystem? 

 

- Om ja, fungerar systemet bra? 

 

- Hur lång är din körsträcka per dag i snitt? 

 

- Stöter du på problem under arbetsdagen? 

 

- Om ja, vilka är de vanligaste problemen som dyker upp under dina arbetsdagar? 
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9.4 Bilaga 4 - ABC-klassificering 

 

Art nr 

Plockfrekvens/halvt 

år 

Andel av total 

plockfrekvens/halvt år Klassificering 

1875 2 292 8,323% A 

1872 1 858 6,747% A 

1874 1 781 6,467% A 

2319 1 645 5,974% A 

2318 1 620 5,883% A 

1871 1 506 5,469% A 

3147 1 137 4,129% A 

0250 1 019 3,700% A 

4147 956 3,472% A 

0240 886 3,217% A 

0150 801 2,909% A 

6147 736 2,673% A 

0140 697 2,531% A 

0166 615 2,233% A 

0143 550 1,997% A 

0164 547 1,986% A 

7555 421 1,529% B 

0145 418 1,518% B 

4319 393 1,427% B 

7556 350 1,271% B 

1886 330 1,198% B 

1873 289 1,049% B 

4202 289 1,049% B 

7557 259 0,941% B 

7001 257 0,933% B 

4203 235 0,853% B 

2370 217 0,788% B 

2955 212 0,770% B 

4201 211 0,766% B 

3180 201 0,730% B 

1799 191 0,694% B 

1796 166 0,603% B 



48 

 

3181 154 0,559% B 

7002 151 0,548% B 

0476 144 0,523% B 

1737 143 0,519% B 

0449 137 0,497% B 

4303 127 0,461% B 

4100 116 0,421% B 

0351 111 0,403% B 

0435 100 0,363% B 

0352 96 0,349% C 

7003 96 0,349% C 

0272 90 0,327% C 

1867 90 0,327% C 

3182 81 0,294% C 

3148 74 0,269% C 

9297 63 0,229% C 

9301 61 0,222% C 

4374 58 0,211% C 

1732 57 0,207% C 

0158 56 0,203% C 

9296 56 0,203% C 

7010 55 0,200% C 

9300 55 0,200% C 

9031 53 0,192% C 

0579 50 0,182% C 

3314 48 0,174% C 

3198 47 0,171% C 

0436 46 0,167% C 

2466 43 0,156% C 

3795 43 0,156% C 

4375 43 0,156% C 

7011 43 0,156% C 

0600 42 0,153% C 

1749 41 0,149% C 

3597 41 0,149% C 

1794 40 0,145% C 
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9037 40 0,145% C 

1750 37 0,134% C 

0357 36 0,131% C 

1795 36 0,131% C 

9036 35 0,127% C 

9299 35 0,127% C 

1977 34 0,123% C 

3598 34 0,123% C 

1770 33 0,120% C 

2621 33 0,120% C 

1828 32 0,116% C 

5032 32 0,116% C 

4169 31 0,113% C 

3155 30 0,109% C 

1826 29 0,105% C 

9047 29 0,105% C 

0464 28 0,102% C 

9038 27 0,098% C 

3412 26 0,094% C 

9021 26 0,094% C 

3970 25 0,091% C 

2619 24 0,087% C 

3214 24 0,087% C 

3284 24 0,087% C 

0437 23 0,084% C 

3201 23 0,084% C 

3398 23 0,084% C 

1753 21 0,076% C 

3200 21 0,076% C 

3399 21 0,076% C 

3599 21 0,076% C 

3986 21 0,076% C 

9033 21 0,076% C 

9034 21 0,076% C 

0128 19 0,069% C 

0430 19 0,069% C 
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2620 19 0,069% C 

0564 18 0,065% C 

3411 18 0,065% C 

3749 18 0,065% C 

0119 17 0,062% C 

0252 17 0,062% C 

3521 17 0,062% C 

0118 16 0,058% C 

0259 16 0,058% C 

0368 16 0,058% C 

0544 16 0,058% C 

0129 15 0,054% C 

0456 15 0,054% C 

4254 15 0,054% C 

7012 15 0,054% C 

0303 14 0,051% C 

0457 14 0,051% C 

1866 14 0,051% C 

0393 13 0,047% C 

3616 13 0,047% C 

4095 13 0,047% C 

4929 13 0,047% C 

3400 12 0,044% C 

3442 12 0,044% C 

9048 12 0,044% C 

0403 11 0,040% C 

3342 11 0,040% C 

9028 11 0,040% C 

9035 11 0,040% C 

0513 10 0,036% C 

3348 10 0,036% C 

0242 9 0,033% C 

0359 9 0,033% C 

0394 9 0,033% C 

0466 9 0,033% C 

0490 9 0,033% C 



51 

 

0548 9 0,033% C 

0474 8 0,029% C 

0468 7 0,025% C 

0496 7 0,025% C 

0614 7 0,025% C 

5042 7 0,025% C 

0251 6 0,022% C 

3667 6 0,022% C 

4215 6 0,022% C 

5045 6 0,022% C 

0103 5 0,018% C 

0511 5 0,018% C 

0514 5 0,018% C 

0601 5 0,018% C 

1825 5 0,018% C 

3668 5 0,018% C 

9032 5 0,018% C 

0102 4 0,015% C 

0462 4 0,015% C 

0492 4 0,015% C 

0620 4 0,015% C 

1827 4 0,015% C 

3057 4 0,015% C 

3590 4 0,015% C 

5046 4 0,015% C 

5047 4 0,015% C 

5108 4 0,015% C 

5109 4 0,015% C 

5117 4 0,015% C 

9030 4 0,015% C 

9045 4 0,015% C 

0510 3 0,011% C 

0576 3 0,011% C 

1705 3 0,011% C 

5043 3 0,011% C 

5116 3 0,011% C 
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0169 2 0,007% C 

0278 2 0,007% C 

0333 2 0,007% C 

0452 2 0,007% C 

0512 2 0,007% C 

0569 2 0,007% C 

0580 2 0,007% C 

0621 2 0,007% C 

1704 2 0,007% C 

1797 2 0,007% C 

4355 2 0,007% C 

7417 2 0,007% C 

9052 2 0,007% C 

0141 1 0,004% C 

0192 1 0,004% C 

0275 1 0,004% C 

0302 1 0,004% C 

0324 1 0,004% C 

0325 1 0,004% C 

0475 1 0,004% C 

0523 1 0,004% C 

0592 1 0,004% C 

0617 1 0,004% C 

0624 1 0,004% C 

2601 1 0,004% C 

2602 1 0,004% C 

3290 1 0,004% C 

3595 1 0,004% C 

3630 1 0,004% C 

4051 1 0,004% C 

7350 1 0,004% C 

7370 1 0,004% C 

7409 1 0,004% C 

Total 27 538 100,0%   

 


