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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på Lifco Dental, som är ett distributionsföretag i Enköping under 

vårterminen 2013 och omfattar 30 högskolepoäng. Lifco Dentals huvudsakliga verksamhet är 

lagerhantering av tandläkarartiklar och det rör sig om cirka 40 000 artiklar i varierande 

storlek.  

Examensarbetet avser i första hand styrning av lagerhållning och artikelplacering. Andra 

områden som har bearbetas är ergonomi och personalfrågor. Arbetet kretsar kring följande 

forskningsfrågor; 

1. Enligt vilka principer kan man placera artiklar? 

2. Hur kan man utforma arbetssättet på lager både kostnadseffektivt och ergonomiskt? 

3. Hur kan materialflödet effektiviseras? 

från källor som artiklar, litteratur, internet och direktkontakt med personal har samlats in. 

Behandling av information har baserats på författarnas tidigare kunskaper och vägledning av 

högskolans handledare.  

Valda vertyg och metod är; Read a Plant, värdeflödeskartläggning, spagettidiagram, 

Paretodiagram, 5-Varför, benchmarking och intervjuer av personal, säljbolag och tandläkare. 

Dessa verktyg har hjälpt att analysera nuläget i verksamheten och identifiera slöserier samt 

förbättringsområden. En del verktyg har varit mer relevant för att kunna besvara 

forskningsfrågorna.  

Bäst artikelplacering torde uppnås med ABC-principen. Undersökning av tre identifierade 

ergonomiska riskmoment gjordes enligt arbetsmiljöverkets bedömningsmall, vilket påvisade 

att man genom att ha rätt resurser, hjälpmedel och klara direktiv kan undvika skador. Detta 

kan man åstadkomma bland annat genom visuellt ledningssystem och investering i nya 

ergonomiska verktyg. Resultatet från värdeflödeskartläggning och paretodiagram tyder på 

bristande fördelning av resurser och identifierar flaskhalsar i flödet. En kontrollerad 

fördelning av anpassade resurser reducerar ojämnheter och underlättar styrningen.  

Författarna har baserad på analysen rekommenderat principer för artikelplacering och 

lagerflöde samt rekommendationer kring personalmotivering, engagemang och ergonomi. 
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Abstract 

This Master of Science thesis has been conducted at Lifco Dental, a logistics company in 

Enköping, Sweden, during the spring term of 2013, encompassing 30 credits. Lifco Dental’s 

core operation is logistics and inventory management of dental products, a sum total of 

approximately 40,000 articles in various sizes.  

The thesis is primarily concerned with inventory management and article placement. Other 

areas of interest have been ergonomics and human resource management.  The main research 

areas have been; 

1. According to which principles can articles be placed? 

2. How can the inventory be managed to be cost efficient and have good ergonomics? 

3. How can material flows be streamlined? 

Information from sources such as articles, literature, the internet and direct interaction with 

employees has been gathered. This information has been processed based on the authors’ 

prior experience as well as extensive guidance from the MDH supervisor. 

The authors´ chosen tools and methods have been Read a Plant; Value Stream Mapping; 

Spaghetti diagram; Pareto diagram; 5Why; benchmarking and interviews with employees, 

sales staff and dentists. These tools and methods have aided us in analyzing the current state 

of operations and in identifying waste as well as areas of opportunity. Some tools have proven 

more relevant than others in producing relevant research answers. 

Optimal article placement can be achieved with the ABC principle. Studies of three 

ergonomically problematic operations, utilizing templates provided by Arbetsmiljöverket, 

showed that correct resources and aids as well as clear directives reduces the risks of injuries. 

This can be achieved by deploying a visual management system and more ergonomical tools 

and aids. Results from the Value Stream Mapping and Pareto diagram suggest deficiencies in 

the allocation of resources and identifies bottlenecks in the material flow.  Controlled 

allocation of resources reduces inbalances and enhances control.  

Based on the analysis the authors have recommended principles for article placement and 

inventory flow as well as recommendations regarding staff motivation, commitment and 

ergonomics. 
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Arbetsmiljöverkets författningssamling. Kapitel 3.15 
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ERP- system 
Enterprise resource planning, även kallat affärsystem. Kapitel 4.3 

FIFO 

First In First Out, är en princip inom lagerhantering att de artiklar som kommer in först i 

lagret är även de artiklar som plockas först. Kapitel 3.3 

IBS Enterprise  

IBS Enterprise är en mjukvara som visar den kritiska processen i värdeflödeskedjan som 

avgör effektiviteten i verksamheten. Allt från lagerplanering, inköp och leverantörhantering 

till optimering i lager. Kapitel 4.1 

LIFO 

Last In First Out, är en princip inom lagerhantering att de artiklar som kommer in sist i lagret 

är de artiklar som plockas först. Kapitel 3.3 
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RPA 
Rapid Plant Assessment, är en annan term för Read a Plant av Dr. Eugene Goodson. Kapitel 

3.8 

Toyotas princip 

Hur man kan hanterar resurser med fokus på identifiering och eliminering av slöseri. Kapitel 

3.11  
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1. Inledning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete på D-nivå inom civilingenjörsprogrammet 

Innovation, produktion och logistik på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Rapporten är 

utformat efter högskolans riktlinjer och alla citat har markerats kursivt. Uppdraget har utförts 

av två studenter under vårterminen 2013 på distributionsföretaget Lifco Dental som är 

lokaliserat i Enköping. Personal som förekommer på bild har givit sitt medgivande till 

publicering. Se bilaga 1. 

1.1 Bakgrund 
Lifco är en koncern indelad i sex olika 

affärsområden. Bolaget Lifco Dental verkar inom 

området Dental Products vilket är koncernens 

största affärsområde, se figur 1.  Produkter inom 

segmentet utgörs av utrustning som normalt 

förekommer på en tandvårdsklinik, exempelvis 

komposit och kompositcement, tandborstar och 

handskar. Lifco Dental har ett lagerutrymme på 

cirka 4000 m
2
 och hanterar cirka 40 000 artiklar 

inom dentalförbrukning. Cirka 30 000 av 

artiklarna är lagerförda och resterande 10 000 

artiklar är icke lagerförda och kallas även för 

anskaffningsartiklar. 

Det finns sex säljbolag i norden som har direkt kontakt med slutkunden och har hand om 

marknadsföring och försäljning samt förhandlar om artiklar. Lifco Dentals uppgift är att 

uppfylla de krav som kunden har ställt hos säljbolagen. Andra ansvarsområden är att förse 

dessa säljbolag med IT- tjänster, inköp, lagerhållning samt leverans till slutkunden. 

För att erhålla ett kontinuerligt flöde i lagret utan väntetid eller kö för artiklarna måste man 

löpande se över lagerhållningen. De företag som är verksamma inom lagerhantering bör 

fokusera på att hela tiden förbättra materialflöde och informationsspridning för alla parter som 

är inblandade i lagerhanteringen. Vid hantering av stora mängder artiklar är det viktigt att 

kunna ifrågasätta och kanske till och med ändra sin lagerhållning. (Lumsden, 2006) 

1.2 Företagets problemformulering 
 En del artiklar stannar för länge på lagret och tar plats. Det medför ojämnt flöde och 

ökar kostnaderna. Det saknas riktlinjer för att placera artiklar i hyllor, i dagsläget 

placeras artiklar baserat på erfarenhet och känsla hos aktuell ansvarig personal. 

 Pappersutskrifter sker i stora mängder och stämmer inte med dagens förväntningar ur 

ett miljöperspektiv.  

 Motivation och engagemang är områden där det finns möjligheter till förbättringar. 

1.3 Kundkrav  
De krav som framställts från säljbolagen rör pris och tillgänglighet. De centrala punkterna 

gällande tillgänglighet är:  

 Artiklar som beställs ska finnas i lager 

 Leveransen ska komma fram i tid 

 De order som har lagts av en kund senast klockan 14.00 ska skickas samma dag 

 Plockningen ska vara korrekt för att undvika reklamationer 

Tandläkarmottagningarna som är slutkunden har krav på bra pris, utbud och tillgänglighet. 

Figur 1; Koncernen Lifcos affärsområden (Lifco.se, 

2013-03-02) 
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1.4 Syfte och mål 
 Syftet med examensarbetet är att hjälpa Lifco Dental att förbättra lagerhållningen och 

underlätta arbetet för personal 

 Utföra en fördjupad bedömning av verksamheten och ge möjliga förbättringsförslag i 

en studie där författarna använder sin kunskap på ett tekniskt och vetenskapligt sätt 

 Sammanställa en rapport som ligger till grund för beslut som kan påverka 

arbetsprocessen 

1.5 Forskningsfrågor 
Genom att utgå från nuvarande läge i lagerhantering på Lifco Dental vill författarna i denna 

studie undersöka hur man i en lagerverksamhet kan arbeta i enlighet med Leanprinciperna för 

att erhålla en god arbetsmiljö och identifiera kostnadskällor. 

1. Enligt vilka principer kan man placera artiklar? 

2. Hur kan man utforma arbetssättet på lager både kostnadseffektivt och ergonomiskt? 

3. Hur kan materialflödet effektiviseras? 

1.6 Avgränsningar  
Examensarbetet pågår i 20 veckor under vårterminen 2013. Det finns totalt 11 områden enligt 

följande; inleverans, plocklistor, brev, plock, pack, påfyllning, lab, automat, directa, utland, 

utleverans och retur. Arbetet är begränsad till endast lagerområde och omfattar följande 

ansvarsområden; 

 Inleverans 

 Grovlager 

 Påfyllning 

 Plock 

 Pack 

 Utleverans 

1.7 Validitet och reliabilitet  
Stora talens lag utgörs av ett antal mätningar så att medelvärdet hamnar nära den aktuella 

variabelns väntevärde, det vill säga att pålitligheten ökar ju fler undersökningar man gör inom 

ett område. (ne.se, 2013-05-09) 

Validitet och reliabilitet beskriver tillförlitligheten och relevansen för datainsamlingen och 

mätningarna. God validitet medför att man kan koppla mätningen till liknande 

undersökningar. Validitet beskriver vad som mäts. Intern validitet visar undersökningens 

relevans till verkligheten och extern validitet visar undersökningens generaliserbarhet. 

Tumregler för kvantitativa insamlingstekniker är att hög reliabilitet inte försäkrar hög 

validitet, och att hög validitet förutsätter hög reliabilitet. (eki.mdh.se, 2013-05-15) 

Undersökning som inte har tillräckligt underlag för använd mätteknik ger dålig reliabilitet 

även om man mäter rätt sak.  Reliabilitet beskriver hur man mäter och är ett mått på hur väl en 

undersökning kan generaliseras när man gör om undersökningen flera gånger. (eki.mdh.se, 

2013-05-15) 

Författarna har under arbetets gång tillämpat verktyg som krävde insamlingstekniker. 

Mätningarna anpassades efter den begränsade tiden som författarna hade tillgodo och i vissa 

fall har lagerpersonalen fått utföra mätningarna. Författarnas kunskap och erfarenhet från 

tidigare studier har gett underlag för mätningen och därmed god validitet. Eftersom en del 

mätningar har utförts av lagerpersonal vid sidan om ordinarie sysselsättning kan reliabiliteten 

ha påverkats.  
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2. Tillvägagångssätt 
Kapitlet beskriver metoder som författarna använt sig av för att ta fram och bearbeta relevant 

information. 

2.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är samspelet mellan tänkande och handlande.  Man gör praktisk handling av 

det man egentligen skulle ha observerat och på det sättet sätter man sig in i en lärande 

omgivning. En viktig del i aktionsforskningen är att vid utövandet av praktiken kunna 

reflektera över vad man sett och lärt sig under arbetets gång. Genom metoden får man en 

personlig insyn i arbetet att verka som en grund för fortsatt förbättringsarbete. Författarna har 

genom aktionsforskning fått en ökad förståelse för flödet, processen och därtill lära känna 

personalen. (ufn.gn.se; 2013-04-19) 

Gummesson skriver i sin bok om aktionsforskning; “Action research is the most demanding 

and far-reaching method of doing case study research” Detta innebär att aktionsforskning är 

den mest omfattande och djupgående metoden för vetenskaplig fältstudie (Gummesson, 

2000,sid 116). Gummesson skriver vidare; “That action research is a way of learning about 

social system and simultaneously trying to change it.” Aktionsforskning är ett sätt att lära sig 

om sociala system och hela tiden försöka förändra det.  Här menas att man genom nära 

samarbete med människor försöker förbättra och minska det negativa i situationen och sedan 

analysera utfallet, eftersom det är ett förändringsarbete. (Gummesson, 2000,sid 117) 

Författarna valde att göra aktionsforskning för få tillgång till befintlig data som är verklig då 

det hämtas på plats och utifrån egna frågeställningar. Aktionsforskningen kan vara av värde 

även om det kan påverka objektiviteten i studien. (ufn.gu.se, 2013-04-19) 

2.2 Materialinsamling 
En lista över vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet ligger till grund för arbetet. I 

listan har författarna valt ut lämpligt och användbart material. Snöbollsmetoden har 

applicerats för att fördjupa materialinsamlingen. Snöbollsmetoden innebär att man vid läsning 

av en intressant artikel söker vidare i artikelns källa efter djupare och mer detaljerad 

information. Författarna har även använt sig av databaser som Google Scholar och 

högskolebibliotekets databas för inhämtning av material.  

2.3 Intervjuer 
Intervjuer gjordes med Lifco Dentals personal för att ta reda på nivåer av engagemang, trivsel 

och motivation att arbeta i verksamheten. Intervjuer utfördes både skriftligt och muntligt 

under inspelning. Mats Ekholm och Anders Fransson skriver i boken Praktisk intervjuteknik 

om vikten av att vara uppriktig mot deltagaren och ge information om hur denne kommer bli 

berörd av intervjun (Ekholm och Fransson, 2004). Ekholm och Fransson tycker att man bör ge 

deltagarna tillräckligt med information som besvarar deras frågor om intervjun för att undvika 

ryktespridning. Författarna har även genomfört intervjuer med tandläkare och personal vid 

säljbolag samt representanter för de företag som besökts vid benchmarking. Se bilaga 2-5. 

2.4 Benchmarking 
Benchmarking gjordes med avsikt att jämföra alternativa verktyg och utrustningar samt för att 

få nya idéer till lösningar och förbättringar. Studiebesök gjordes på tre stora svenska företag. 

En person från ledningen intervjuades vid varje besökstillfälle. Intervjufrågorna kretsade 

kring de förbättringspunkter som författarna har kommit fram till med hjälp av olika verktyg.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Det här kapitlet beskriver teorin som ligger till grund för examensarbetet. Teorikapitlet 

redogör bland annat för lagermiljö, ergonomi, personal samt olika placeringsprinciper som 

finns ute på lagerverksamheter.  

3.1 Lagerlayout 
Lagerhanteringen måste hela tiden ses över genom att kontinuerligt förbättra logistikarbetet 

och anpassa det till den växande marknaden som kräver varierande produkter och korta 

leveranstider. Det logistiska arbetet kan vara en avgörande roll för att bestämma 

konkurrenskraft hos företag, då logistikostnaderna utgör en betydande del av den totala 

produktionskostnaden. (Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, van Houtum, Mantel, Zijm, 1999) 

Kundernas krav på lagerverksamheten ökar, moderna lagerverksamheter förväntas klara upp 

till 99 % av all transaktioner utan brister och kunna tillgodose speciella krav från kunden. 

Företagen börjar bli alltmer medvetna om vikten att hantera lagerkostnader. Maltz och 

DeHoratius beskriver trender hos produktionsföretag som riktar sitt intresse mot tredjeparts- 

verksamhet som hanterar lager. De får billig arbetskraft och möjlighet att dela yta med flera 

användare. Tillverkningsföretag värderar möjligheten att undvika fasta kostnader genom att 

anställa tredjepartsleverantörer inriktade på just lager. För lagerverksamheter går trenden mot 

ökat behov av ytoptimering och flexibilitet och att totala kostnaden minskar. (Maltz och 

DeHoratius, 2004). Lager som är framgångsrika har en del gemensamma faktorer enligt 

följande; 

 Investering i personalkunskap  

 Användandet av flera mätetal för att värdera personalens prestationer, dessa mätetal 

inkluderar både service och kostnad 

 Införa ny teknik, både mjuk- och hårdvara, baserat på resultat 

Kostnaden är det som är lättast och mest synbart att sammanställa som lageroperationer. 

(Maltz och DeHoratius, 2004; Rouwenhorst et. al, 1999) 
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3.2 Lagerflöde 
Det finns fyra olika typer av flöden i en lagerverksamhet (Lumsden, 2006); 

 Linjärt flöde 

 U-format flöde 

 Cirkulärt flöde 

 Triangulärt flöde 

Linjärt flöde 

Inleverans och utleverans finns på varsin sida om lagret. Godset har linjärt flöde genom hela 

lagret och alla varor förflyttas lika långt, vilket innebär onödig hantering av gods. Linjärt 

flöde är bra att använda när man hanterar få artikelsorter med hög volym, se figur 2. Långa 

transportsträckor ökar kostnaden, men flödet blir kontinuerligt och kostnadseffektivt att 

transportera vid hög volym. Linjärt flöde underlättar översikten av flödet och förbättrar 

möjligheten att använda rullband, men kostnaden ökar på grund av onödig transportsträcka. 

(Lumsden, 2006) 

 

Figur 2; Linjärt lagerflöde, egen bild 

U-format flöde 

Inleverans och utleverans är på samma sida i lagret vilket gör det lättare att skilja på 

artikelplaceringen, se figur 3. Det är lättare att implementera artikelplacering enligt ABC- 

principen, vilket kan reducera onödig transport. ABC-principen beskrivs i kapitel 3.4. Det här 

flödet medför risk för minskning av möjligheter till utveckling av verksamheten. (Lumsden, 

2006) 

 

Figur 3; U- format flöde, egen bild 
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Cirkulärt flöde 

Cirkulärt flöde är ett u-format flöde med en gemensam lastzon för inleverans och utleverans, 

se figur 4. Kostnaden reduceras eftersom man inte behöver investera i enskilda lastzoner. 

(Lumsden, 2006) 

 

Figur 4; Cirkulärt flöde, egen bild 

Triangulärt flöde 

Godset har ett triangulärt flöde och passar till verksamheter som har funktionella avdelningar, 

se figur 5. (Lumsden, 2006) 

 

Figur 5; Trinagulärt flöde, egen bild 

3.3 Förvaringsmetoder  
De vanligaste typerna av förvaringsmetoder inom lagerhantering och förrådshållning är enligt 

följande; 

Djuplagring 

Man ställer lastpallarna i djupled på golvnivå och staplar pallarna i höjdled, vilket gör att man 

kan utnyttja lagervolymen optimalt. FIFO, First In First Out, är en viktig regel som bör 

tillämpas om artikeln har utgångsdatum eller om produktvärdet kommer att sjunka. FIFO kan 

inte användas i djuplagring, då åtkomsten är begränsad, istället blir LIFO aktuellt. LIFO är 

Last In First Out, med vilket menas att de artiklar som är närmast plockas först.  Man kan inte 

komma åt pallar som är längst in förrän de som står utanför har förflyttats. När man enbart 

flyttar pallar med gods som är längst ut kan pallar som är längst in föråldras. Vid användandet 

av djuplagringsprincipen bör man ta hänsyn till produktens hållbarhet och överväga om 

djuplagringsprincipen är lämplig. Djuplagring är aktuellt vid stora volymer och 

lagerinredningskostnader elimineras helt då det går ut på att packa godset så tätt som möjligt. 

(Lumsden, 2006) 

Ställagelagring 

Ställagelagring är den vanligaste lagringsformen. Godset läggs på en lastbärare som i sin tur 

är placerad på ett fack på pallstället. Golvytan används inte lika mycket som vid djuplagring.  
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Fördelen med ställagelagring är att varje pall är lätt åtkomlig och man behöver inte omplacera 

andra pallar. Går lätt att kontrollera administrativt. Ställagelagring är bra vid hantering av 

lågvolymartiklar. Hur högt pallstället ska vara bestäms av takhöjden och 

hanteringshjälpmedlets lyftläge. (Lumsden, 2006) 

Fristapling 

I fristapling bör artiklarna vara likartade för att undvika omplacering, därför kan det vara svårt 

att fylla en pall optimalt. En nackdel är att den undre pallen belastas av hela den totala vikten 

på godset. Byggnadskostnaden reduceras då höjden utnyttjas optimalt i lagret.  

Byggnadskostnad per volymenhet reduceras med ökad bygghöjd och därför kan man placera 

lasterna på varandra. Det finns svårigheter att hålla en stabil höjd för lasterna om de överstiger 

4-5 meter i höjd. Ett annat alternativ är att bygga in våningar i lagret för förvaring, till 

exempel rullbanor, glidbanor eller fack. (Lumsden, 2006) 

Hyllfackslagring 

På hyllfackslagring placerar man små artiklar och även tungt gods som måste bäras 

maskinellt. Den kan vara konstruerad så att flera sektioner sitter samman i sidled. Grunden i 

konstruktionen består av stolpar, stag och hyllplan. Utrymmet för förvaring kan justeras. 

(Lumsden, 2006)  

Specialkonstruktioner 

Djuplagring med rullfack 

Djuplagring med rullfack innebär att godset lagras på rullbanor. Genom 

djuplagringskonstruktionen sparar man plats och ökar fyllnadsgraden. (Lumsden, 2006) 

Tätlagringssystem 

Artiklar som har låg omsättningshastighet brukar förvaras på tätlagringssystem. I 

tälagringssystemet kan man förflytta hela sektioner sidleds. (Lumsden, 2006) 

Karusellager 

I karusellager placerar man små artiklar och hanteringen kontrolleras av en dator. Datorn styr 

att karusellagret tar fram rätt pall eller lagerfack till en bestämd plockstation. (Lumsden, 

2006) 

Paternosterlager 

Paternosterlager påminner mycket om karusellagret, med den skillnaden att den förflyttar 

artiklarna upp och ned, det vill säga vertikalförflyttning istället för sidledsförflyttning. 

(Lumsden, 2006) 

3.4 ABC- princip  
ABC är en sorteringsmetod som används för att åstadkomma skillnader i arbetsinsats och 

styrparametrar. Metodiken går ut på att klassificera artiklar efter volymvärde. Volymvärde har 

använts länge inom logistik och räknas fram genom att multiplicera en artikels värde och 

förbrukningsantal under ett år. Uppdelningen är döpt till ABC eftersom klassificering sker i 

tre grupper. Grupp A riktar sig mot artiklar med höga volymvärden, Grupp B medelhöga 

volymvärden och grupp C mot artiklar med låga volymvärden. Varje grupp tillägnas ett visst 

mått av resurser och har sin egen styrparameter. Detta är till hjälp för att på ett rationellt och 

effektivt sätt styra materialflöden och resursutnyttjandet. Några exempel på styrparameter är 

dimensionering av säkerhetslager, inventeringsfrekvenser och artikelplacering. 

(lagerstyrningsakademin.se, 2013-05-17) 
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3.5 Placeringsprinciper 
Det finns ett antal principer för hur artiklar kan placeras på lager. 

Produktroteringsprincipen 

Produktroteringsprincipen bygger på FIFO, artiklar som kommer in till lagret först plockas 

därmed först. Om FIFO är aktuell måste alla artiklar på hyllplatsen vara tillgängliga och 

synliga för att det ska fungera. (Lumsden, 2006) 

Plockpositionsprincipen 

Lagerplacering som är fast betyder att alla artikeltyper har en bestämd plats i lagret. De 

artiklar som inte har någon bestämd plats kallas flytande artikelplacering och ställs där det är 

ledigt. Genom administrativt lagersystem kan man ta reda på exakt var en viss artikeltyp finns 

i lagret. Det som kan vara ett problem med detta är att det krävs en större lagringsvolym än 

för flytande artikelplacering. Fast lagerplacering gör det möjligt att justera lagerlayouten efter 

hur artiklarna plockas, till exempel placeras artiklar som har hög omsättningshastighet nära 

in- och utlastningsområdet medan låg omsättningshastighet placeras längre in i lagret.  Genom 

detta kan man minska hanteringstiden och lagerutrymmet utnyttjas optimalt. Det är också 

möjligt att kombinera fast och flytande system, till exempel har man fast lagerplacering vid 

plockavdelningen och flytande system för buffertartiklar som används för påfyllning på 

hyllplatserna (Lumsden, 2006) 

Familjegruppsprincipen 

Samplacering av artiklar med liknande behov och egenskaper, exempelvis artiklar som kräver 

en viss temperatur, har likande dimensioner och hög säkerhet. Sparar hanteringstid. 

(Lumsden, 2006) 

Popularitetsprincipen 

Uppbyggt av ABC-Principen. Artiklar som har hög artikelfrekvens placeras nära 

utleveransavdelningen. Man bör hela tiden kontrollera hur mycket artiklarna plockas för att 

ABC- principen ska kunna vara applicerbar. (Lumsden, 2006) 

Likhetsprincipen 

Artiklar som är lika varandra bör placeras nära varandra. Korrelerad placering är när man 

placerar likartade artiklar nära varandra. Kan vara tidsbesparande om det är samma leverantör 

som lämnar artiklarna i lagret eller om det ska till samma kunder. Nackdelen med att placera 

liknande artiklar bredvid varandra är att risken för felplock ökar betydligt. (Lumsden, 2006) 

Storleksprincipen 

Storleksprincipen är att stora och svårhanterliga artiklar ska placeras separat nära 

användningsområdet eller nära utlastningen. Kostnaden för hanteringen av artiklarna är 

betydligt större än hos resterande artiklar och därför bör man minska förflyttningen. 

(Lumsden, 2006) 

Gånglängdsprincipen 

Längden på gången i plock är viktigt för effektiviteten i både plock och lagring.  Långa 

gångar ger högre lagringseffektivitet men plockeffektiviteten påverkas negativt. (Lumsden, 

2006) 

Höjdledsprincipen 

Man bör göra en fördelning över vilka produkter som ska placeras i golvnivå och vilka som 

ska placeras högre upp i hyllan. Artiklar som tar mindre plats bör placeras på golvnivå, och 

artiklarna med hela pallaplatser bör ha en plats på de högre höjderna i lagret. Tunga gods 

hamnar på golvnivå medan artiklar med låg omsättningshastighet och som är lätta hamnar 

längre upp. (Lumsden, 2006) 
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Omstruktureringsprincipen 

Man placerar de artiklar som man uppskattar kommer att plockas under följande dag nära 

utlastningen. Detta är möjligt då man utgår från prognoser och historiska data. (Lumsden, 

2006) 

3.6 Leanprinciper  
Sektion 1: Långsiktigt tänkande 

Princip 1. Basera era ledningsbeslut på långsiktig tänkande, även då det sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Företagsfilosofin måste ha större mål än att endast tjäna pengar. Utgå från att skapa värden för 

kunden, samhället och ekonomin. Granska varje del i företaget avseende hur värde kan skapas 

och underhålla det som skapar värde i företaget för att öka värdet på produkten. (Liker, 2009) 

Sektion 2: Rätt process ger rätt resultat 

Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

Man bör se över arbetsprocessen för att se om man kan få mer värdehöjande och regelbundna 

flöden. Identifiering och eliminering av tiden som slösas då produkter vilar bör ske 

kontinuerligt. Genom kontinuerliga och tydliga flöden kan man koppla samman människor 

och processer så att information och material kan förflyttas. Detta kan underlätta identifiering 

av problem. Flödet i hela organisationsstrukturen ska vara tydlig och lätt att överblicka för att 

underlätta arbete med ständiga förbättringar.  Flödet måste vara visuellt för att de anställda 

ska veta hur situationen är på de olika stationerna och se vad som måste åtgärdas och 

förbättras. (Liker, 2009) 

Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

JIT- Just In Time är en grundprincip för att låta påfyllningen bero på efterfrågan. Man bör 

hellre anpassa sig till de förändringar i efterfrågan som kan ske dagligen än att förlita sig på 

prognoser. (Liker, 2009)  

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

Man bör eliminera slöseri genom att reda ut ojämnheter i arbetsprocessen. Man bör involvera 

alla och ta tillvara på de resurser som finns i företaget. (Liker, 2009) 

Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvalitet 

blir rätt från början.  

Långsiktiga mål i företagsfilosofin är att stoppa eller sakta ner processen när problem eller fel 

uppstår. (Liker, 2009) 

Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

Genom säkra och repeterande metoder kan man kontrollera utflöde från processen eftersom 

de är lättare att uppskatta, synkronisera och ger kontinuitet. Genom standardisering får man 

hög kvalitet. (Liker, 2009) 

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

För att göra det enkelt för medarbetarna bör enkla och synbara hjälpmedel användas för att 

stärka personalens arbetsstandard. Skapa enkla och visuella system för att upprätthålla flödet 

och det dragande systemet. (Liker, 2009) 

Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

Ny teknik är i de flesta fall opålitlig och kan hindra flödet. En process som har testats och är 

pålitlig går före. Personalen får gärna komma med förslag på nya tekniker när de ska definiera 

arbetssättet. Efter utvärdering och tester ska ny teknik införas på kort tid för optimalt flöde. 

(Liker, 2009) 
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Sektion 3: Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosof och lär ut 

den till andra. 

Det finns personal inom företaget som kan utvecklas till ledare istället för att ta in ny 

personal. Ledarrollen innebär inte endast att ha goda egenskaper och kunna hantera uppgifter, 

men även att kunna vara företagets förebild.  Man bör i detalj förstå arbetet för att kunna 

förmedla filosofin till andra. (Liker, 2009) 

Princip 10: Utveckla enastående individer och team som arbetar enligt företagets filosofi 

Utveckla en kultur med fokus på företagets värdegrund under en flerårsperiod. Arbeta hela 

tiden med att stärka kulturen i företaget. Utforma team med olika kompetensområden för att 

sträva efter förbättrad kvalitet och produktivitet.  Genom att fokusera på att lösa svåra 

tekniska problem kan man erhålla kontinuerligt flöde. Hela tiden fokus på förbättring och 

utbildning i hur man arbetar i team. Teamarbete är något som måste praktiseras och läras. 

(Liker, 2009) 

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem att bli bättre. 

Uppmuntra och respektera partners och leverantörer. Utveckla partners och leverantörer 

genom att sätta mål och hjälp dem att uppfylla målen. (Liker, 2009) 

Sektion 4: Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 

organisationen 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen i lagret.  

För att undvika kommunikationsfel och ytlig information bör även chefer och personer i 

ledningen själva gå ner till fabriksgolvet och se efter istället för att enbart lyssna till 

lagerchefen. Man bör utgå från det man själv har observerat och sedan agera. (Liker, 2009)  

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

snabbt.  

Gå igenom alla alternativ och riktningar och fatta därefter beslut, verkställ snabbt men 

försiktigt. Man bör undvika genvägar. Nemawashi är en process för Win- Win lösningar, där 

man har en dialog om problem och lösning och enas kring beslut men verkställer snabbt. 

(Liker, 2009) 

Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 

ständigt förbättra (kaizen). 

Arbetssättet ska standardiseras och därefter identifieras rotorsaken för ineffektivitet genom att 

använda verktyg för ständiga förbättringar.  Vidta sedan åtgärder för dessa. Lagerhantering 

bör minskas genom lämpligt arbetssätt och då blir slöserier i form av tid och resurser synliga. 

Kaizen är att arbeta med ständiga förbättringar. Genom att identifiera vilka arbetssätt som är 

de bästa och standardisera dessa kan man fortsätta förbättra kvalitet. (Liker, 2009; ivf.se, 

2013-05-11) 

3.7 Benchmarking 
De företag som författarna har besökt för benchmarking presenteras nedan. 

IKEA 

IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad, verksamt först i Småland och finns nu över hela 

världen. IKEA säljer paketerade heminredningar i delar som köparen själv får montera. 

IKEAs verksamhet är allt från produktutveckling och tillverkning till inköp och 

marknadsföring av produkter. (Ikea.com, 2013-05-28) Författarna har besökt IKEA i 

Västerås. 
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KG Knutsson 

Företaget grundades av Knut Göran Knutsson år 1946 och har varit världsledande inom 

marin- och fordonsdelar. Företaget finns i flera länder, exempelvis Norge, Finland, Estland, 

Lettland och Litauen. I Sverige är huvudkontoret i Sollentuna. (Kgk.se, 2013-05-28) 

Författarna har besökt KG Knutsson i Enköping  

Brödservice Mälardalen, Polfärskt 

Polfärskt är ett rikstäckande distributionsföretag med 24 säljbolag runt om i landet. Varje 

säljbolag beställer och lagerhåller mat- och kaffebröd från sex olika bagerier och distribuerar 

och säljer till matbutiker. En anledning till detta besök var att företaget har blivit belönat med 

en amerikansk utmärkelse; The computerworld honors Program, för innovativa IT-lösningar. 

(Polfärskt.se, 2013-04-21) Författarna har besökt bolaget i Västerås  

3.8 Read a Plant 
Read a Plant är ett verktyg som sätter siffror på företagets Leanarbete och visar potential för 

förbättringsarbete. Verktyget Read a Plant kallas även Rapid Plant Assessment (RPA) och är 

utvecklat av Dr. Eugene Goodson
1
.  Syfte med verktyget är att se och bedöma verksamhetens 

styrkor och svagheter.  

Verktyget kan användas som utvärdering av verksamheten. Utförandet går ut på att betygsätta 

11 kategorier på en skala mellan 1-11 där 1 står för dåligt och 11 är bäst i skalan. Det finns 

faktorer som iakttas vid betygsättning under varje kategori. Genom att summera värden får 

man ut resultat som visar verksamhetens Leanarbete och den kategori som har lägst poäng är 

det område som är prioriterat för förbättring. Kategorierna som betygsätts är enligt följande 

(Webuser.bus.umich.edu, 2013-01-30);  

1. Kundtillfredsställelse 

2. Säkerhet, miljö, ordning och reda 

3. Visuellt ledningssystem 

4. Schemaläggningssystem 

5. Golvutnyttjande och materialflöde 

6. Lagernivåer och produkter i arbete 

7. Teamarbete och motivation 

8. Underhållsrutiner för maskiner och verktyg 

9. Hantering av komplexitet och svängningar 

10. Integration av försörjningskedjan 

11. Kvalitetskultur 

(Webuser.bus.umich.edu, 2013-01-30) 

  

                                                 

1
 Goodson är professor inom operations Management vid Michigan University i AnnArbor. Han har gjort besök på olika tillverkningsföretag 

i många länder, och brinner starkt för koncepten Leantillverkning, visuell styrning, och motivering och engagemang både för att förbättra 

individer men även organisationer. (webuser.bus.umich.edu, 2001) 
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3.9 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning (VSM) är ett viktigt Lean-verktyg för att visualisera både 

värdehöjande och icke värdehöjande aktiviteter. Syftet är att hitta och eliminera slöserier i 

processen. Genom att utforma en nuvärdesanalys kan man förstå flödet av 

information/material och utreda vad takttiden är samt identifiera problemområden. Det ger ett 

helhetsperspektiv över processen i lagret. Värdehöjande aktiviteter är aktiviter som kunden 

betalar för, det som tillför produkten värde (Volvo Asheville Plant, 2007) 

Värdeflödesanalysen kan fungera både som kommunikationsverktyg och verktyg för 

strategisk planering. Stegen för att gör en värdeflödesanalys är enligt följande. 

1. Bestäm tjänst- eller produktfamilj som är aktuell för värdeflödesanalysen. Bör undvika 

detaljerad beskrivning av hela lagerlayouten eller produktlinjen i värdeflödesanalysen.  

När man bestämmer tjänst- eller produktfamilj tar man just de produkter som går 

igenom samma process i flödet.  

2. Börja rita kartan över processlayouten genom att fysiskt vara på plats vid varje station 

som produkten går igenom för att vara säker på att alla processteg är med.  Genom att 

vara på plats måste man identifiera ”orsak och verkan” för att förstå vilka relationer i 

processen som kan försvåra ett fortsatt flöde. Information som ska hämtas kan vara 

leveransvolym, batchstorleken, arbetstid samt rast.  

3. Identifiera Muda och försök att hitta förbättringsområden till exempel hur ledtiden kan 

förbättras genom att kanske lägga ihop tiderna och eliminera olika typer av Muda.   

4. Gör en förbättringslayout genom att utgå från nuvarande värdeflödesanalys. 

Potentiella förslag till ny layout för olika avdelningar i verksamheten.  

5. Ta fram en handlingsplan för hur man kan tillämpa förslagen på förbättringar (Keyete 

och Locher, 2008; Volvo Asheville Plant, 2007) 
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3.10 Spagettidiagram 
Spagettidiagram är ett visuellt verktyg som på ett lättförståeligt sätt visar den aktuella rörelsen 

i en verksamhet. Det kan vara rörelse av produkter, papper, människor eller annat flöde inom 

företaget. Verktyget identifierar områden där tid kan reduceras genom att visualisera den 

onödiga rörelsen eller transporten. Syftet med verktyget är att optimera layouten och reducera 

eventuella dröjsmål. Spagettidiagram kan även användas för att ge en överblick över den 

geografiska processen. Vid utförandet är det viktigt att man beaktar endast den aktuella 

rörelsen precis som den är och inte hur den borde vara. (Six-Sigma-material.com, 2013-02-25; 

institute.nhs.uk, 2013-02-25; leankaizen.co.uk, 2013-02-25; gembapantarei.com, 2013-02-25) 

För att kunna genomföra spagettidiagrammet behövs en planritning över det område som skall 

studeras, mätinstrument och färgpennor eller flera separata planritningar. Genomförande går 

ut på att följa en process under en bestämd tid från start. All rörelse och alla stopp ritas in på 

ritningen utan att ta hänsyn till hur klottrigt pappret blir och man bör vara extra uppmärksam 

på att inte missa någon rörelse. Rörelsens riktning kan markeras med en liten pil. Det man 

uppfattar som ovanligt eller undantag händer oftare än man tror i verkligheten och det är 

betydelsefullt att sådana händelser fångas upp och ritas in. Tiden för varje aktivitet mäts och 

noteras. Banorna som ritas på pappret ser ut som ett nystan kokt spagetti, därav namnet, se 

figur 6. (Six-Sigma-material.com, 2013-02-25; institute.nhs.uk, 2013-02-25; leankaizen.co.uk, 

2013-02-25; gembapantarei.com, 2013-02-25)  

 

Vidare kan man kontrollera var ritningen visar områden med till exempel materialstopp, 

lagring, inspektion och inhämtning. Notering av datum, tid och övrig relevant information vid 

dessa områden bör ske. En beräkning av bland annat avstånd, tid och ombyte visar den 

aktuella prestandan och ligger till grund för det idealiska tillståndet som förbättringsgruppen 

skapar. Under skapandet av den förbättrade layouten ska gruppen försöka eliminera uppgifter 

som inte tillför något värde i flödet och ta bort alla eventuella hinder (Six-Sigma-

material.com, 2013-02-25; institute.nhs.uk, 2013-02-25; leankaizen.co.uk, 2013-02-25; 

gembapantarei.com, 2013-02-25) 

Figur 6; Exempel på spagettidiagram, (jcrinc.com, 2013-03-01) 
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3.11 MURA, MURI och MUDA  
Mura, Muri och Muda beskriver olika typer av slöserier. Enligt Toyotas filosofi ska företagen 

hela tiden försöka identifiera och eliminera olika typer av slöserier. Dessa tre kategorier av 

slöseri har en viss ordning enligt Toyota Production System.  

MURA 

Mura betyder ojämnheter och orsakas av icke kontinuerliga flöden och volymer i processen, 

som kan orsakas av defekter på komponenter eller när maskiner stannar. Det kan innebära att 

vissa delar i processen bli överbelastade, och andra delar av processen står still. Mura brukar 

oftast vara orsaken till Muda, därför bör man försöka minska variation och skapa stabila 

processer innan man tar itu med slöserier. (Krajewski, Ritzman, Malhotra, 2010) 

MURI 

Överbelastning av människor och maskiner. Överbelastningen kan ge kvalitetsproblem samt 

även påverka säkerheten för personalen. För maskiner kan överbelastning ge fler defekta 

komponenter och orsaka att maskinen stannar. Överbelastning hos personal kan bidra till att 

beslutsförmågan påverkas negativt; risken för dåliga beslut ökar i stressade situationer. I 

förbättringsarbete bör man alltid börja med att ta bort och minska överbelastningar. 

(Krajewski, 2010) Överbelastning kan vara i form av tunga lyft, förflyttning av objekt och 

hälsofarliga aktiviteter, eller att arbeta för snabbt. Människor och maskiner blir pressade att 

arbeta utöver deras naturliga takt och nivå. Muri innebär också dåliga arbetsförhållanden. 

Inom Lean strävar man efter att undvika Muri och fokusera på att förbereda och planera 

processen för att underlätta arbetet. (100Ventures, 2013-05-27)  

MUDA 

Muda betyder totalt slöseri. De åtta slöserier som även kallas för Muda är enligt följande. 

(Krajewski, 2010) 

Överproduktion 

Man bör inte tillverka en enhet innan den behövs, vilket annars kan orsaka större ledtider och 

lager. (Krajewski, 2010) 

Olämplig bearbetning/process 

Företaget använder komplexa verktyg och maskiner istället för enklare verktyg. Detta medför 

att man investerar onödigt mycket kapital för att underhålla verktygets kapacitet. (Krajewski, 

2010) 

Väntan 

Väntan sker när en produkt inte rör sig eller blir bearbetad, t. ex långa produktionstider och 

långsamma materialflöden och processer som inte är kontinuerliga, vilket kan skapa väntetid 

upp till 90 % av ledtiden. (Krajewski, 2010) 

Transport 

Onödiga förflyttningar och materialhantering av produkterna mellan processerna. Den 

onödiga hanteringen kan skapa kvalitetsproblem. (Krajewski, 2010) 

Rörelse 

Rörelsen är relaterad till ergonomin, man gör onödiga rörelser som kan skapa problem med 

kroppshälsan, som att böja sig, lyfta upp från golv och även ovan axelhöjd, arbeten med 

onödiga rörelser bör omstruktureras. (Krajewski, 2010) 

Lager 

Stora lager är ett resultat av långa väntetider och överproduktion. Problem kan ligga dolda i 

lagret där det kan finns överskott av produkter. Det tar även plats och ökar ledtiden och 

hämmar kommunikationen. (Krajewski, 2010) 
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Korrigering 

Problem med kvalitet kan ge tidsförlust och kapitalförlust genom omkonstruktion eller att 

man tvingas slänga produkten. Kundförtroendet kan minska. (Krajewski, 2010) 

Personalkunskap 

Genom att ta del av personalens kunskap och kreativitet kan man minska slöseri av en viktig 

tillgång. (Krajewski, 2010; tera- tps.com, 2013-05-19) 

3.12 Paretodiagram 
Paretodiagram kan underlätta identifieringen av i vilken ordning problemen ska prioriteras 

beroende på allvarlighetsgraden. Anledningen kan vara att man oftast har många aktuella 

problem som ska lösas vid ett förbättringsprogram. Namnet på verktyget är uppkallat efter 

den italienske nationalekonomen och statistikern Vilfredo Pareto, 1848-1923. 80-20 regeln
2
 

menar att 20% av något oftast är orsaken till 80% av effekterna. Till exempel att 20% av 

defekterna skapar 80% av problemen.  Den totala kostnaden för kvalitetsbrister beror oftast på 

litet antal feltyper. (Bergman och Klefsjö, 2012) 

För att kunna skapa ett Paretodiagram behöver man ett dataunderlag som kan samlas in med 

hjälp av strecktablåer. Baserat på materialinsamlingen kan man i ett tvåaxligt koordinatsystem 

med dubbelskala i Y-led rita paretodigram. På X-axeln skriver man olika typer av defekter 

och placerar dem från vänster till höger efter flest antal defekter. Y-axelns vänstra skala visar 

antal defekta enheter, det vill säga antal streck som ritas in på strecktablån och den högra 

skalan visar andel defekta enheter. (Bergman och Klefsjö, 2012) 

Varje typ av defekt illustreras med en stapel vars höjd är lika med antalet defekter på vänstra 

skalan. Den ackumulerade andelen defekta enheter illustreras vidare med en linje. Från det 

grafiska materialet kan man tydligt avläsa och se hur vanliga de olika feltyperna är, och fatta 

beslut om vilket problem som ska prioriteras först. (Bergman och Klefsjö, 2012) 

3.13 5-varför 
Verktyget 5-varför är ett problemidentifieringsverktyg som går ut på att hitta rotorsaken till ett 

problem genom att fråga sig varför minst fem gånger. Genom att gå till roten på problemet 

kan man eliminera det helt, snarare än att bara fråga varför två gånger och endast skrapa på 

ytan av det egentliga problemet. Det kan dock upplevas som en nackdel med verktyget när 

man kan få ut flera svar på samma fråga och därmed flera lösningar beroende på vem som 

svarar på frågan. (Toyota.se, 2013) Ett exempel visas i figur 7.  

  

                                                 
2
 Joseph M. Juran är en pionjär inom kvalitetshantering och var den som förstod sambanden till den universella principen som han kallade 

för "The vital few and the useful many" och som senare kallades för Paretos princip och 80- 20 regeln. 
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Problem; Det är en oljefläck på golvet 

 

Figur 7; Exempel på 5-varför, eget exempel 

3.14 5S + Säkerhet 
5S är en metod för att organisera och effektivisera en arbetsplats. Verktyget innebär att man 

skapar ordning och reda vilket är en nödvändighet för att eliminera slöseri i verksamheten. 6S 

är ett tillägg på 5S, där det lagts till ett sätt att eliminera risker i arbetsmiljön. 6S verkar för att 

säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för personal. Risken för skador blir mindre när arbetsytan 

är ren och materialen är synliga. De 6S:en visas i figur 8 (Epa.gov, 2013); 

1. Sortera  

2. Strukturera 

3. Städa  

4. Skapa en vana 

5. Standardisera 

6. Säkerhet 

(Epa.gov, 2013) 

Sortera 

Sortera de material och verktyg som behövs 

i arbetsytan från de material som inte 

används. Släng de material som inte 

används. (Epa.gov, 2013) 

Strukturera 

De material som är kvar måste organiseras 

så att det är lätt att hitta de verktyg och 

material man behöver. Varje verktyg och 

material har sina egna platser på arbetsytan. 

(Epa.gov, 2013) 

Städa 

Städa och göra rent arbetsytan och verktygen. (Epa.gov, 2013) 

Skapa en vana 

Det ska vara naturligt att följa de fem första stegen bland personalen, viktigt att alla förstår 

och följer reglerna i verksamheten. (Epa.gov, 2013) 

  

5. Varför? 
För att användaren fick ingen instruktion om hur man använder den 

4. Varför? 
För att användaren saknade kunskap 

3. Varför? 
För att den har använts felaktigt 

2. Varför? 
För att tätningen är sliten 

1. Varför? 
För att trucken läcker olja 

Figur 8; 6S Cirkel, (epa.gov, 2013-02-18) 
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Standardisera 

Utforma rutiner och tillvägagångssättet för att hålla det rent och städat. Formalisera steg 1-3 

genom att göra det regelbundet så det blir en vana hos personalen. (Epa.gov, 2013) 

Säkerhet 

Gör arbetsplatsen säker för personalen. (Epa.gov, 2013) 

3.15 Ergonomi 
Ergonomi är läran om samspel mellan människa, teknik och organisation. Huvudsyftet med 

en ergonomisk studie är att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som 

begränsar eller kan begränsa människans rörelseförmåga. Ergonomirelaterade kostnader som 

är kopplade till arbetsplatsen kan definieras som kostnader för bland annat förlorad kvalitet, 

lägre produktivitet och väntetid i leverans. (Bäckstrand, Möller, Högberg, Sundin, Case, 2005; 

Bäckstrand, Lämkull, Högberg, De Vin, Case, 2007) 

AFS 

Enligt arbetsmiljöverket ska arbetsmiljöarbete ske systematiskt, vilket innebär att man 

regelbundet undersöker om det finns risker på arbetsplatsen genom att arbeta efter en 

definierad plan, se figur 9. (Bäckstrand et. al, 2007)  

ERGONOVA 

Ergonova, eller med andra ord ergonomisk värdeflödesanalys, är ett verktyg som möjliggör 

utvecklingsarbete med samtidig fokus på både produktion och ergonomi. Värdeflödesanalys 

är ett verktyg som används med syfte att öka effektivitet och minska slöserier där man mäter 

prestandan i flödet i form av tid, produkter i arbete eller resursutnyttjande. Ergonova kan 

användas som komplement till värdeflödesanaly och ger mått på den ergonomiska prestandan 

i processen. (extra.ivf.se, 2013-06-15) 

Med hjälp av Ergonova kan risken för suboptimering i ett produktionssystem minska och de 

effektiva ergonomiska synpunkterna förs fram i företagens rationaliseringar.(socav.gu.se, 

2013-06-15) 

För att genomföra verktyget krävs kunskap om värdeflödesanalys och processen i fråga. 

Genomförandet sker enligt följande steg (extra.ivf.se, 2013-06-15): 

 Kartläggning av nuvarande produktion- och ergonomiprocessen 

 Insamling av fakta och data, bedömning och poängssättning av förhållanden 

 Genomföra beräkningar och sammanställningar 

1.Undersöka alla 
arbetsförhållanden 

2.Bedöma 
risker 

3.Åtgärder 
4.Göra en 

handlingsplan 

5.Kontrollera 

Figur 9; Miljöarbete som process (Arbetsmiljöverket.learnways.com, 2013-02-20) 
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 Upprätta en handlingsplan 

(extra.ivf.se, 2013-06-15) 

Verktyget innehåller tre huvuddelar där fem faktorer bedöms, se figur 10. Bedömningsmallar 

har skala från 1-10 där bra ergonomiska förhållanden ger låg poäng och dåliga ger hög poäng. 

Till höger i figur 10 ser man de tre huvuddelarna och i undre delen av figuren ser man de fem 

faktorer som bedöms. (extra.ivf.se, 2013-06-15) 

 

Figur 10; Ergonova 

Resultatet sammanställs visuellt genom karta, diagram och matris. Flödeskarta med 

ergonomiska fakta. Diagram baserat på den insamlade data och tidsvägd beräkning för 

belastningen. Matris som ger en helhetsbild av de ergonomiska förhållandena. (extra.ivf.se, 

2013-06-15) 

3.16 Delaktighet/ Engagemang 
Tomovic från Purdue University skriver i sin artikel; Performance Evaluation in the Process 

of Motivation, att även om de anställda har rätt egenskaper för att göra ett bra arbete behöver 

det inte innebära att de är tillfredsställda i arbetet. Effektivt utförande är ett mått på den 

anställdes motivation. Det finns en teori som kallas för förväntningsteorin som är brett 

accepterad och har en förklaring till bristande motivation hos personal enligt Tomovic 2001, 

se figur 11. 

 

Figur 11; Modell av förväntningsteorin, (Tomovic, 2001) 

R1- Relationen mellan ansträngning och prestation 

Den individuella prestationen har en stark koppling till ansträngning. Varje individ måste ha 

en klar uppfattning av vilka förväntningar organisationen har. För att detta ska vara förstått av 

personalen bör ledningen definiera och göra prestationsutvärdering. Man gör ett system 

baserat på utvärderingen från föregående år och sätter upp nya mål för kommande år. Det är 

av stor vikt att ledningen och medarbetarna får reda på prestationsförmågan genom mätningar. 

Detta för att öka självförtroendet och väcka motivationen hos medarbetarna som leder till att 
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de tar nödvändiga initiativ för att utföra ett bättre arbete. Om lojalitet och kamratskap blir 

belönat mer än försök till ökad prestation finns det risk att man helt slutar försöka. 

Motivationen sjunker för medarbetarna i brist på information, förtroende för ledningen och 

upplevd diskriminering. (Tomovic, 2001)  

 

R2- Relationen mellan prestation och belöning   

Prestation och belöning har också en stark koppling. Varje individ har egen uppfattning av 

belöningens värde i relation till sin ansträngning. Ledningen måste klargöra vilka 

organisatoriska belöningar som väntar, givet att en viss nivå av prestation är uppnådd. Det är 

ledningens ansvar att upprätthålla integriteten i systemet genom att se till att belöningen blir 

utlämnad i rätt tid till rätt person. Om personalen tror att belöning kommer med senioritet och 

samarbetsvillighet blir det svårt för personalen att lita på ledningen. (Tomovic, 2001) 

Berglund, Karling pch Mellby skriver i boken; Det värdefulla engagemanget, (Berglund, 

Karling, Mellby, 2011) att stora japanska företag skryter om medarbetarnas värde och 

betydelsen av respekten gentemot varandra. Företagen har lagt mycket arbete på att reducera 

statusskillnader i hieraki eller position bland annat genom att (Berglund et al, 2011); 

 Kalla alla anställda för medarbetare  

 Alla anställda har matchande uniform, till och med verkstadschefen 

 Skrivbord och arbetsytor ser likadana ut hos alla i administrationen 

 Att alla kan bidra med förbättringsarbeten och förslagen ska värderas objektivt 

 Lära alla medarbetare nya arbetsuppgifter  

 Chefer bör ofta gå ner till fabriksgolvet och se vad som händer där. 

(Berglund et al, 2011) 

 

R3- Relationen mellan belöning och personliga mål 

Belöning och personliga mål har också en stark koppling. Det är ytterst viktigt att ledningen 

går igenom varje anställds personliga mål i organisationen för att lättare uppskatta 

belöningsnivån. (Tomovic, 2001). 

Berglund et. al skriver även om hur viktig mångfald är i organisationer. Man bör försöka gå 

ifrån komfortzonen, att omge sig med människor man tror sig komma bäst överens med, och 

istället välja någon som har förmågor och styrkor som man själv saknar. Tillgången till olika 

perspektiv på problem producerar fler alternativa lösningar. (Berglund et. al, 2011) 
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4. Nulägesbeskrivning  
Författarna har genom tillämpning av olika metoder och verktyg försökt beskriva nuvarande 

läget hos Lifco Dental. Detta kapitel beskriver hur valda verktyg har genomförts. 

4.1 Lagerlayout  
Lifco Dentals lager är utbyggt i omgångar och varje utbyggnad har en egen ritning från den 

tid den byggdes. De tillgängliga ritningarna har olika skalor och är både handritade och ritade 

i olika CAD-program. Författarna har genom att mäta och räkna om skalor försökt rita en 

sammansatt layout för hela lagerhuset. I ritningen har även olika stationer och lagerplatser 

markerats. Figur 12 visar lagerlayouten och den röda linjen till höger markerar flödet av 

material. Nedan följer en sammanfattning av arbetet vid varje station.   
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Figur 12; Nuvarande lagerlayout och Lagerflöde, egen ritning 
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Inleverans 

Två personer arbetar parallellt med inkommande produkter från leverantörer.  Vid uppackning 

bör man göra en kontroll av innehållet genom att jämföra artikel, antal och utgångsdatum mot 

följesedeln och uppackningsnotan. Kontroll av antal kolli görs för att bekräfta att det är 

samma som fraktsedeln uppger. I de fall då följesedel saknas, kontrolleras det genom 

leverantören. Vid uppackningen är det viktigt att kontrollera produktens skick. Om artikelns 

utgångsdatum är tolv månader framåt från det att man mottog den, klassas den som avvikande 

produkt. Vid de fall där det har skett skada på godset, noterar man detta på fraktsedeln och 

låter chauffören bekräfta med underskrift och placerar godset på en bestämd plats med en 

varningslapp. För fortsatt åtgärd ska man kontakta transportfirman eller inköp. Fraktsedel 

kvitteras med namn och datum och ställs med övriga artiklar som ska in till plock. 

Serienummer ska registreras i IBS Enterprise, och skrivas upp på uppackningsnotan. 

Uppackningsnotan ges till inköp för att stämma av mot fakturan.  

Påfyllning 

När det saknas artiklar på hyllan skriver plockpersonalen det aktuella artikelnumret i 

systemet. Det finns tre datorer som plockpersonalen kan använda för att skriva in 

artikelnummer. Genom systemet kan påfyllningspersonalen se vilka artiklar som har mindre 

buffertantal på hyllan. De två som arbetar på påfyllning skriver ut listan med 

påfyllningsartiklar. Från listan hämtas varorna från grovlagret i bokstavsordning. Under 

rubriken pallplats i påfyllningslistan finns en kod som talar om var produkten finns. Sista 

siffran anger på vilken våning pallen finns. Produkten kan finnas på fler ställen än det som 

står på listan, om platsen är tom ska man med hjälp av handdatorn ta reda på vilka andra 

platser det finns. Personen som arbetar med påfyllning måste göra en uppskattning av hur 

mycket av produkten som man ska ha med sig till plock. Man plockar efter FIFO– principen, 

vilket innebär att man tar de produkter som kommit först till lagerplatsen. Sedan går man till 

plock och staplar artiklarna på hyllan efter FIFO- principen. Man ser även till att det är städat 

genom att ta bort kartonger som ska slängas. Denna procedur upprepas vid behov och tid. 

Plockstation 

Vid plockstationen sker utskrift och sortering av plocklistor. Det sker sortering efter och ställs 

i specifika olika fack beroende på destination. Personalen som arbetar med ordermottagning 

tar även emot samtal från kunder samt säljbolag.  

Order har olika prioriteringar i plock, till exempel prioriterar man bilbudet som går klockan 

10.00 och Schenker Express. Det finns rutiner på hur man ska hantera plocklistor, man bör 

göra en kontroll av antal och artikelnummer för varje orderrad. När det saknas en produkt på 

plocklistan ställs backen i kö, problemet är att den som har plockat själv måste gå och se efter 

om produkten finns. Detta kan inträffa flera gånger utan att produkten finns på hyllan. Man 

plockar enligt FIFO- principen. Det som finns på hyllan först skall plockas först.  

Packstation och kvittering 

Backarna kommer in till packen med rullbandet och packas om i kartonger. Det finns tre 

rullband, varav två är avsedda för inkommande backar från plockavdelningen som ska till 

inrikes och Finland. Längs med rullbandet finns tre stationer och vid varje station står en 

person vid sitt packbord. Det rullband som ligger närmast plockbordet är nedlutat och kan 

också användas för packning, men syftet är att skicka iväg paketen till kvitteringsstationen. 

Backarna passerar de tre stationerna där produkterna blir packade och tomma backar blir 

uppstaplade på vagnar. När backarna kommer till packstationen görs en uppskattning av 

vilken kartong som passar mängden i backen som ska packas. Innan man börjar packa måste 

kartongen förslutas i botten med tejp. Vid packning bör tunga artiklar placeras längst ner i 

kartongen. När backarna har tillräckligt hög höjd transporteras de till plockstation, antingen 

av pack- eller plockpersonal. Kartonger med farligt gods markeras med särskilda 
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klisterlappar.  Om det är flera paket som ska till samma kund sätter man en klisterlapp på sista 

kartongen som indikerar var fakturan finns. Man bör även använda ”denna sida upp”- 

klistermärken på kartonger som innehåller vätskor.  

Plocklistan läggs i den öppna kartongen och kartongerna transporteras vidare till 

kvitteringsstationen, där kvittering av plocklistan sker. Kartongen måste vara helt fylld 

antingen med emballagepapper eller luftfyllda påsar och skickas sedan till kvittering. På 

kvitteringsstationen scannar man plocklistan och ändrar eventuellt antal kolli i datorn. 

Fakturan skrivs ut automatiskt tillsammans med adresslappen från två olika skrivare. Det är 

viktigt att hålla koll på vilken plocklista och adresslapp som hör ihop, särskilt vid stressade 

situationer där man har flera kartonger i kö. Fakturan läggs i kartong och adresslappen klistras 

fast på kartongen. Det är viktigt att kontrollera att alla dokument är med i paketet innan 

paketen försluts och även sätta fast rätt transportetikett.  

Finlandspaket blir bandade. Kartonger som innehåller farligt gods till Finland separeras och 

staplas för sig skilda från övriga kartonger.  Man sparar alla plocklistor i cirka två veckor för 

att verifiera eventuella plockfel och de arkiveras även i datorn.  

Utleverans 

Det är oftast två personer som arbetar med utleverans. När det är företagspaket får man ingen 

kvittens men från speditör får man kvittens. 

Plocklistan som är i pappersform sparas i cirka två veckor för att kunna kontrollera vid 

eventuell plockfel.  Utöver detta arkiverar man även plocklistorna elektroniskt.  

Se bilagor 13,14 

4.2 Read a Plant 
Författarna har använt sig av Dr Goodsons värderingsmall. (webuser.bus.umich.edu, 2001). 

Baserat på författarnas undersökning och informationsinhämtning samt tidigare kunskap och 

erfanheter från andra företag har alla kategorier bedömts och betygsatts. 

1. Kundtillfredsställelse 

Lifco Dentals personal är väl medvetna om vilka deras kunder är och vad de har för krav.  

Kundens förväntningar uppfylls vid 98 av 100 fall, vilket anses vara högt i branschen. Kunden 

är alltid välkommen till anläggningen för att få en översikt över layout, arbetskraft och 

produkter.  

Betyg: 9/11  

2. Säkerhet, miljö, ordning och reda 

Maxpoäng i den här kategorin ges till en ren och välordnad anläggning där det är lätt att hitta 

delar, lätt att räkna eller uppskatta produkter vid inventering och produkterna förflyttas säkert 

och effektivt. Anläggningen ska vara väl belyst, ha bra luftkvalitet och låg bullernivå. Ett 

visuellt märkningssystem bör tydligt markera inventering, verktyg, processer och flöde. 

Författarna har kommit fram till att företaget har bristande skötsel gällande bland annat 

säkerheten. Exempelvis saknas visuellt märkningssytem för processen och flödet. Trucksäkra 

skor är en säkerhetsfråga som är nödvändig för personal som rör sig i truckområden.  

Betyg: 5/11 

3. Visual Management System 

Ett tydligt ledningssystem kan förbättra produktiviteten avsevärt. Ett sådant ger bland annat 

visuell information som hjälper medarbetarna utföra sina arbetsuppgifter. Annat som indikerar 

en god visuell förvaltning är informationstavlor med till exempel namn på lagets medlemmar, 

åtgärder, produktivitet och semesterschema. En central plats, till exempel ett kontrollrum från 

vilket man kan se aktuella läget för den totala driften, är ett annat exempel på visuell ledning. 
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Kanbanschemaläggning
3

, kvalitet och produktivitetsdiagram samt tidigt postad 

arbetsinstruktion är några exempel från den organisatoriska delen. 

Med det som utgångspunkt och med tanke på att Lifco Dental hanterar hälsoskadliga 

produkter anser författarna att företagets insatser under denna kategori är för låg.  

Betyg: 1/11 

4. Schemaläggningssystem   

Detta system fungerar som en taktbil i trav och styr produktionshastigheten. Systemet bygger 

på produkternas efterfrågan och hindrar över- eller underproduktion av produkter. 

Produktionen på LifcoDental är plock och pack och ett centralt schemaläggningssystem styr 

hur ofta och hur mycket produkterna ska anlända på företaget, vilket författarna tycker 

fungerar tillfredställande men har potential till förbättring. Den mängd lagrade artiklar i 

lagerhuset tyder på ojämnt schemaläggningssystem.  

Betyg: 7/11 

5. Golvutnyttjande och materialflöde 

Utrymme är en värdefull tillgång på ett företag och bör användas effektivt. Material ska 

flyttas bara en gång och över en så kort sträcka som möjligt och i effektiva behållare. 

Arbetsutrustning och verktyg ska förvaras i närheten av flödet. 

Man bör ha i åtanke att användning av eltruck kräver breda gångar, är dyrt i drift, ökar 

föroreningar och främjar onödig förflyttning. Att frigöra utrymme ökar möjligheten till nya 

affärer. Författarnas betyg till Lifco Dental i denna kategori är ganska lågt på grund av 

rådande brister i flödet och utrymme. 

Betyg: 3/11 

6. Lagernivåer och produkter i arbete 

Mängden varor som ligger på lagret är ett mått på företagets Leanarbete. I bästa fall ska 

produkterna direkt gå vidare till nästa processteg och ha ett kontinuerligt flöde.  År 2012 var 

Lifco Dentals medelomsättningshastighet cirka 5.5, vilket innebär att produkterna lagras i 

genomsnitt drygt två månader.  

Betyg: 5/11 

7. Teamarbete och motivation 

I de bästa företagen fokuserar medarbetarna alltid på anläggningens mål för produktivitet och 

kvalitet, är medvetna om sina arbetsuppgifter och är motiverade. Synliga indikatorer på 

teamarbete är bland annat affischer eller diagram som beskriver problemlösningar och 

medarbetarnas utveckling, planscher som betonar kvalitet, produktivitet, förbättringar och 

även bidrag till välgörenhetsorganisationer. En motiverad personal är ivrig att dela sina 

kunskaper, talar vårdat om och till sina kamrater och förmedlar trygghet. 

Personalen har gått på föreläsningar om motivation, personalfest och har möjlighet att ge 

förbättringsförslag.  Intervju med personal visar att många saknar beröm från ledningen och 

från varandra. Vikten av utmaningar och ansvarsområden lyftes fram under intervjun.  

Betyg: 5/11 

8. Underhållsrutiner för maskiner och verktyg 

Företagets utrustning bör vara ren, välunderhållen och märkt med köp-/kontrolldatum. Sådana 

detaljer ser till att medarbetarna har information om maskinerna och känner ledningens 

engagemang. Det visar även att ledningen har investerat i att hålla anläggningen i trim, och att 

de bryr sig om arbetet. De är viktiga faktorer för att upprätthålla moral.  Lifco Dental har vissa 

                                                 
3
 Kanban är en japansk term för att signalera och uppmärksamma. Den ger visuell information om pågående och planerad 

process.(Everydaykanban, 2013)  
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brister i tillgänglighet på viktig utrustning, exempelvis förekommer det att skrivare och 

handdatorer ej fungerar och inte blir åtgärdade på en gång. Detta leder till tidssvinn och 

frustration hos personalen.  

Betyg: 3/11 

9. Hantering av komplexitet och svängningar 

Manuell datainsamling och bearbetning av mycket mer information än nödvändigt är några 

exempel på problem i denna kategori. Som exempel på lösningar kan processer utformas så 

att om en arbetstagare gör fel vid plock kan larm eller signal skickas. På Lifco Dental 

arkiverar man plocklistor i två veckor, samtidigt som de sparas elektroniskt. 

Betyg: 5/11 

10. Integration av försörjningskedjan 

Ett nära samarbete med dedikerade och stödjande leverantörer hjälper företagen att hålla 

kostnaden nere och kvalitet hög. Leverantörens namn syns ofta på levererade emballage eller 

varor och artiklar är konstruerade, paketerade och specifikt märkta enligt företagets önskemål 

eller krav. Om ett företag använder flera leverantörer för en produkt eller liknande produkter 

är det osannolikt att leverantören var direkt inblandad i utvecklingsprocessen. Något som 

påverkar leverantörsstödet är betalningssättet. Att betala automatisk när produkterna kommer 

minskar även pappersarbeten. Många inleveranser anses vara felpackade och måste packas 

om. Det förekommer också transportskador i betydande omfattning, vilket inte alltid 

kommuniceras tillbaka till leverantör och speditör.  

Betyg: 3/11 

11. Kvalitetskultur 

I en bra företagskultur strävar man alltid efter att förbättra kvalitet och produktiviteten. Något 

som indikerar en bra företagskultur är medarbetarnas belåtenhet över kvalitetsprogrammet, 

företagets vision och mål, mätetal som visar prestationer hittills, skrot och omarbetningsnivåer 

samt schemat. Lifco Dentals företagskultur är inte tydlig för en utomstående. Medarbetarnas 

missbelåtenhet tyder på bristande företagskultur. 

Betyg: 5/11 

Verktyget Read a plant kan ge maximalt 121 poäng till företag som arbetar enligt Lean. Lifco 

Dental uppnådde 51 poäng vid utförandet. Prioritering i förbättringsarbete kan baseras på 

punkternas betyg. Enligt författarnas bedömning har Lifco Dental sin starkaste sida gällande 

kundtillfredställande och svagaste delen är visuella ledningssystemet.   
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4.3 Värdeflödeskartläggning 
Författarna utformade en värdeflödeskartläggning genom att utgå från Volvos 

metodbeskrivning (Volvo, 2007) och Leanhandboken (Keyete, 2008) för att visualisera hur 

arbetet på företaget är organiserat och hur flödet är i verksamheten. 

Första steget är att bestämma produktfamiljer och gruppera de artiklar som går igenom samma 

station i flödet. Figur 13 visar segmenteringen och kryssen i tabellen påvisar vilka stationer 

artiklarna passerar i för just det segmentet. Lagerplats 1 på företaget är det stället där man 

ställer pallar och kallas även för grovlager. Lagerplats 2 är den delen där artiklarna ligger 

uppställda på hyllor och kallas även för plocklager.  

Segment 

(Artiklar med…) 
Enhet 

Processtationer 
Antal 

artikeltyp Station 

1 

Station

2 

Station 

3 

Station 

4 

Station 

5 

Station 

6 

… lagerplats 1+2 

Kartong 

eller 

Styck 

X X X X X X 1126 

… endast lagerplats 2 Kartong X X   X X 389 

… endast lagerplats 1 Styck X  X X X X 26988 

… i automaten Styck X   X X X 5244 

anskaffningsartiklar Kartong X     X 10000 

Figur 13; Segmentering 

Station 1: Inleverans 

Station 2: Grovlager  

Station 3: Påfyllning till hyllplats  

Station 4: Plockstation 

Station 5: Packstation/ Kvittering 

Station 6: Utleverans 

Det segment som skiljer sig väsentligt från de övriga är anskaffningsartiklar. Beställningen av 

dessa artiklar sker efter mottagande av ordern och skickas direkt till slutkunden utan 

lagerhållning. Andra artiklar beställs kontinuerligt och lagerhålls i väntan på att slutkunden 

lägger order. På grund av begränsad tidsram har författarna valt bort att kartlägga flöde för 

artiklarna inom segment anskaffningsartiklar och automaten. Kartläggning utformades för de 

tre resterande segmenten. 

Kartläggningen är vidare begränsad till verksamhetsnivå, vilket innebär att samordningen 

mellan enheter inom företaget visualiseras och leverantörskedjans integrering ej ingår i 

arbetet.  

En flödeskarta kan delas upp i övre- och undre halva. Den övre delen av kartan visar det 

administrativa flödet och förflyttar sig från höger till vänster medan den nedre delen är avsedd 

för flödet av material och förflyttar sig från vänster till höger. 

Författarna har använt sig av programmet Microsoft Visio för att utforma 

värdeflödeskartläggning, se bilaga 6 för symbolbeskrivning. Figur 14 är en översiktskarta 

över nuläget vid tillgängliga arbetsstationer.  
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Figur 14; Värdeflödeskarta, översikt 

Processen börjar när en kund lämnar in en order hos säljbolagen. Ordern hanteras i ett ERP- 

system som heter IBS Enterprise och används gemensamt av Lifco Dental och samtliga 

säljbolag. Säljbolagen tar emot ordern och registrerar den i IBS- Enterprise. En siffra 

indikerar det aktuella läget som kallas status och underlättar spårningen av artikeln. Statusen 

är markerad med en röd ring i figur 14. Efter registreringen blir ordern synlig för personalen 

på Lifco Dental med status 20. Även registrerade order från inköp har status 20. 

Artiklar kommer till företaget dagligen, sorteras, lagras och fylls på i hyllor av ansvarig 

personal. När ordern skrivs ut av plockpersonal eller personal vid inleverans ändras statusen 

till 30. Plockpersonal kan börja plocka om artiklarna har en lagerplats, annars skickas begäran 

om beställning till inköp. Den färdigplockade ordern skickas på rullband till packstationen 

och därifrån till kvittering och utleverans. Vid kvittering skickas det med en faktura till 

slutkunden där betalningsmottagaren är säljbolagen. Statusen efter kvittering är 45. 

Information från kvittering är tillgänglig för inköps- och ekonomiavdelningen. 

Inköpsavdelningen använder denna information som underlag för prognos. 

Ekonomiavdelningen matchar fakturorna med orderlistorna och skickar nya fakturor till 

säljbolagen där Lifco Dental är betalningsmottagare och med det avslutas processen i 

kartläggningen med status 60. En tydigare karta finns på bilaga 7.  
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För att kunna mäta företagets effektivitet i termer av kostnad har författarna valt att använda 

tid som mått. Processtid, ledtid och värdehöjande tid har räknats och uppskattats av författarna 

i samarbete med personalen på Lifco Dental. Processtiden är den verkliga tid det tar att 

genomföra en process. Ledtid är all den tid som förflyter under hela processen. Den delen av 

tiden som har ett värde i processen kallas värdehöjande tid. 

Från varje segment valdes en artikelsort för kartläggning. Figur 15 visar information om valda 

artiklar. Omsättningshastigheten som framgår i tabellen är hämtad från företagets databas och 

ligger till grund för författarnas beräkningar.  

Tidslinjen i varje processkarta visar artikelns genomsnittliga ledtid och processtid.  

Processtiden för varje station mättes med hjälp av tidtagare. Ledtiden däremot har räknats 

fram med hjälp av den kända omsättningshastigheten. Det skulla ta månader att mäta ledtiden, 

vilket författarna inte haft möjlighet till på grund av den begränsade tiden. 

Omsättningshastigheten visar den årliga förbrukningen och arbetstiden för en person är 1808 

timmar per år. Arbetstiden dividerat med antal förbrukning ger ledtiden per styck. För att få 

reda på kvarvarande arbetstid på lagret har artiklarna i varje station räknats av författarna 

under en kort stund vid utförandet.   

Processkartorna kan betraktas i bilaga 8-10. Från kartan kan man avläsa den värdehöjande 

tiden i jämföresle med den totala ledtiden, vilket är ett mått på effektivitet. Flödet av 

information som visualiseras på kartans övre halva är snarlik för samtliga segment och lyder 

så här; 

 Order skickas från kund till säljbolag 

 Säljbolagen tar emot och registrerar ordern i IBS Enterprise 

 Lifco Dental tar emot order och plockprocessen kan starta direkt 

 Inköp lägger order på artikeln hos leverantör efter prognos 

 Ekonomiavdelningen skickar kundfordring till säljbolag 

  

Segment 

(Artiklar med…) 

Artikel- 

nummer 

Omsättnings

- hastighet  

Beskrivning Bild 

… lagerplats 1+2 679173 

 

15.74 Glasjoncement 

 
… lagerplats 1 305968 

 

7.97 ErgoMax Dental 

(Tandskrapa) 
 

… lagerplats 2 873884 

 

34.19 Tandläkarservett 

 
Figur 15; Artikelinformation 
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Kartläggning av segment 1+2 

Artikeln har två platser på lagret, en plats på grovlagret och en plats på plocklagret. 

Anledningen till att artikeln har två platser är att slutkunden kan beställa artikeln styckvis eller 

kartongvis. Personalen vid inleverans tar emot artikeln och ställer den på en ledig plats på 

grovlagret. När artikeln är slut på plocklagret, meddelas detta via datorn till 

påfyllningspersonal som i sin tur fyller på platsen från pallplatsen. Flödet är enligt följande; 

Materialflöde; 

 Inleverans tar emot artikeln, registrerar ankomsten och kontrollräknar  

 Artikeln lagras på grovlager 

 Påfyllning från grovlager till plocklager sker av påfyllningspersonal efter mottagning 

av signal från plockpersonal 

 Plockning från plockhyllan in i backar sker när slutkunden skickar in order  

 Packning från back till kartong sker när en plocklista är färdigplockad  

 Kvittering sker efter packning och faktura skickas med i försändelsen  

Leverantörsinformation; 

 Materialet kommer till Lifco Dental från Belgien ungefär varje vecka  

Figur 16 visar flödet för detta segment och ledtiden för den valda artikeln. En tydligare figur 

finns på bilaga 8 

 

Figur 16; Värdeflödeskarta, segment 1+2 
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Kartläggning av Segment 1 

Denna artikel har endast en plats på plocklagerområdet och har färre processteg jämfört med 

förra segmentet. Flöden för detta segment är enligt följande; 

Materialflöde; 

 Inleverans tar emot artikel, registrerar ankomsten och kontrollräknar 

 Artikeln transporteras till sin plats och fylls på av påfyllningspersonal 

 Plock sker efter mottagande av slutkundens order och skickas på rullband till 

packstationen 

 Kvittering sker efter packning och fakturan skickas med i försändelsen  

Leverantörsinformation; 

 Materialet kommer till Lifco Dental varannan vecka från Finland 

Figur 17 visar flödet för detta segment och ledtiden för den valda artikeln. En tydligare figur 

finns på bilaga 9. 

 

  

Figur 17; Värdeflödekarta, segement 1 
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Kartläggning av Segment 2 

Denna artikel har en pallplats på grovlagret och hämtas av personal vid kvittering efter 

mottagning av slutkundens order. Eftersom artikel redan är packad och har en större volym 

sker ingen ompack, men undantag förekommer. Detta segment har minst processteg och 

flödet är enligt följande; 

Materialflöde; 

 Inleverans tar emot artikeln, registrerar ankomsten och kontrollräknar  

 Artikeln lagras på grovlager tills den blir plockad av personal vid kvittering  

 Kvittering sker efter packning, fakturan skickas med i försändelsen  

Leverantörsinformation; 

 Materialet kommer till Lifco Dental var fjärde vecka från Mariestad 

Figur 18 visar flödet för detta segment och ledtiden för den valda artikeln. En tydligare figur 

finns på bilaga 10. 

  

 

Figur 18; Värdeflödeskarta, segment 2 
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4.4 Spagettidiagram 
Spagettidagrammet ritades i syfte att visualisera personalrörelsen i plocklagerområdet och 

identifiera Muri-slöserier. Vid utförandet av plockarbetet plockades artiklarna manuellt av en 

person som med hjälp av en vagn går genom lagret och samlar artiklarna som står på en 

orderlista i backar. Hyllorna i plocklagerområdet är parallella och vertikalt placerade. 

Gångarna mellan hyllorna är döpta efter bokstäver och kallas av författarna för artikelgångar. 

En bredare horisontell gång mellan hyllorna är avsedd för plockvagnarnas rörelse och kallas 

vagngången. Plockaren parkerar sin vagn i vagngång bredvid aktuell hylla när personen går in 

i artikelgången och hämtar artikeln. Figur 19 visar hyllorna och gångarnas placering. Alla 

ordrar i varje plocklista är sorterade i bokstavsordning precis som hyllornas placering, vilket 

underlättar för plockaren att hitta artiklarna och motverkar onödig transport i vagngången. En 

tydligare figur finns på bilaga 11.  

Figur 20 visar en plocklista med 9 orderrader med respektive orderplats. En tydligare figur 

finns på bilaga 12. 

 

Figur 20; Plocklista 

Figur 19; Artikel- och vagngångar 
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I samtal med ansvarig personal som har hand om placering av nya artiklar framkom att för 

artiklar med hög omsättning eftersträvas en placering nära vagngången. Vidare har även 

principen att placera likartade artiklar nära varandra använts, det vill säga en kombination av 

plockpositionsprincipen och familjegruppspincipen. Författarna har insett att även 

produktroteringsprincipen och likhetsprincipen används.  

Lifco Dentals layout ritades av författarna i programmet SolidWorks för att kunna rita 

spagettidiagram. I ritningen markerades några stationer; Station 1(Stn1) är skåpet där man 

hämtar plocklistan, vid station 2 (Stn 2) hämtar man tomma backar och vid station 3 (Stn 3) 

lämnar man ifrån sig den färdigplockade ordern på ett rullband.  För att genomföra 

spagettidiagram har författarna börjat med att följa en person i plockavdelningen från att 

hämta en plocklista till att ordern läggs på rullbandet. Gångsträckan och alla stopp markerades 

på planritningen. Spåren ritades för flera plocklistor, se figur 21. En tydligare figur finns på 

bilaga 13. Vidare har författarna granskat alla plocklistor under perioden 2013-01-02 till och 

med 2013-02-01 och använt sig av programmet Microsoft Excel för att sortera och räkna antal 

stopp vid varje sektion.  

 

Figur 21; Spagettidiagram 
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En sektion är en konstruktion som är en meter bred och består av flera hyllor eller lådor och är 

ca 200 cm hög. Plocklagret inehåller ca 560 sektioner och varornas storlek och form 

bestämmer antal hyllplan och lådor i varje sektion. 

Figur 22 visar några exempel på hur sektionerna kan se ut.  

Plocklistornas innehåll varierar kraftigt avseende mängd beställda varor och varje rad på en 

plocklista motsvarar en plats. En vanlig plocklista kan innehålla från 1 till cirka 50 orderrader, 

men vid enstaka tillfällen kan order med upp till 300 rader förekomma. Under 

granskningsperioden har plocklistorna innehållit sammanlagt 114 360 rader. 

Under granskningen av plocklistorna har författarna använt sig av färgkoder för att tydliggöra 

resultatet. Varje sektion har fyllts med en färg beroende på antal stopp. Figur 23 visar 

stoppintervall för varje färg.  

 

Figur 23; Stoppintervall 

  

Figur 22; Exempel på sektioner 
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Baserat på principen som Lifco Dental presenterat ska resultatet se ut ungefär som på figur 24 

En tydligare figur finns på bilaga 14. 

 

Figur 24; Lifco Dentals princip för artikelplacering 

Granskningen visar ett faktiskt resultat som ser ut som figur 25. En tydligare figur finns på 

bilaga 15. 

 

Figur 25; Nuvarande artikelplacering 

4.5 Paretodiagram 
Paretodiagram tillämpades på station inleverans på grund av att många problem upptäcktes 

under aktionsforskningen. Ett urval av probelmen är förstörda material, upp- och nerlyft från 

golv, ompackning, kontorsbesök, dator som krånglar, lossning och lastning. Problemen 

samlades på strecktablån som personalen på inleverans under en månad fick fylla i. 

Paretodiagram upprättades baserad på resultat från strecktablån. 
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4.6 Personal 
Ergonomi 

Författarna har tillsammans med 13 personer från lagret observerat vissa förhållanden som 

kan innebära skade-/ sjukdomsrisk för medarbetarna. Resultatet har sammanställts i figur 26. 

Identifiering av riskfaktorerna är baserat på den individuella upplevelsen hos personalen och 

skapar grunden för första steget i arbetsmiljöarbetet. Hänsyn har tagits till såväl psykologiska 

som sociala och fysiologiska aspekter. 

Arbetsstation Upplevd Riskfaktor 

Plock Tunga lyft från översta hyllan för påfyllning 

Tungstyrda vagnar 

Lyft av varor från golvnivå för påfyllning i hyllan 

Lyft av back i väntan på påfyllning 

Långa gångsträckor 

För höga vagnar 

Dörren till kylrummet är trög 

Pack Arbete ovanför axelhöjd 

Monotona rörelser 

Stressnivå 

För tunga kartonger 

Arbetsställning, höjd 

Förslutning av kartong 

Inleverans Många lyft, till och från golv 

Kyla, kallt drag 

Skaderisk vid lossning av utländsk lastbil 

Belysning 

Tunga manuella lyft 

Nedböjd nacke 

Tungstyrda vagnar 

Påfyllning Tunga lyft under knähöjd och ovanför axelhöjd 

Arbetsutrustning: cykel, statisk för benen, låga lyft 

Lyft av varor från golvnivå för påfyllning i hyllan 

Tungstyrda vagnar 

Plocklistor Många onödiga moment 

Arbetsställning 

Telefonen 

Grov Tunga lyft under knähöjd och ovanför axelhöjd 

Felplacerade varor på höjd 
Figur 26; Ergonomiska riskfaktorer 

Vid nästa steg ska varje riskmoment bedömas. Författarna har valt ut tre riskmoment baserat 

på antal personer som har upplevt samma risk. Arbetsmiljöverkets bedömningsmallar har 

använts för bedömning av riskfaktorer. Bedömningsmallen kan även användas som 

kontrollmall. 
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Valda riskmoment, se figur 27; 

1. Tunga lyft från översta hyllan för påfyllning i hyllan vid plockavdelningen  

2. Lyft av backar i väntan på påfyllning vid plockavdelningen 

3. Tungstyrda vagnar vid påfyllning 

Den ohälsa som just dessa riskmoment orsakar i tidigt stadium är framförallt trötthet, smärta 

och besvär med nacke, axlar och rygg.  

 

Figur 27; Riskmoment 

För att kunna genomföra riskbedömningen enligt arbetmiljöverkets bedömningsmall 

behövdes data om bland annat hur ofta det händer och viktuppskattningar, vilket insamlades 

med hjälp av strecktablå och samtal med personal. Det detaljerade genomförandet kan 

betraktas i bilaga 16-18. 

 

  

w t 

1 2 3 
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5. Resultat 
I det här kapitlet redovisar författarna resultat från de tillämpade verktygen.  

5.1 Read a Plant 
Verktyget Read a Plant kan ge maximalt 121 poäng till företag som arbetar enligt Lean. Lifco 

Dental uppnådde 51 poäng vid utförandet, se figur 28. Prioritering i förbättringsarbete kan 

baseras på punkternas betyg. Enligt författarnas bedömning har Lifco Dental sin starkaste sida 

gällande kundtillfredställande och svagaste delen är visuella ledningssystemet.  

 

  

Figur 28; Read a Plant (Webuser.bus.umich.edu, 2013-01-30) 
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5.2 Värdeflödeskartläggning 
Resultat från kartläggningarna visar att den tid det tar för en artikel att bli behandlad vid olika 

stationer är försumbar i jämförelse med den tid den befinner sig på lagret, vilket tyder på 

slöseri och dåligt utnyttjat lagerutrymme. Den ojämna takttiden mellan kundbehov och 

arbetstid leder till oklart personalbehov och följdfel kan även vara ojämnhet mellan 

processerna. 

5.3 Spagettidiagram  
Resultatet från spagettidiagram tyder på en ojämn placering av artiklar som inte fullt ut tar 

hänsyn till omsättningen. Förutom att resultatet går emot företagets placeringsprincip medför 

ökad gåsträcka för plockarna och identiferas som slöseri utifrån det ergonomiska perpektivet.  

5.4 Paretodiagram 
Datainsamlingen visar att ompackning har skett 36 gånger, där personalen har fått ta upp och 

packa om paket, följt av upp- och nedlyft från golv med 27 gånger. Problemen som har lägst 

frekvens är dator som krånglar och lastning där vardera endast skett 1 gång. Resultatet från 

verktyget kan ses på figur 29. 

 

Figur 29; Paretodiagram 

5.5 5-varför 
5-varför har används för att ta reda på rotorsaken till problem från paretodiagrammet. 

Paretodiagrammet visar att ompack har flest antal defekter och bör åtgärdas först. Vid 

utförandet av 5-varför visade sig att problemet ligger hos leverantörerna som befinner sig 

utanför Sverige. Därmed ansågs defekten vara omfattande och utanför examensarbetes ramar. 

Istället har defekten upp- och nerlyft från golv valts för vidare arbete, se figur 30. 
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Frågeställning: Varför ställs kartonger på golv så att det sker så många upp- och nedlyft? 

                              

Figur 30; 5-varför 

Verktyget visar att rotorsaken till upp- och nerlyft från glov är att artiklarna inte kommer i 

hela pallar. 

5.6 Personal 
Motivering 

Enskilda intervjuer utfördes med 9 personer från lagret för att bland annat undersöka trivsel 

och motivation hos personalen. Resultatet av intervjuerna pekar på behov av beröm eller 

uppskattning för utfört arbete.  

 

Ergonomi 

Resultatet av riskbedömningen för de tre utvalda punkterna visar varierande allvarlighetsgrad.  

Från poängskalan för vaje riskmoment kan man tydligt avläsa allvarlighetsgraden. Skalan 

sträcker sig från 0 till 50 poäng och är färgtonad från grön till röd. Resultatet av 

riskbedömningen är följande; 

 Tunga lyft från översta hyllan för påfyllning i hyllan vid plockavdelningen  

Med 10.5 riskpoäng hamnar bedömningen i grön zon som indikerar att det inte är någon 

förhöjd risk för belastningsrelaterade besvär. 

 Lyft av back i väntan på påfyllning vid plockavdelningen 

Detta riskområde visar ett resultat med 35 poäng och hamnar i den orange färgzonen, 

vilket indikerar en kraftigt ökad belastningssituation.  

 Tungstyrda vagnar vid påfyllning 

Detta riskområde visar ett resultat med 33,8 riskpoäng och hamnar i den orange 

färgzonen, vilket indikerar en fysisk överbelastning. 

5. Varför? 

För att dom inte kommer i hela pallar 

4. Varför? 
För att artiklarna kommer blandade i små kvantiteter 

som kräver mer hantering 

3. Varför? 

För att artiklarna tar mycket plats 

2. Varför? 

Av utrymmesskäl, det finns inte tillräcklig plats 

1. Varför? 

För att det inte finns plats på arbetsbordet 
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5.7 Mura, Muri och Muda 
Här följer ett urval av slöserier som vi har identifierat under hela examensarbetet.  

Mura: 

 Ojämnt flöde medför köbildningar mellan stationerna och försvårar 

personalfördelningen 

 Ojämn takttid mellan påfyllning och plock orsakar slöseri i form av väntetid för oklara 

order  

 Takttiden mellan plock och pack är också ojämn. Packen kan ibland vara 

underbemannad men detta löses oftast när de tar in någon från plock.  

 Muri: 

 Efter klockan två upplever personalen mer arbete och stress, vilket kan bidra till 

plockfel. 

 Lyft av tunga backar från golv sker ofta och definieras som fysisk överbelastning.  

 Upp- och nerlyft ovanför axelhöjd som kan ge förslitningar i kroppen, vilket kan 

medföra kostnadsförlust i form av sjukskrivningar och frånvaro. 

 Den kognitiva stressen har en negativ påverkan och kan försämra prestationen och 

resultatet.  

Muda: 

 Onödig förflyttning och materialhantering vid inleverans. Truckföraren måste leta 

efter lediga pallplatser och ommöblera, bland annat för att det inte finns tillräckligt 

klara direktiv för registrering av lediga pallplatser. 

 Väntan vid plockstation och olämplig bearbetning; när det saknas en produkt på 

plocklistan ställs backen i kö. Den som har plockat måste själv se efter om produkten 

är påfylld. Detta kan hända flera gånger utan att produkten finns på hyllan. 

Informationen om att produkterna återigen finns på hyllan bör visas visuellt, till 

exempel en digital informationstavla som visar aktuell status för varje station.  

 Olämplig förflyttning av staplade tomma backar som transporteras till- och från 

plockstation. 

 Handdatorer används vid inleverans. Verktyget är komplext och krånglar ibland.  

 Den manuella sorteringen av plocklistor.  
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6. Diskussion och analys 
I det här kapitlet diskuterar författarna tillvägagångssätt och analyserar resultat från de 

tillämpade verktygen. Författarna redogör även för olika förslag som har tagits fram under 

arbetets gång. Författarna skriver fritt om åsikter och tankar kring arbetet.  

6.1 Arbetsgång  
Vi inledde arbetet med att upprätta ett Gantt- schema för att få en bättre översikt över arbetet. 

Se bilaga 19. Det har varit svårt att uppskatta hur lång tid varje aktivitet tar att utföra, men vi 

har lyckats kompensera ojämnheter i tiden på ett bra sätt. Vi hade planerat att hinna med flera 

aktiviteter i början för att ta det lugnare mot slutet, utfallet visar tvärtom en ökad 

arbetsbelastning mot slutet. En lärdom vi tar med oss till nästa gång är att gå igenom 

företagets stängningsdagar, samt lämna utrymme i planeringen för oförutsedda händelser.  

Martin har försett oss med källhänvisningar som har varit en bra riktlinje i 

informationsinhämtning och utförandet av våra valda metoder. Möten med Martin har utgjort 

milstolpar och har varit viktigt för arbetsgången, därför har vi försökt att anpassa vår tid efter 

Martins tillgänglighet. Vi tycker att handledarens kompetens och kunskapsområde 

motsvarade våra förväntningar. Även samarbetet mellan oss och företaget har fungerat 

föredömligt, personalen har varit engagerad och hjälpt till och svarat utförligt på våra frågor, 

vilket har underlättat vårt arbete. Vi tycker att samarbetet mellan alla parter har fungerat bättre 

än förväntat och arbetet gick smidigt.  

Allt insamlat material skulle ha varit tillgängligt för båda författarna. Delningen gjordes 

genom överföring med USB eller via e-post, vilket var tidskrävande och innebar ökad risk för 

förlorad information. Vi valde bort användningen av nätbaserade resurser för delning av 

dokument, på grund av att vi bara var två som arbetade, vilket har försvårat arbetet.  

Den praktiska arbetsprocessen började med aktionsforskning, som pågick under en vecka, 

vilket har upplevts som både för lite och för mycket. För lite på grund av att vi ville få mer 

erfarenhet och kunna räkna in händelser som inte sker så ofta. För mycket på grund av att vi 

inte ville bli hemmablinda och kunna se processen objektivt. Vi vill betona värdet av hur 

aktionsforskningen hjälpt oss att förstå processen till övervägande del självständigt och att 

personalens intresse för vårt arbete ökade. Informationsinsamlingen från företaget var 

omfattande och bred. Parallellt med det har vi försökt att läsa och välja relevant teori som 

underlättade bearbetningen av informationen samt hitta en röd tråd. Vi hade kunnat spara tid 

om litteraturstudien skett före aktionsforskningen, för att lättare kunna urskilja relevant 

information. Vi känner oss tillfredställda med val av verktyg och utförandet. Vi är nöjda med 

resultaten som kan vara betydelsefulla för företaget. Vi känner oss förberedda inför framtida 

utmaningar.  
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6.2 Read a plant 
Det här verktyget har underlättat analysen av nuvarande avvikelser från Leanprinciperna och 

visat potentiella förbättringsområden. Vi har erfarenheter från andra företag och våra 

bedömningar baseras på dessa erfarenheter samt aktionsforskningen. Ju mer erfarenhet från 

olika företag man har desto bättre underlag har man för bedömning.  

Vidare kan förbättringsarbeten fortsätta till nästa punkt med låga poäng som visar mest 

potential till förbättring.  

Ett visuellt ledningssystem är ett systematiskt organiserande av information i det visuella 

spektrat. Utan att vi kanske tänker på det omges vi av sådana system varje dag, det mest 

självklara exemplet är i trafiken. Den primära funktionen för visuella ledningssystem är att ge 

rätt information vid rätt plats och rätt tid utan att behöva ta till sekundära informationskällor 

som förmedlas via till exempel skriftliga manualer, instruktioner på en datorterminal och så 

vidare. (Businessexcellence.nu, 2013-04-14) 

Inom en organisation finns det olika områden som går att visualisera, till exempel teamets 

arbetsområde, dokumentering, kvalitetskontroll, process- och produktionskontroll samt 

nyckelmätning och så vidare. Vi har valt att exemplifiera med en arbetsinstruktion, eftersom 

bristen på detta är något som framkommit i intervjuer med personalen på Lifco Dental. 

En välutformad arbetsinstruktion är ett exempel på ett visuellt verktyg. En arbetsinstruktion 

ska upprättas av personal som är väl insatta i eller har erfarenhet av arbetsuppgiften i fråga. 

Idag förekommer endast en upptejpad A4 vid packen på Lifco Dental.  

Vi har upprättat ett förslag till arbetsinstruktion baserat på erfarenhet från aktionsforskningen. 

Den kan ses som ett exempel, eftersom vi inte har tillräcklig erfarenhet av arbetsprocessen 

ifråga, se bilaga 20. 

 

6.3 Värdeflödeskartläggning 
Vid utförandet har vi upplevt svårigheter kring identifiering av produktfamiljer och mätetal. 

Vi är nöjda med vår segmentering, men vill även poängtera att det går att göra på andra sätt, 

till exempel att gruppera artiklarna efter säljbolag eller destination.  

Den ojämna takttiden mellan kundbehov och arbetstid leder till oklart personalbehov och 

följdfel kan även vara ojämnhet mellan processerna. Detta kan undvikas genom att 

synkronisera kundbehov och processtempo. Takttiden kan beräknas enligt följande ekvation; 

        
                                 

                                
 

I dagsläget arbetar 23 personer i lagerhuset och antal timmar som en person arbetar per år är 

1808 timmar. I våra beräkningar har vi utgått ifrån att personalen har arbetat effektivt under 

sin arbetstid. De genomsnittliga orderrader som beställs från slutkunden är cirka 100 000 per 

månad. Insättning av verklig data visar följande takttid; 

        
       

          
       

Takttiden är 0,035 timme/orderrad, vilket motsvarar cirka 2.1 minuter per orderrad. 

Exempelvis ska en order på 5 orderrader ta 10.5 minuter att passera genom hela processen för 

att uppnå en optimal takttid. Medelvärdet från våra egna mätningar är 32 minuter för en sådan 

order. Vi vill föreslå att man mäter takttiden kontinuerligt och sedan jämför med den optimala 

takten för att hitta förbättringspotential. Kartläggningen har även visat slöserier och 
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flaskhalsar i flödet. Kaizenburst i figur 31 visar identifiering av slöserier och 

förbättringsområden. För en större figur se bilaga 21. 

 

Figur 31; Värdeflödeskartläggning, förbättringsområde 

Verktyget ger en god översikt av hela flödet i lagret och underlättar kommunikation och 

kontroll gällande processen.  
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6.4 Spagettidiagram 
Verktyget var enkelt och smidigt, men tidskrävande på grund av högt antal orderrader som 

behövde sorteras.  

Resultatet från spagettidiagram tyder på en ojämn placering av artiklar som inte fullt ut tar 

hänsyn till deras omsättning. Förutom att resultatet går emot företagets placeringsprincip 

medför detta även ökad gåsträcka för plockarna och identiferas som slöseri utifrån det 

ergonomiska perpektivet. Det existerar en del placeringar som kan vara värda att utvärdera, 

bland annat sektion P16, T15 eller U14 med högt antal stopp men ändå placerade långt ifrån 

vagngången. Annat diskussionsmoment är sektioner med färre antal stopp som är placerade 

nära vagngången, exempelvis sektion O31. Man kan även granska om det är värt att lagerhålla 

artiklar på en sektion som har haft besök en enda gång under en månad, exempelvis sektion 

O5, se bilaga 15. 

Vi föreslår att enligt ABC-metoden klassificera artiklarna efter deras volymvärde och ha olika 

styrparametrar för varje grupp. En viktig styrparameter i detta fall är artikelplacering; 

Kombination av gånglängdsprincipen, höjdledsprincipen och popularitetsprincipen är att 

föredra. Likhetsprincipen som används idag ökar risken för felplock. Figur 32 visar ett 

exempel på hur vi tycker att artiklarna ska placeras enligt nämnda principer. 

 

  

Figur 32; Förslag 1 artikelplacering 
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Ett annat exempel som är en kombination av Lifco Dentals princip och vår visas på bild 23 

där artiklarnas placering är mer utbredd kring vagngången, se figur 33.

 

Figur 33; Artikelplaceing, förslag 2 

Dessa bilder visar placeringarna när man tittar på lagret uppifrån. Även placeringen i varje 

sektion måste ske med hänsyn till ergonomin. 

6.5 Pareto 
Vi upplevde att inleverans var den mest krävande stationen med flest problemområden och 

ansåg att pareto kunde hjälpa oss med att avgöra vilket problem som hade mest inverkan. En 

faktor som påverkar resultatet är mätetiden, det gäller alla mätprocesser. Vi kan inte bedöma 

mätnoggrannheten på grund av att personalen fick fylla i strecktablån vid sidan om 

huvudsysselsättningen. Oavsett mätnoggrannheten visar strecktablån stora skillnader. Från 

diagrammet kan man tydligt avläsa vilket problem som har störst inverkan. 

6.6 5-Varför 
Utförandet visar att problemet kan förgrena sig i roten, det vill säga att det kan finnas flera 

orsaker till problemet. Vi hade ställt följande fråga; Varför ställs kartonger på golv så att det 

sker så många upp- och nedlyft? 

I vårt fall räckte inte bara fem varför till för att finna en tillfredsställande orsak. Därför kan 

det vara bra att ställa frågan varför flera gånger för att hitta alternativa och djupare orsaker. 

Det gick enkelt och snabbt att utföra verktyget, då vi själva praktiserat på inleverans.  

6.7 Personal 
Motivation  

Resultatet av intervjuerna pekar på behov av beröm eller uppskattning för utfört arbete.  

I benchmarkingstudien som författarna gjort framkom vikten av klara regler och förväntningar 

på medarbetare. Man bör vara tydlig med hur man strävar efter att behandla alla lika och 

investera i att ha en bra kommunikation med medarbetarna. Ledningen kan på ett aktivt och 

kreativt sätt hitta olika vägar för att kommunicera och stärka relationen. Konflikter måste 

hanteras och avstyras snabbt. Som ledare är det viktigt att inte vara konflikträdd, att kunna 

säga ifrån och respektera sina medarbetare. Det finns tre principer som påverkar 

personalmotivationen positivt; medarbetare vill bli sedda, hörda och utmanas. Det är viktigt 
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att kunna utmana sina medarbetare och ge dem egna ansvarsområden. Ett annat sätt att öka 

motivation och prestation är belöningar. 

Ergonomi 

Första steget var att undersöka alla arbetsförhållanden och identifiera riskmoment. Vi hade 

inte tid att bedöma alla identifierade riskmoment.  Av de tre utvalda riskmomenten var det 

endast ett som inte behövde åtgärdas eftersom resultatet i bedömningen var grönt: lyft från 

översta hyllan för påfyllning i plockstation.  De övriga hamnade i orange zon och indikerar 

risk för överbelastning av muskler och benstomme. Vi tycker att det är viktigt att dessa 

riskmoment åtgärdas och föreslår följande; 

 Åtgärd för lyft av backar i väntan på påfyllning vid plockavdelningen; 

Vi anser att en ny utformning av arbetsutförande är nödvändig. Den faktor som påverkar 

resultatet mest är vikten av backarna som uppskattades till mellan 15 och 25 kg. En åtgärd är 

därför att fördela vikten. Detta är dock enligt vår mening ingen bra lösning eftersom det 

medför ökat antal lyft och behov av flera backar samt orsakar krångel i packstation. En annan 

faktor är arbetsställning och position. Med lyft från höfthöjd istället för golv sjunker 

riskpoängen och hamnar i gul zon. Den bästa lösningen är att eliminera behovet av påfyllning 

under dagen. Detta kan åstadkommas till exempel genom att fylla på hyllorna innan 

plockarbetet börjar.  

 Åtgärd för tungstyrda vagnar vid påfyllning; 

Under en dag har det fyllts på 184 artiklar, vilket är den bidragande faktorn till det dåliga 

resultatet. Påfyllningsbehoven kan reduceras med större hyllor där fler artiklar får plats. Detta 

kan minska hantering av artiklar som ligger i groven. 

6.8 Sammanfattning av benchmarking 
För att kunna få flera synvinklar på styrning och lagerhållning har vi valt att besöka några 

stora svenska företag med likande verksamhet. Vi fick respons från endast tre företag av de 

åtta vi kontaktat. De områden vi observerade under besöket var lager, ledningssystem, 

styrning och personal. Vi tittade även på resurser i form av verktyg och utrustning som 

lagerpersonalen använder sig av. 

Lagerstorlek och mängden artiklar i varje företag varierade kraftigt och var mindre viktigt för 

arbetet. Däremot hade lagerhanteringen större betydelse. Samtliga besökta företag hade zoner 

och olika principer för artikelplacering efter till exempel leverantör eller artikelsort. 

Endast ett av de besökta företagen tar bort artiklar från lagret när nya artiklar kommer in. De 

bortvalda artiklarna är de som har lägst omsättningshastighet. Helautomatiska plocksystem är 

tidsbesparande och effektiva, men investeringskostnaden och kostnaden för underhåll måste 

övervägas. Vi tycker att ett halvautomatiskt plocksystem vore ett alternativ för Lifco Dental 

eftersom det spar tid samtidigt som evetuell krångel inte skulle stoppa flödet i lagret.  

Förmedling av information från ledningen sker i första hand genom veckomöten i samtliga 

företag. Vi anser att det effektivaste sättet att förmedla informationen till en större grupp är 

genom informationstavlor utplacerade på olika platser i lagret. 

En del företag har strikta regler och rutiner kring fel och defekter och gör uppföljningar, vilket 

vi tycker är något alla företag borde eftersträva.  

Vi har upptäckt att företagen gärna vill betona sina miljövänliga lösningar, vilket gav oss ett 

gott intryck och en bättre bild av företaget. Miljötänk är aktuellt i alla branscher och 

investering i miljöåtgärder är långsiktiga och ger företagen gott rykte. 
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Ett av företagen hade förslagslåda där personal kunde lämna åsikter och förslag anonymt, och 

hade en process för att hantera förslagen. Ett annat företag tog emot förslagen muntligt och 

tillät idéägaren genomföra sitt förslag på egen hand. 

6.9 Alternativa arbetsmetoder 
Under våra studiebesök har vi fått höra och se alternativa arbetsmetoder som kan vara 

tillämpbara på Lifco Dental i framtiden. En del av dessa metoder gör bland annat 

pappersanvändningen marginell, minskar defekter och ökar effektiviteten, vilka presenteras 

nedan;   

Pick- To- Light 

I ett lager med hög volym av artiklar med 

multipla plockställen krävs det att 

plockpersonalen är snabba men ändå exakta, det 

kan underlättas med ett ljusriktat system för att 

hjälpa personal. En enkel modell av Pick- To- 

Light är en ljuskälla över varje back eller hylla 

plockpersonalen plockar från. Operatören skannar 

artikelkoden på vagn eller plockcontainer. 

Baserat på order kräver systemet att en operatör 

plockar från en särskild back. Ett ljus ovanför 

backen indikerar antal och var man ska plocka. 

Operatören registrerar och trycker på 

ljusindikatorn.  

En order är klar när det inte längre lyser på någon back, se figur 34. 

 

Fördelar (logistics.about.com, 2013-05-06):  

 Lättanvänd 

 Kvalitet och tillförlitligheten är betydligt högre jämfört med plocklistor 

 Flexibel och säker lagerhantering online 

 Lager och inventeringskontroll 

(logistics.about.com, 2013-05-06) 

Nackdelar (Egna reflektioner; alltomlinser.se, 2013-05-14): 

 För personer som är färgblinda blir arbetet svårt att utföra, då det är just rött och grönt 

sken som är känsligt 

 Om systemet skulle krascha kan kostnaderna öka betydligt 

 Måste anställa eller hyra underhållstekniker som kan lösa eventuellt krångel med 

systemet 

(Egna reflektioner; alltomlinser.se, 2013-05-14) 

Pick- To- Voice 

Personalen får information genom hörlurar och kan kontrollera systemet med endast rösten 

om ordern är klar. Pick- To- Voice möjliggör att man har händerna fria och att 

plockhastigheten ökar när man endast behöver lyfta och greppa varorna, se figur 35.  

  

Figur 34; Pick- To- Light (Ssi- schaefer.se, 2013- 05-

06) 
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Fördelar (Optiscangroup.com, 2013-05-06): 

 Introduktionen av verktyget är enkel och snabbt 

 Små justeringar vid säsongsvariationer 

 Kanalfördelningen sker flexiblare 

 Både händer och ögonen är fria  

 Risken för plockfel minskas 

(Optiscangroup.com, 2013-05-06) 

Nackdel (Egna reflektioner, 2013-05-06): 

 Svårt för personer med nedsatt hörsel 

 Svårt för personal som tycker om att lyssna på 

musik medan de arbetar. Personalmotivationen kan 

minska 

(Egna reflektioner, 2013-05-06) 

 

Pick- To- Tote 

Operatörerna kan plocka artiklar i vagn för kitting, påfyllning 

och interna orderbyten. Mobila robotdrivna enheter hämtar 

inventarie-pods till arbetarna som använder enkla Pick- To- 

Light/ put- To- Light för att fylla varje order.  Operatören 

behöver inte avlägsna sig från plockplatsen och kan plocka fler 

order samtidigt.  Systemet kontrollerar sekvenserna i hur varje 

artikel hämtas, se figur 36.  

Fördelar (ssi-schaefer-asia.com, 2013-05-06): 

 Enstaka fel 

 Effektiviteten vid plock ökar i jämförelse med vanligt 

orderplock 

 Plockhastigheten kan komma upp i 1000 plock/timme 

 Noggrannheten ökar betydligt i plock 

 Plock direkt i orderbehållaren 

(ssi-schaefer-asia.com, 2013-05-06) 

Nackdelar (Egna reflektioner): 

 Ensidiga rörelser, personen står kvar på samma plats 

Parallellt plockningssystem 

Det här systemet är bäst för artiklar med 

hög omsättningshastighet och som inte är 

lämpade för automatisering. Personalen tar 

emot relevant information och plockar 

från artikelbehållarna. Pick- by- Light 

gränssnittet avgör var order ska tas ifrån, se 

figur 37.  

Fördelar (ssi-schaefer.se, 2013-05-06): 

 Flödestiden för order är optimalt genom parallell hantering 

 Ergonomisk  

 Användarguiden är lätt att förstå och medför korta utbildningstider 

(ssi-schaefer.se, 2013- 05- 06) 

Nackdelar (Egna reflektioner): 

 Man är beroende av systemet, det måste fungera.  

Figur 35; Pick- To- Voice (ehrhardt- partner.com, 

2013-05-06) 

 

Figur 36; Pick- To- Tote (2013-06-06) 

Figur 37; Parallellt plockningssystem (ssi- schaefer.se, 2013-05-06) 
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6.10 Lagerlayout 
Det nuvarande lagerflödet har avvikelser från standardprinciperna. Eftersom inleverans och 

utleverans ligger på samma sida av lagerhuset är ett U-format flöde en passande princip. För 

att kunna åstadkomma ett sådant flöde och minska onödig transport kan ett alternativ vara att 

byta lagerplatserna mellan grov- och plocklager. Figur 38 visar hur lagerområdets avstånd till 

tak varierar. Detta medför att höjden inte kommer att utnyttjas helt vid byte av lagerplats.  

 

Vi anser att platsbyte mellan inleverans och utleverans är bättre allternativ. Denna lösning i 

kombination med större hyllor minskar även påfyllningsbehoven. Figur 39 visar hur 

omplaceringen skulle kunna påverka flödet. 

  

Figur 38; Höjdskillnader i hela lagerhuset 

Figur 39; Lagerlayout och lagerflöde, förslag 
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7. Slutsats och rekommendationer 
Det här kapitlet är en sammanfattning av diskussion och ett urval av framkomna förslag samt 

svar på våra forskningsfrågor.  

Slutsats 

1. Enligt vilka principer kan man placera artiklar? 

Lifco Dental borde dela upp artiklarna efter exempelvis volymvärde eller 

omsättningshastighet och ha distinkta regler för att kontrollera lagerhanteringen.  

2. Hur kan man utforma arbetssättet på lager både kostnadseffektivt och ergonomiskt? 

Många faktorer påverkar kostnadseffektiviteten, bland annat medarbetarnas motivation och 

prestation. Många belastningsskador kan reduceras med kunskap och motivation 

3. Hur kan materialflödet effektiviseras? 

Materialflödet påvekas av fakotorer som slutkundens efterfråga, kommunikation och 

parametrar som används i prognos. En sådan parameter är säkerhetslager och rekommenderas 

att anpassa efter omsättningshastigheten. 

Takttiden mellan efterfrågan och inköp är ojämn. Materialflödet kan effektiviseras genom att 

man mäter takttiden kontinuerligt och sedan jämför med den optimala takten för att hitta 

förbättringspotential.  

Rekommenadationer 

 En kombination av gånglängdsprincipen, höjdledsprincipen och popularitetsprincipen 

rekommenderas. 

 Att ha strikta regler och rutiner kring fel och defekter och göra uppföljningar. 

 Ett halvautomatiskt plocksystem vore ett alternativ för Lifco Dental eftersom det spar 

tid samtidigt som evetuell krångel inte skulle stoppa flödet i lagret. 

 Tydlig information om att produkterna återigen finns på hyllan, till exempel en digital 

informationstavla som visar aktuell status för varje station. Nuvarande situation är att 

när det saknas en produkt på plocklistan ställs backen i kö. Den som har plockat måste 

själv se efter om produkten är påfylld. Detta kan hända flera gånger utan att produkten 

finns på hyllan. 

 Ledningen kan på ett aktivt och kreativt sätt hitta olika vägar för att kommunicera och 

stärka relationen till medarbetarna. 

 Benchmarking visar att det finns tre principer som påverkar personalmotivationen 

positivt; de vill bli sedda, hörda och utmanas. Det är viktigt att kunna utmana sina 

medarbetare och ge dem nya ansvarsområden de kan ansvara för. 

 Vi rekommenderar att ledningen tillsammans med personalen gör regelbundna 

genomgångar och undersökningar av riskfaktorer i lagerhuset. Bedöm de identifierade 

riskerna, prioritera och beroende på allvarighetsgraden åtgärda. Ett visuellt och 

transparent informationssystem påverkar medarbetarnas beteende och reducerar den 

kognitiva stressnivån. En checklista över planerade och utförda förbättringsarbeten 

rekommenderas. Var kreativ med visualiseringen och anpassa den efter 

företagskulturen.  
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Bilaga 1: Medgivande av bildpublicering 
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Datum: 

Syftet med intervjun är att ge ett underlag för att undersöka trivsel och motivation på arbetet. 

Intervjun utförs anonymt. 

1. Har du sett framsteg med förbättringsarbete på Lifco Dental? anser du att det ha 

blivit till det bättre? 

2. Hur ser du på förändringar som har skett och kan tänkas ske?  

3. Har det förändringar som skett under den tid du jobbat på Lifco Dental påverkat dig 

negativt? Positivt? 

4. Känner du att ditt arbete på Lifco Dental uppskattas? 

5. Vad anser du företaget kan göra mer för att du ska trivas bättre på arbetet? 

6. Vad kan du göra själv för att du ska trivas bättre på arbetet?  

7. Hur är din inställning när du går till jobbet?  

8. Hur anser du att du blivit bemött av övrig personal, känner du dig som en i gänget? 

9. Tycker du att du kan säga vad du tycker till ledningen? 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor riktad mot lagerpersonal 
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Bilaga 3: Intervjufrågor riktad mot tandläkare 
  

 

1. Vilka säljbolag handlar ni utav?  

Resten av frågor besvaras endast om minst en av dessa säljbolag nämns vid första frågan. DAB 

Dental, AB Nordenta, Jacobsen Dental, Hammasväline, Dentium eller Ellman. 

2. Vem gör beställningen? hur sker beställningen? När brukar ni beställa? Vilken tid 

på dagen. 

3. Vad avgör valet vid till exempel beställning av muggar? Pris, design eller kvalité? 

4. Hur viktig är design och färgen på en artikel för er? 

5. Har ni upplevt irritationsmoment när ni mottagit ordern? Vilka i så fall? 

6. Tänker ni på miljön när ni lägger upp en beställning? Till exempel beställa större 

kvantitet för artiklar med lång hållbarhet för att minska transporten.  

7. Vilka krav ställer ni hos säljbolagen? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor riktad mot säljbolagen 
  

 

1. Hur ser organisationen ut? Berätta om processen, vad har ni för arbetsuppgifter? 

2. Varför är deadline kl 14.00?  

3. Hur går marknadsföringen till? 

4. Hur kommunicerar ni med Lifco Dental?? vilka avdelningar har ni kontakt med? 

5. Vilka krav har ni på Lifco Dental? 

6. Vem vill ha in nya artiklar, ni eller tandläkaren? Hur ser tillväxten av nya artiklar ut? 

Hur ser ni på framtiden? 

7. Finns det några problem 
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Bilaga 5: Intervjufrågor vid studiebesök 
  

 

1. Hur många artiklar hanterar ni? Hur många personal? Hur stor är ytan? Hur många 

pallar eller artiklar kommer in och går ut under en dag? 

Medelomsättningshastigheten?  

2. Hur får ni reda på att en artikel är slut eller på väg att ta slut? Hur sker 

beställningen? Hur sker påfyllningen?  

3. Har varorna bestämda platser? Om inte, hur väljs deras platser när varorna kommer in? 

Vilka placeringsprinciper används? 

4. Hur ofta får ni helt nya artiklar? Hur väljer ni plats för dessa nya artiklar? Är det så 

att en annan vara måste utgå för att nya varor ska få plats? 

5. Hur markeras olika område t.ex arbetsområde, teknikområde och rast- och 

kommunikationsområde? 

6. Hur sker kommunikationen mellan medarbetarna? Hur ofta har ni personalmöte? 

7. Hur fungerar informationsutbytet mellan ledningen och lagermedarbetarna? 

8.  Hur tar medarbetarna del av information och instruktion från ledningen? Är de 

medvetna om sina uppgifter och företagets mål? Vet de vilka deras lagkamrater är?  

Hur har de fått reda på det? Hur ser gemenskapen ut? 

9. Om fel uppstår under processen, hur uppmärksammar ni problemen? Får alla reda 

på de och hur?  På vilket sätt registrerar ni dessa problem och defekter?  Hur jobbar 

ni med åtgärder? Förmedlar ni åtgärderna till övriga medarbetare? På vilket sätt? 

10. Hanterar ni kemiska produkter? Hur, har de speciella platser, är märkta, hanteras på 

ett annat sätt än andra produkter? Säkerhetsföreskrifter? 

11. Personal motivation, arbetsskador? Om det finns mätetal. Hur vidtar ni åtgärder? 

12. Miljöbesparande åtgärder? Energiförbrukningen? 
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Bilaga 6: Symbolbeskrivning 
  

Beskrivning Symbol 

Processlåda; i varje processbox står det aktuell 

station där artikeln hanteras och antal arbetare 

som behövs.   
 

Företag/kundlåda; Vilket företag eller kund 

processen avser 

 

  

Informationslåda; innehåller information om 

varje station som är relevant för processen. 

Select shape and type 

text. Yellow handle 

adjusts line spacing.

 
Transportpil; anger transportriktningen för att 

hämta eller lämna order 

 
Krokig pil, visar det elektroniska 

informationsflödet 

  

Tryckande pil; visar att det är ett tryckande 

flöde 

 
Dragande pil; visar ett dragande 

informationsflöde  

Grovlager; lagersymbol där artiklarna förvaras 

 
Tidslinelåda; visar ledtiden och den 

värdehöjande tiden  

 
Tidslinje; visar processtiden som är fördelad i 

olika stationer och förflyttningstiden för 

artiklar. 

 

 

Transportmedel; lastbilstransport  

Kaizenexplosion; visar områden med slöserier 

och förbättringsmöjligheter 
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Bilaga 7: Värdeflödeskartläggning översikt 
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Bilaga 8: Värdeflödeskartläggning segment 1+2 
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Bilaga 9: Värdeflödeskartläggning segment 1 
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Bilaga 10: Värdeflödeskartläggning segment 2 
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Bilaga 11: Sektionsplacering, artikel- och vagngång 
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Bilaga 12: Plocklista 
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Bilaga 13: Spagettidiagram 
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Bilaga 14: Lifco Dentals princip för artikelplacering 
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Bilaga 15: Nuvarande artikelplacering 
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Bilaga 16: Riskbedömning vid manuell hantering- Lyfta/ Bära 
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Bilaga 17: Riskbedömning vid manuell hantering- Skjuta/Dra 
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Bilaga 18: Riskbedömning vid arbete med hand och arm
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Bilaga 19: GANTT- schema 
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Bilaga 20: Arbetsinstruktion 
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Bilaga 21: Värdeflödeskartläggning Förbättringsområde 
 


