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Sammanfattning  

Kunskap kring logistik och dess ekonomiska betydelse för organisationer har växt 
avsevärt de senaste årtionden. Logistik ses numera som en framgångsfaktor och 
bidrar genom effektiva informations- och materialflöden till en organisations 
konkurrenskraft. Organisationer strävar efter lönsamhet genom att bemöta det 
marknaden efterfrågar och inte sällan är utnyttjandegraden på maskiner nära 100 
procent. Detta bidrar till ökat slitage och ställer höga krav på en väl fungerande 
förrådsverksamhet som underlättar det löpande underhållet genom tillförseln av 
reservdelar och förslitningskomponenter.  
  
Studien syftar till att inom industriell förrådsverksamhet undersöka om 
materialöverlämning vid disk är effektivt samt redogöra för faktorer för effektiva 
materialflöden.   
  
För att redogöra för hur en materialdisk bidrar till ett effektivt materialflöde har 
processens aktiviteter kartlagts och genom arbetsmätning tidsbestämts. För att 
utveckla kunskap rörande faktorer som påverkar materialflöden har benchmarking, 
intervjuer och observationer genomförts. Empirin har analyserats med hjälp av en 
litteraturgranskning beståendes av tidigare forskning.  
  
Vid kartläggning av materialdisken framkom det att den är resurskrävande och 
bidrar inte till ett effektivt materialflöde. Studien visar på hur antalet 
betjäningstillfällen kan reduceras med hjälp av reservationer, kitting, reducering av 
icke-kritiska artiklar i förrådet, EDI och självbetjäning.  
För att möjliggöra självbetjäning presenterar studien stödjande faktorer i form av, 
materialrekvisition, god visualisering, streckkoder, handskanning och övervakning.   
Studien presenterar faktorer som bidrar till ett effektivt materialflöde inom 
industriell förrådsverksamhet i form av materialbehovsplanering baserad på 
kritikalitetsanalys, uppdaterade ledtider och transparent informationsflöde.  
Studiens implikationer till fallföretaget är materialdiskens konsumerade tid som 
uppgick till 82,5 timmar per månad med tillhörande kostnad på ungefär 300 000 
kronor per år. 
Slutligen presenteras ett identifierat teoretiskt gap då tidigare utförd forskning 
främst riktar sig mot materialflöden inom produktion. Framtida forskning bör 
behandla materialbehovsplanering och materialflöden ur ett förråds perspektiv. 
 
Nyckelord: Logistik, arbetsmätning, benchmarking, effektiva materialflöden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
 
Knowledge about logistics and its economic importance for organizations has grown 
considerably in the recent decades. Logistics has been seen as a factor for a business 
success and contributes through effective information- and material flow to an 
organization's competitiveness. Organizations strive for profitability by responding 
to market demand and maximizing the machines utilization. This leads to early wear 
and tear of the machines, which then demands efficient storage operations that 
facilitate ongoing maintenance by supplying spare parts and components. 
 
The purpose of the study is to investigate the efficiency of material delivery at disk 
and seek to explain the factors that contribute to efficient material flows in an 
industrial storage operation. 
 
The process's activities are mapped through time and motion study, benchmarking, 
interviews and observations are conducted to develop the knowledge about the 
factors affecting the material flow. The empirical data is analysed with the help of a 
literature review. 
 
While mapping the material disk, it was found that it is a resource-intensive work 
and does not contribute to an efficient material flow. This study shows that how the 
number of services can be minimized by means of reservations, kitting, and 
reduction of non-critical items in the storage, EDI and self-service.  
 
To enable self-service, this study presents the supporting factors, like material 
requisition, good visualization, barcodes, manual scanning and monitoring.  
 
This study presents the factors that contribute to an effective material flow in an 
industrial storage operations, for instance. 
The study's contribution to the case company is the consumed time of the material 
disk which amounted to 82.5 hours per month with an associated cost of 
approximately 300,000 SEK per year. 
 
Finally, the theoretical gap related to material flow within production is presented. 
Future research should address material planning and material flows from a storage 
perspective. 
 
Keywords: Logistics, time and motion study, benchmarking, effective material 
flow. 
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1 Inledning  

Följande kapitel presenterar en introduktion och bakgrund till arbetet följt av syfte, 
frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund  

I dagens osäkra ekonomi måste organisationer av olika karaktär vara flexibla och ta 
till vara på tillfället att utvecklas, något som de kan vara tvungna att göra för att 
överleva (Edmonds, 2011). I takt med tiden förändras människans behov och 
önskemål och för att bemöta detta måste verksamheter sträva efter hållbar 
utveckling inom social- och ekonomisk hållbarhet (Ammenberg, 2012). Inom social 
hållbarhet måste verksamheter sträva efter att utveckla processer med människans 
arbetssituation i fokus för att främja god hälsa, delaktighet och meningsfullhet 
(ibid.). Rörande den ekonomiska hållbarheten skall verksamheter utvecklas för att 
främja till en högre grad av sysselsättning till en god hushållning med knappa 
resurser för samhället (ibid.). För att ligga i framkant och ha en fördel sett till 
konkurrenter måste organisationer vara öppna för ny teknologi, dock kan det vara 
en omständlig procedur att driva igenom förändring och det tar tid för människor att 
anpassa sig till nya arbetsstandarder (Edmonds, 2011). 
 
Från att setts som en mer passiv aktivitet med fokus på kostnadsreducering har 
logistik kommit att utvecklas till en framgångsfaktor för en organisations 
konkurrenskraft, varpå det nu är en central del av organisationers planeringsprocess 
(Spillan et al., 2013).  Logistik innefattar en organisations flöde av information, 
material och produkter (Christopher, 2011). Inom organisationer blir det kritiskt att 
veta hur stor efterfrågan är, detta då det möjliggör effektiv logistik. Hur stor 
efterfrågan kommer att bli är dock svårt att förutse även med förbättrade prognoser 
(Tibben-Lembke & Rogers, 2006). Då efterfrågan är oviss är det svårt att planera 
för hur stor kapacitet som logistiken kräver samt plats och tid (ibid.). 
Produktionskapaciteten bedöms utifrån långtidsprognoser och därmed får 
organisationer bestämma huruvida de önskar överkapacitet sett till efterfrågan eller 
om dem önskar att organisationens kapacitet är mindre än efterfrågan (Olhager, 
2013). Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar materialflödes effektivitet, 
däribland hur väl ledningen för organisationens produktionskapacitet samarbetar 
med marknadsavdelningen då detta kommer avgöra hur stora lagernivåer 
organisationen kommer besitta (Ashayeri & Selen, 2005). Samarbetet mellan dessa 
parter antas bekänna färg om organisationen väljer att försöka möta en efterfrågan 
som är högre än befintlig kapacitet för produktion. Underhållet på organisationens 
maskiner antas bli större om utnyttjandegraden hos maskinerna alltid ligger på 100 
procent. Detta antas leda till ett behov av en flexibel underhållsverksamhet med 
stora lagernivåer av reservdelar. 
 
Vanligen mäts maskiners prestanda genom styck- och ställtider och litet fokus har 
lagts på hur människan påverkas av att bli observerad och studerad i sitt arbete. Vid 
användning av materialöverlämningsdisk är människor delaktiga i processen, deras 
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beteende och attityder påverkar den tid processen kräver. Genom 
styrningsmentalitet avses det att leda, guida, forma och korrigera beteenden istället 
för att kontrollera och tvinga fram förändring (Burchell et al., 1991). Detta 
förutsätter dock att den personliga integriteten på arbetsplatsen respekteras och att 
de studerade medarbetarna inte känner sig kränkta.  
 
Denna studie kommer att äga rum på Stora Enso Skutskärs centralförråd. 
Centralförrådet är en kritisk del i verksamheten då det möjliggör produktion och 
fabrikens fortsatta överlevnad. Likt de flesta industrier strävar fabriken efter största 
möjliga lönsamhet, dock har förbättringsarbetet kommit i skymundan. Författarna 
har ett gemensamt intresse för logistik och har nu fått en unik möjlighet att vara med 
och initiera förbättringsarbete hos en stor tillverkande industri rörande deras 
förrådsprocesser. Författarna har genom tidigare studier lyft fram olika områden 
med förbättringspotential och har genom god respons från organisationen fått 
förtroende till fortsatta studier.  
 
För att utveckla kunskap om faktorer som påverkar materialflöden inom industriell 
förrådsverksamhet kommer även Ahlsell, BillerudKorsnäs och Stora Enso 
Kvarnsveden att studeras. Dessa verksamheter kommer att studeras i jämförande 
syfte för att se vilka faktorer som är kritiska för deras materialflöden.  

1.2 Problemformulering 

I takt med den ökande efterfrågan försöker Stora Ensos pappersbruk i Skutskär 
bemöta denna och öka omsättningen. Genom att utnyttja maskinerna till fullo 
tillkommer en stor påfrestning på fabriken. Materialflödet hos förrådsverksamheten 
är kritiskt då det skall underlätta för fabrikens löpande underhåll. Överlämning av 
material sker ofta över disk varpå denna kräver bemanning och förrådstekniker blir 
uppbunden under stora delar av sin arbetsdag. Detta skapar ett obalanserat 
arbetsflöde då pågående aktiviteter inom förrådsverksamheten prioriteras bort då 
fabrikens produktion står i fokus. Aktiviteter som inventering, utskrotning och 
förbättringsarbete blir lidande då personaltimmar inte räcker till. De aktiviteter som 
prioriteras bort leder i slutet av året fram till att extra bemanning krävs för att klara 
av stundande inventering samt utskrotning. Den bortprioriterade utskrotningen 
bidrar till att föråldrade artiklar bundit kapital samt utrymme. I takt med att 
förbättringsarbete kommit i skymundan har förrådets processer kommit att bli 
känsligt för störningar, detta då förrådet är beroende av den nuvarande personalens 
kompetens. Processen blir lidande vid sjukfrånvaro då kompetensen hos teknikerna 
är oersättlig då stor del av materialet har flytande placering samt att lokalen har 
bristfällig visualisering i form av kartor och skyltar. Fabriken blir därmed beroende 
av förrådsteknikernas lokalkännedom. 
 
Förrådsteknikernas uppgift är att samverka med fabrikens kunder och hjälpa dem till 
största möjliga mån. Diskussioner förekommer helt naturligt då det kommer till val 
av material som kunden behöver. Det som händer är då att dessa diskussioner ofta 
omvandlas till allmänt prat och tenderar att dra ut på tiden vilket resulterar i ett 
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ineffektivt arbetsmoment. Detta beteende har byggts upp under en lång tid på grund 
av en företagskultur som utan befintliga arbetsstandarder har tolererat detta.     

1.3 Syfte  

Studien syftar till att inom industriell förrådsverksamhet undersöka hur 
materialöverlämning vid disk kan bidra till ett effektivt materialflöde. Studien avser 
även att redogöra för faktorer för effektiva materialflöden inom industriell 
förrådsverksamhet. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur bidrar en materialdisk till ett effektivt materialflöde? 

 Hur kan antalet betjäningstillfällen för materialöverlämning vid disk 

reduceras? 

 Vilka stödjande faktorer möjliggör självbetjäning inom industriell 
förrådsverksamhet? 

 Vilka faktorer har betydelse för effektiva materialflöden inom industriell 

förrådsverksamhet? 

1.5 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till materialflödet över disk på Stora Enso Skutskärs 
centralförråd där fokus kommer ligga på att ta fram tider och kostnader för denna 
station. Genom benchmarking på Ahlsell, BillerudKorsnäs och Stora Enso 
Kvarnsveden kommer materialflöden och framgångsfaktorer för industriell 
förrådsverksamhet studeras. 
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2 Metod 

Följande kapitel redovisar tillvägagångssätt och metodval. Kapitlet avslutas med en kritisk 
granskning av metod. 

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

En forskningsmetod beskriver den metod som forskaren valt att använda sig utav vid 
insamling, hantering och analysering av information (Patel & Davidson, 2011). Vid 
urvalet av forskningsmetod finns två huvudinriktningar, kvalitativa och kvantitativa 
metoder (ibid.). Det som skiljer dessa åt är metoden för insamling av data samt hur 
denna bearbetas vid den vetenskapliga undersökningen (ibid.).   
 
Kvalitativ tradition 

Justesen och Mik-Meyer (2011) och Creswell (2014) menar att kvalitativt arbete 
handlar om att ta del av direkt information på plats som sedan kan analyseras. 
Exempel på kvalitativa forskningsmetoder kan enligt Justesen och Mik-Meyer 
(2011), Creswell (2014) och Bryman (1997) innefatta intervjuer, deltagande 
observationer, fokusgrupper, och dokumentstudier.   
Den kvalitativa forskningen menar Yin (2013) kan möjliggöra djupstudier inom ett 
brett urval av ämnen och menar att andra forskningsmetoder tenderar att begränsa 
forskningen. Enligt Yin (2013) är den kvalitativa forskningsmetoden lämplig vid de 
tillfällen då det krävs en förståelse för omständigheter, sammanhang och inblandade 
parters synpunkter. För att en kvalitativ studie skall ses som tillförlitlig och trovärdig 
krävs det enligt Yin (2013) att forskningsmetoden är transparent, vilket syftar till att 
den skall vara tydligt beskriven och tillgänglig offentligt samt att arbetet skall kunna 
genomföras av andra för att stödja eventuella slutsatser. Enligt Sohlberg och 
Sohlberg (2013) skall en kvalitativ forskningsmetod ge en flerdimensionell 
beskrivning av ett forskningsområde som inte innefattar strikta mätbara variabler. 
  
Kvantitativ tradition 

Ett antal olika metoder för insamling av information förknippas med den kvantitativa 
forskningen som experiment, survey metod, strukturerad observation, 
innehållsanalys och analys av tidigare insamlad information (Bryman, 1997). Hur 
mätningar har genomförts skall beskrivas genom den kvantitativa forskningen och en 
viss distans mot objektet som undersöks skall eftersträvas (Olsson & Sörensen, 
2011). Avstånd, neutralitet, selektivitet och en formell interaktion med de 
medverkande eftersträvas då det skall bli objektivt. Då undersökningen skall kunna 
upprepas i ett senare skede måste det subjektiva inslaget säkerställas (ibid.). I 
allmänhet avser den kvantitativa forskningen insamling av numerisk data längs en 
mätbar dimension där relationen mellan teori och forskning är deduktiv (Bryman 
och Bell, 2013). Insamling av viss kvantitativ data är enkel då den behandlar 
exempelvis ålder, utbildningslängd och inkomst, dock kan forskaren komma att 
behöva omvandla insamlad data till variabler, en kodning för att möjliggöra 
kvantitativ analys (ibid.). Syftet med att mäta grundar sig i att beskriva små 
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skillnader mellan människor då det innefattar aktuella variabler. Det ger ett 
konsistent eller konsekvent verktyg samt att det möjliggör beräkningar och 
skattningar rörande relationen mellan begrepp (ibid.).  

Val av forskningsmetod 

Vid genomförandet av denna studie har författarna brukat både den kvantitativa och 
kvalitativa datainsamlingsmetoden. Då företag skiljer sig åt och befinner sig i olika 
situationer har författarna använt sig av en betydande del kvalitativ insamlad data i 
form av intervjuer och observationer. Dessa metoder används för att erhålla en ökad 
förståelse för hur företaget arbetar och vilka unika aspekter som bör beaktas. För att 
stärka den kvalitativa informationen har den kvantitativa metoden använts i form av 
numerisk data, detta för att skapa en objektiv bild över nuläget. Kombinationen av 
den kvantitativa och kvalitativa metoden har därmed stärkt författarnas argument vid 
beslutsfattande moment för arbetet. 

2.2 Fallstudie 

Vid genomförandet av vetenskapliga studier finns det ett flertal forskningsstrategier 
att välja bland, exempelvis teoribildning, hypotesprövning och fallstudie (Ejvegård, 
2009). Forskningsstrategin beskriver hur studien- och eller forskningen har 
genomförts (ibid.). 
 
Lindvall (2007) menar att en fallstudie kan användas när avsikten är att utföra en 
grundlig forskning på ett färre antal verksamheter, där en granskning sker vid ett 
särskilt område eller ur flera synvinklar. En fallstudie skall ge en god avbildning av 
verkligheten (ibid.). En fallstudie kan inrikta sig på två olika element eller 
kombinationen av dessa, hårda element exempelvis produktionsstrategier eller 
mjuka element i form av organisationsbeteenden (Voss et al., 2002). En fallstudie 
kan även användas vid olika fall inom en verksamhet för att studera olika problem 
eller undersöka ett specifikt problem med en variation av kontexter (ibid.). Yin 
(2014) menar att valet av fallföretag skall baseras på tillgången av data som krävs för 
att bevara frågeställningarna. 
 
Val av Fallföretag 

Tillvägagångssättet som använts i denna forskning är en fallstudie då författarna 
önskar att undersöka hur teori för effektiva materialflöden går att koppla till 
industriell förrådsverksamhet. För att undersöka om teorin går att applicera på 
industriell förrådsverksamhet föll valet på Stora Enso Skutskär, detta då författarna 
erhåller möjligheten att besvara studiens frågeställningar där.   

2.3 Multi-case  

En jämförande eller komparativ design innebär att nästintill identiska metoder 
används för att jämföra ett stadium av två eller flera kontrasterande fall (Bryman, 
2011). Utförandet av en komparativ design skall utmynna i en större förståelse för 
uppkomsten av ett visst fenomen genom att jämförelsen sker på flera aktörer (ibid.). 
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Yin (2014) menar att en multi-case studie är bra för att erhålla en stark syntes, detta 
genom att individuellt undersöka resultaten för varje fall och sedan observera 
mönstret hos resultaten mellan fallen. Implementeringen av den jämförande 
designen kan ske genom ett kvalitativt respektive kvantitativt angreppssätt (Bryman, 
2011). 
 
Val av företag 

För att erhålla kunskap rörande andra verksamheters materialflöden har författarna 
valt den komparativa designen. Benchmarking har genomförts på Billerud Korsnäs 
som är ett konkurrerande pappersbruk, Stora Enso Kvarnsveden inom samma 
koncern samt Ahlsell som är en grossist och leverantör åt dessa industrier. 
Leverantören Ahlsell valdes för att ge denna studie ett mer helhetsperspektiv. Vid 
insamlingen av data har den kvalitativa metoden används i form av observationer och 
intervjuer, detta då kvantitativ metod i form av siffror inte är möjligt då företagen 
inte vill lämna ut sådan information på grund av konkurrenssituationen.   

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Vid genomförandet av en vetenskaplig fallstudie existerar det olika kunskapssyner 
för det vetenskapliga förhållningssätten (Rosenqvist & Andrén, 2006). Definitionen 
av angreppssätt baseras på de förhållningssätt som väljs för det som skall undersökas 
(ibid.). Uppfattningen för vetenskap, människa och omvärlden kan variera samt vad 
som bedöms som den rätta kunskapen. Yin (2012) definierar tre olika synsätt, 
deskriptiv, explorativ och förklarande. 
 

Deskriptiv  

 

Deskriptiva fallstudier är den mest förekommande formen av fallstudier och avser 
att beskriva ett verkligt fenomen (Yin, 2012). Den deskriptiva designen kräver inte 
stor mängd analytisk aktivitet och kan därmed utföras av människor utan 
specialistkunskap (ibid.). Baksidan med en deskriptiv design är att de endast återger 
ett fenomen i skriftlig form och det prioriteras inte bland problemen (ibid.). 
Deskriptiv forskning inom det kvalitativa avser att forskaren håller sig nära 
situationen och återger den, många gånger får den deskriptiva forskningen kritik då 
den inte alltför sällan återger för stor mängd detaljer (Bryman & Bell, 2015). Dessa 
återgivningar av omgivningen där studien äger rum kommer innefatta minimalt med 
tolkningar, dock är den deskriptiva forskningen ofta ett bra underlag för att sedan 
tolka (ibid.). 

 

Explorativ  

 
Denna form av fallstudie innebär att fältarbete och insamling av data sker innan 
frågeställningar och metodik för studien formas (Yin, 2012). Avsikten med denna 
typ av forskning kan vara att finna en teori genom att observera ett socialt fenomen i 
sin naturliga form (ibid.). Dock skall forskaren vara medveten om att när 
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forskningsfrågorna och metodiken fastställs kan studien frångå formen fallstudie 
(ibid.).  
 

Förklarande  

Synsättet avser orsak och verkan, hur och varför uppstår olika fenomen och 
kvantitativ analys av olika faktorer (Yin, 2012). Den förklarande designen har för 
avsikt att förklara sambanden mellan beroende och oberoende variabler där den 
oberoende variabeln skall förklara det fenomen som studeras (ibid.).  Vanligen väljer 
forskarna den experimentella designen då kvantitativa jämförelser skall ske mellan 
experiment- och kontrollgrupper (Bryman & Bell, 2013). Avsikten med denna typ 
av forskning är att förklara uppkomsten av det som studeras exempelvis genom att 
testa teorier (ibid.). 
 
Val av synsätt 

Studien upprättas enligt det förklarande synsättet, detta då författarna tar hänsyn till 
orsak och verkan. Författarna avser att förklara hur och varför materialdisken 
konsumerar den tid den gör. 

2.5 Vetenskaplig forskningsansats    

Deduktion, induktion och abduktion är förklaringsmodeller som avser att klargöra 
hur världen egentligen ser ut (Patel & Davidson, 2011). 
 
Deduktion 
 
Hur teori och praktik samspelar inom samhällsvetenskapen representerar deduktiv 
teori, den kunskap som finns inom ett specifikt område med tillhörande teori ger 
forskaren en eller flera hypoteser som skall genomgå en empirisk granskning 
(Bryman & Bell, 2013). Hypotesen innefattar begrepp som skall översättas till 
företeelser som kan undersökas, det innebär att forskaren utifrån de data som utgör 
en del av hypotesen måste redogöra för hur informationen kan samlas in (ibid.). 
Deduktion avser att dra slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna 
principer, utifrån teori skapa ett antagande om verkligheten (Olsson & Sörensen, 
2011). 
 
Induktion  

Utifrån upptäckter i verkligheten kan forskaren sammanföra dessa upptäckter med 
allmänna principer varpå en teori kan bildas (Olsson & Sörensen, 2011). De resultat 
som framkommit med tillhörande konsekvenser skall beskrivas genom att resultaten 
återkopplas mot den teori som styrt undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

Abduktion 

Abduktion avser att forskaren kan röra sig mellan teori och empiri för att erhålla full 
insikt, abduktion som undersökningsmetod är besläktat med både induktion och 
deduktion (Patel & Davidson, 2011). Till en början anses abduktion besitta stora 
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likheter med induktion för att sedan övergå mot den deduktiva metoden då teori 
används för att jämföras med empiri (ibid.).  

Val av forskningsansats  

Utan förutfattade meningar och förväntningar initierades studien och insamling av 
empirisk data om företagets processer kom att ske för att skapa ett nuläge, detta 
speglar den induktiva undersökningsmetoden. Då analys av nuläget var färdigställt 
valdes lämpliga teorier för att erhålla information om tidigare forskning och teorier 
på området. Under deduktion faller denna undersökningsmetod. För att utvinna en 
bredare förståelse har författarna pendlat mellan deduktion och induktion varpå 
undersökningsmetoden kommit att spegla ett abduktivt angreppssätt. 

2.6 Datainsamlingsmetod 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt för hur information kan erhållas till en 
forskningsstudie. Valet av datainsamlingsmetod är kritiskt då relevant data skall 
samlas, vilket utmynnar i grundlig och tillförlitlig information. Nedan beskrivs de 
olika metoderna för datainsamling. 

2.6.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuer är enligt Olsson och Sörensen (2011) att utvinna kunskap 
rörande respondentens värld. För att erhålla ett bra intervjuresultat menar Olsson 
och Sörensen (2011) att det krävs ett väl definierat syfte och problemområde innan 
påbörjad intervju. Vid en intervju menar Olsson och Sörensen (2011) att det finns 
tre viktiga aspekter att ha i åtanke, 1) skapa ett samarbetsvilligt klimat, 2) minimera 
uppkomsten av påverkande faktorer, 3) skapa giltighet genom att respondenten 
svarar på ställd fråga.  
  
Ostrukturerade intervjuer 

Enligt Bryman (1997) kan intervjuer struktureras på olika sätt och beskriver därför 
likheter och olikheter mellan intervjumetoder. Ostrukturerade intervjuer syftar till 
att forskaren låter respondenten tala fritt och därmed styr samtalet så lite som 
möjligt för att lämna utrymme för egna reflektioner (Bryman, 1997). Enligt Bryman 
(1997) är det viktigt att låta respondenten tala fritt och tillåta att ämnet lämnas för 
att på så sätt erhålla vad respondenten anser är viktigt att prata om. 
 
Strukturerade intervjuer  

Strukturerade intervjuer med framställt frågeschema används främst när forskaren 
vill att intervjun skall täcka ett visst tema (Bryman, 1997). Det som kännetecknar en 
strukturerad intervju är enligt Olsson och Sörensen (2011) att frågorna är utformade 
på ett sådant sätt att samtliga respondenter tolkar frågorna på samma sätt.  
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Val av intervjumetod 

Studien innefattar strukturerade intervjuer då frågeschema använts. Respondenten 
har fått tala fritt kring aktuell fråga, detta för att lämna utrymme för egna 
reflektioner.  

2.6.2 Observation 

Vid insamling av information för hur en process beter sig menar Bryman och Bell 
(2013) att observation är en god metod för att iaktta aktuellt område. Fördelen med 
observationer är att slutsatser inte behöver dras av författaren rörande 
respondenternas uppfattning på ämnet (Bryman & Bell, 2013). 
 
Deltagande observation 

Den mest kända metoden för insamling av information är enligt Bryman (1997) och 
Yin (2013) deltagande observation. Bryman (1997) beskriver deltagande 
observation som en lång tidsperiod där forskaren studerar undersökningspersonerna 
i syfte att skapa en helhets- och djupgående bild av individer, avdelningar och eller 
hela organisationer. Yin (2013) menar att observation kan delas in i fyra olika 
varianter, 1) enbart deltagare, 2) deltagare som observerar, 3) observatör som 
deltar, 4) enbart observatör. Den andra och tredje varianten är det centrala i 
deltagande observation (Yin, 2013). 
  
Icke-deltagande observation  

Denna typ av observation är ofta kopplad till strukturerad observation där 
observatören iakttar det som sker men deltar inte i aktiviteten (Bryman & Bell, 
2013). Denna strategi går i linje med den fjärde varianten i Yin (2013) uppdelning 
av observationer.   
 
Ostrukturerad observation  

Denna form av observation innefattar inget observationsschema där beteenden 
registreras på ett strukturerat sätt (Bryman & Bell, 2013). Istället försöker 
observatören på ett detaljerat sätt notera hur deltagarna beter sig i den aktuella 
miljön och på så sätt skapa en narrativ beskrivning av beteendet (ibid.). Denna 
observation kopplas ofta till deltagande observation (ibid.).  
 

Strukturerad observation  

Strukturerad observation är enligt Bryman och Bell (2013) en observationsmetod 
där regler är fasta och uttalade för hur observationen skall gå till och vilka beteenden 
som skall identifieras samt hur dessa skall registreras. Längden för observationen är 
därmed också förbestämd och skall ingå i observationsschemat som struktureras 
innan påbörjad observation (Bryman & Bell, 2013). Observationsschemat har för 
avsikt att på ett systematiskt sätt säkerställa att alla beteenden registreras (ibid.).  
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Val av observationsmetod 

Författarna har genomfört ostrukturerade observationer för att dokumentera 
personalens aktuella beteende i deras miljö. För att erhålla en djupare förståelse för 
den verkliga processen har icke-deltagande observationer ägt rum. Författarna har 
därmed genomfört en värdeflödesanalys över aktiviteterna inom processen, detta för 
att kartlägga eventuella brister.  

2.7 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett vanligt förekommande verktyg inom Lean Production och 
avser att kartlägga en process informationsflöden och aktiviteter utifrån dess värde 
(Faulkner, 2014). Syftet med detta är att kunna identifiera vad som skapar värde och 
minimera slöseri för produkter eller information inom försörjningskedjor (Faulkner, 
2014). Vinodh et al. (2013) menar att det är svårt för chefer att identifiera 
nyckelområden för reducering av slöseri och därmed förbättringar. För att på ett 
tydligt sätt visualisera områden med förbättringspotential menar Vinodh et al. 
(2013) att en värdeflödesanalys är ett bra verktyg, detta då den aktuella statusen kan 
kartläggas och sedan micro-analyseras. 
 
Motiv för värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys sammanställdes för att kartlägga de aktiviteter som ingår i 
aktuell process. Detta för att kunna tidsbestämma tillhörande aktiviteter och 
precisera dess kostnad.   

2.8 Arbetsmätning  

En arbetsmätning syftar till att fastslå standardtider inom en process (Olhager, 
2013). Planering för kapacitet och beläggning möjliggörs endast när en standardtid 
är framtagen, dessa standardtider kan delas in i styck- och ställtider (ibid.). En 
arbetsmätning kan genomföra på olika sätt beroende på vilket verktyg som brukats, 
frekvensstudier, tidsstudier, tids formler och elementartidssystem är det vanligaste 
verktygen som används (ibid.). 
 
Tidsstudier  

Det är en undersökning som avser att analysera tid och rörelser hos en medarbetare 
som utför en del av sitt arbete, detta kan genomföras med endast ett stoppur och ett 
anteckningsblock (Taylor 1967). För att genomföra tidsstudier menar Taylor (1967) 
att observatören skall studera de individer som utför den arbetsuppgift som skall 
genomgå förändring; studera serien av aktiviteter och rörelser som arbetstagaren gör 
för att färdigställa arbetet; Med hjälp av ett stoppur fastställ den exakta tiden för 
varje enskild aktivitet inom processen och fastställ sedan det effektivaste sättet att 
genomföra aktiviteten på; Eliminera alla onödiga aktiviteter och långsamma rörelser; 
Då de alla de onödiga aktiviteterna är eliminerade, sammanlänka de mest effektiva 
stegen till en serie av aktiviteter som utgör en standard för processen (Taylor, 
1967).  
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Tidsstudie är en direkt metod och syftar till att analysera ett arbete på plats under 
utförandet (Olhager, 2013). Stoppur eller videoupptagning är de verktyg som 
används vid en tidsstudie, dessa typer av direktanalyser används för att fastställa 
styck- och ställtid för en operation eller tillverkningen av en produkt (ibid.). Dessa 
två verktyg menar Olhager (2013) blir allt mer förekommande inom industrin. 
 
Tabell för redovisning av tidmätning  

Nedan tabell (tabell 1) presenteras den sammanlagda tiden för varje aktivitet samt 
antalet betjäningstillfällen under en månad. De sammanlagda tiderna för 
aktiviteterna kommer sedan att multipliceras med antalet betjäningstillfällen, detta 
för att kunna sammanställa den totala tiden som materialdisken konsumerar. Den 
totala tiden för materialdisken kommer tillsammans med kostanden för en 
förrådstekniker utgöra diskens totala kostnad.   
 
TABELL 1: REDOVISNINGSTABELL FÖR ARBETSMÄTNING. 

  
 

Motiv för tidmätning 

Inom logistiksystem är tid en av dem mest kritiska variablerna då organisationer 
genom detta kan mäta sin effektivitet. Tiden är en av de viktigaste variablerna i ett 
logistiksystem eftersom att utan tid har företaget inget större mått som de kan ställa 
sina effektivitetsvariabler mot. Om ingen tidmätning kopplats till effektiviteten får 
företag ta till mer komplicerade metoder för att mäta sin effektivitet. Därav föll 
beslutet på att fastställa tiden hos flödet. 

2.9 Dokumentanalys  

Genom dokumentinsamling som metod kan forskaren komma att utöka sin 
förståelse kring ett område. Den stora mängd dokumentation med tillhörande 
innehåll bör jämföras med varandra för att se vad som tas upp och inte tas upp i 
dokumenten (Dahmström, 2011). Metoden tillåter forskaren att ta till sig den 
information som anses viktig och därmed kan data som inte är relevant för 
avhandlingen sållas bort (ibid.).  
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Motiv för dokumentanalys 

För att bistå studien med ytterligare information har författarna tagit del av 
dokumentation i form av tidigare studier, orderhistorik och löneinformation. Detta 
för att analysera huru-vida dokumentationen stämmer överens med verkligheten 
samt redogöra processens prestanda.  

2.10 Benchmarking 

Benchmarking avser att utveckla en verksamhet i en viss riktning och ses som ett 
styrkoncept, detta för att bland annat utvinna konkurrensfördelar (Aaker & 
McLoughlin, 2010). Benchmarking är en lämplig metod för att erhålla lösningar på 
en verksamhets problem och därigenom kan kvalitetsförbättringar uppnås (Yasin, 
2002). 
Kodali (2008) definierar benchmarking som att mäta, jämföra och identifiera bästa 
arbetsmetodiken för att därefter implementera och förbättra. Kodali (2008) menar 
på att benchmarking innebär en kontinuerlig analys av strategier, funktioner, 
processer, produkter/tjänster och prestanda inom och mellan organisationer. 
Genom lämplig metod för datainsamling skall en organisations standarder 
uppdateras. 
 
Industri benchmarking 

Syftet med industri benchmarking är att undersöka andra aktörer än konkurrenter 
inom samma bransch (Ahmed & Rafiq, 1998). Det som är av intresse för denna typ 
av benchmarking är exempelvis kunder, leverantörer och distributörer (ibid.).  
 

Intern benchmarking 

Intern benchmarking avser att undersöka det som finns inom företagets olika 
enheter, enheter som kan innefattas av olika divisioner, funktioner, dotterbolag och 
avdelningar (Ax et al., 2009). Syftet är då att jämföra de olika enheternas 
arbetsmoment och processer som exempelvis tillverkning, administration och 
försäljning (ibid.). Intern benchmarking är enligt Lindvall (2011) en vanligt 
förekommande metod, detta då det ofta finns stor förbättrings- och 
utvecklingspotential där. 
 

Konkurrensinriktad benchmarking 

Konkurrensinriktad benchmarking avser att analysera andra konkurrerande 
verksamheters processer med ens egna (Kyrö, 2003). Konkurrerande verksamheter 
kan bygga upp en benchmarking relation där utbytet sker i form av metoder och 
arbetssätt som kan appliceras på den egna verksamheten (Ax et al., 2009). Denna 
typ av benchmarking är enligt Ax et al., (2009) effektiv då båda verksamheterna 
konkurrerar om samma kunder.  
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Motiv för benchmarking 

För att skapa sig en bättre förståelse rörande effektiva materialflöden har författarna 
för avsikt att genomföra benchmarking. Benchmarking bidrar till en större insikt i 
ämnet då flera verksamheters materialflöden studeras. Författarna anser att 
benchmarking är en lämplig metod för att finna framgångsfaktorer för effektiva 
materialflöden som kan appliceras på Stora Enso. För att erhålla olika infallsvinklar 
för hur verksamheter arbetar med materialflöden har författarna valt att utföra tre 
olika former av benchmarking, intern, konkurrensinriktad och 
industribenchmarking. Hur datainsamlingen har gått till visas nedan i tabell 2. 
 

TABELL 2: SUMMERING DATAINSAMLING. 

 
 
Analys av data 

De data som samlats in genom intervjuer (intervjufrågor återfinns i bilaga 1), 

observationer, benchmarking och dokumentanalys har sammanställts i en tabell. 

Faktorerna som de studerade verksamheterna anser vara betydande för deras 

materialflöden inom förrådsverksamhet har sammanställts i tabell 6. I tabellen 

presenteras enbart faktorer som de fyra verksamheterna arbetar med. De faktorer 

som saknar markering från en verksamhet innebär inte att denna verksamhet anser 

faktorn mindre viktig för effektiva materialflöden. 

2.11 Litteraturstudie 

Ejvegård (2009) menar att en litteraturstudie är en bra metod för 
kunskapsinsamling, denna kunskap kan erhållas genom vetenskapliga artiklar, böcker 
och internet. Galvan (2013) delar in dessa informationskällor i två olika kategorier, 
primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor kännetecknas av att dessa är original- 
rapporter, vilket innebär att de är först i sitt slag som har publicerats (ibid.). 
Primärkällor bygger på insamlad empiri i form av intervjuer och observationer 
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(ibid.). Genom att bruka primärkällor kan läsaren förstå hur forskningen gått tillväga 
samt utläsa för- och nackdelar med studien då den har en strukturell uppbyggnad 
Hartman (2004). För att skapa trovärdighet menar Ejvegård (2009) och Hartman 
(2004) att primärkällor är att föredra.   
 
Galvan (2013) menar att trots att en informationskälla är primär krävs det att läsaren 
granskar forskningen då det finns risker för subjektiva bedömningar. Exempelvis kan 
forskaren ha generaliserat sitt resultat när studien enbart har inriktat sig på en liten 
grupp människor.    
 
Sekundärkällor kännetecknas av att dessa är en sammanställning och summering av 
tidigare forskning och information exempelvis böcker, tidningar och tv (Galvan, 
2013). Enligt Ejvegård (2009) och Hartman (2004) bör läsaren ha en kritisk 
inställning till sekundärkällor då författarna i detta fall tolkat redan tillämpad 
forskning, detta kan resultera i subjektivitet.    
 
Författarna kommer använda sig av både primärkällor i form av vetenskapliga 
artiklar och sekundärkällor i form av böcker. Vetenskapliga artiklar har erhållits 
genom olika databaser som Google scholar, Emerald insight och Scopus. Sökord som 
använts är exempelvis: förbättringsarbete, materialflöden och time-management. Den 
litteratur som används har valts utifrån dess relevans för ämnet.  

2.12 Metodkritik 

Validitet 

Med validitet så avses det att mäta det som avses mätas, validitet avser att rätt sak 
mäts och mätinstrumentets förmåga att genomföra detta (Olsson & Sörensen, 2011 
och Justesen & Mik-Meyer, 2011). Validitet kan även benämnas trovärdighet, 
forskaren måste finna belägg för de slutsatser som dras och finna en hög 
trovärdighet. Exempelvis kan triangulering genomföras, samla information från flera 
olika källor som säger samma sak, vilket kommer öka studiens trovärdighet 
(Creswell, 2014; Yin, 2014). Genom att jämföra mönstren mellan företagen ökar 
den interna validiteten förutsatt att dessa överensstämmer (Yin, 2014). Validitet 
kommer ursprungligen från det naturvetenskapliga forskningsfältet och innefattar en 
strikt objektivitet vilket avser att undersökningsmetoder och variabler är 
definierade. Samtidigt får inte variabler och undersökningsmetoder påverkas av 
forskaren, detsamma gäller för det objekt som undersöks (Justesen & Mik-Meyer, 
2011).  

Studiens validitet 

Författarna anser att studiens validitet ökar då processens aktiviteter och dess 
konsumerade tid har mätts med hjälp av stoppur vid obestämda tidpunkter under två 
veckors tid. Författarna har därmed mätt det som avsetts mäta. Validiteten stärks då 
individerna som mätts under deras arbete inte har informerats rörande 
arbetsmätningen, detta för att undvika förändring i arbetsmetodik. Genom 
jämförelsen av mönster mellan de olika verksamheterna kan validiteten stärkas 
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förutsatt att mönstren överensstämmer. Validiteten minskar på grund av att 
besöksfrekvensen varierar mellan de olika verksamheterna.  

Reliabilitet  

För att erhålla en hög grad av reliabilitet krävs det att samma resultat uppkommer 
med samma mätinstrument mellan mätningar, en forskare skall kunna genomföra en 
mätning vid en viss tidpunkt och vid en senare tidpunkt genomföra samma mätning 
(Olsson & Sörensen, 2011). Då mätningarna visar upp samma resultat under ett 
flertal tillfällen tyder det på en hög grad av reliabilitet (ibid.). Reliabilitet skall 
indikera på att forskarens tillvägagångssätt är konsekvent och därmed oberoende av 
vilken forskare som genomför mätningen (Creswell, 2014). Reliabilitet blir vanligen 
aktuell vid en kvantitativ undersökning då forskaren är i behov av att säkerställa om 
ett specifikt mått är stabilt eller inte (Bryman & Bell, 2013). För att stärka en studies 
reliabilitet menar Yin (2014) att protokollföring kan minimera problem vid 
dokumentation.   

Studiens Reliabilitet 

Studien får en lägre grad av reliabilitet då förutsättningarna för mätningen inom 
industrin ständigt förändras. Mätningens resultat blir svår att replikera då påverkans 
faktorer som personalomsättning och antal betjäningstillfällen förändras. Studiens 
reliabilitet minskar ytterligare då det förutsätter att samma företag studeras, detta då 
olika verksamheter har olika förutsättningar. Det som stärker studiens reliabilitet är 
att samma metod för mätning och litteraturinsamling kan användas.  

Generaliserbarhet 

Avsikten med generalisering är att kunna generalisera resultaten från en 
undersökning till en bredare skara som urvalet är representativt för (Bryman, 
1997).  Forskare vill genom generalisering försöka hävda att framfört resultat kan 
appliceras på andra områden och utgöra ett underlag (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens generaliserbarhet 

Författarna anser att resultat och slutsatser som presenterats i denna studie kan bli 
svårt att generalisera då ett flertal faktorer spelar in, faktorer som företagskultur, 
beteenden och arbetslivserfarenhet gör att detta fall är unikt. Dock kan studien 
utgöra en grund för andra verksamheter med liknande intentioner.  
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2.13 Sammanfattning av metodval 

Nedan i figur 1 visas en sammanfattande bild över studiens metodval. 

 

FIGUR 1: ILLUSTRERAR STUDIENS METODVAL. 

 

Reflektion av metodval 

Kritik kan framföras gentemot intervjuer då det finns faktorer som kan påverka 
respondentens svar. Samtliga respondenter har haft möjlighet att undvika de frågor 
som upplevs känsliga och för att undvika yttre påverkande faktorer har intervjuerna 
skett bakom stängda dörrar. För att stärka eller förkasta respondenternas svar har 
observationer genomförts på samtliga verksamheter, detta för att beskåda 
situationen med egna ögon. Vid dokumentanalysen kan kritik förekomma då antalet 
betjäningstillfällen räknats fram manuellt, resultatet kan därmed ha påverkats av den 
mänskliga faktorn. Kritik kan riktas mot val av källor då dessa är inriktade mot 
produktion, dock belyser det ett teoretiskt gap rörande industriell 
förrådsverksamhet. 

2.14 Studiens genomförande 

Studien har genomförts under åtta veckor våren 2017. Studien har gått på hel fart på 
Stora Ensos pappersbruk i Skutskär. Utifrån områdena personal och visualisering tog 
Studien vid för att finna alternativa lösningar med avsikt att reducera kostnader samt 
bidra till en bättre arbetsmiljö. För att lära känna den process som givit upphov till 
personalbrist har det genom intervjuer och observationer skapat ett nuläge av 
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verksamheten. Det nuläge som skapats har visat på en materialdisk som tros 
konsumera många personaltimmar. För att kartlägga de aktiviteter som processen 
besitter har en värdeflödesanalys upprättats, varpå tidmätning har genomförts för att 
fastställa de tider som är kopplat till respektive aktivitet, se bilaga 2. För att 
resultatet från tidmätningarna skall bli representativt har mätningar genomförts 
under två veckors tid på olika order under slumpmässiga tidpunkter. Berörd 
personal har inte informerats rörande tidsstudierna, detta för att undvika ett 
förändrat arbetssätt. Författarna har vid tidmätningen haft god uppsikt vid 
anslutande rum och använt sig av stoppur. För att erhålla en medeltid per 
betjäningstillfälle har samtliga tider adderats ihop för att sedan delas med antalet 
tidtagningar. Utifrån fyra veckors orderhistorik se bilaga 3 och 4, har författarna 
tagit fram ett medelantal ordar per dag, vecka, månad och år för materialdisken. 
Betjäningstiden har multiplicerats med orderantalet för att erhålla den tid 
materialdisken kräver. Aktuell tid har tillsammans med kostnaden för bemanning 
kommit att resultera i den totala kostnaden för materialdisken.  

För att finna alternativa arbetssätt har författarna utfört benchmarking på tre olika 
verksamheter. För att erhålla ett brett spektrum av arbetssätt har författarna valt att 
studera en leverantör, en konkurrerande verksamhet och ett bruk inom samma 
koncern. Samtliga besök har inletts med strukturerade intervjuer där samtliga 
aktörer tagit del av samma frågor. För att skapa en klar bild över det fysiska flödet 
har en rundvandring skett hos samtliga aktörer. Intervjuerna och rundvandringarna 
har bidragit till framtagandet av en tabell, en tabell som visar på aktörernas 
uppfattning av kritiska faktorer för deras materialflöden se tabell 6.  

För att utvärdera dessa faktorer och skapa en större förståelse för hur dessa 
samverkar och bidrar till ett effektivt materialflöde har relevant litteratur samlats in. 
Utifrån aktörernas arbetssätt och teorin har en analys formats och lösningsförslag 
presenterats.   
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3 Teoretisk referensram 

Följande avsnitt presenterar tidigare forskning och definitioner med relevans för studien. 

3.1 Logistik och Supply chain management 

Logistik syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters olika önskemål 
eller behov (Olhager, 2013). Lumsden (2012) lyfter i sin bok fram att logistik 
handlar om planering, organisering och styrning av samtliga aktiviteter i material- 
och informationsflödet. Det innefattar allt ifrån anskaffning av råmaterial till 
slutgiltig konsumtion samt upprätthålla returflöden för konsumerad slutprodukt. 
Detta skall enligt Lumsden (2012) ske till lägsta kostnad, med god kundservice, låg 
kapitalbindning och med miljön i åtanke.   
 
Utifrån logistiken härstammar Supply chain management (SCM), ett synsätt som är 
desto mer omfattande (Lumsden, 2012). Konceptet bygger på informations- och 
kunskapsspridning inom försörjningskedjan, samtliga involverade enheter skall strida 
med en gemensam strategi för hela nätverket (ibid.). Christopher (2011) menar att 
högre kundvärde skapas och att kostnader kan reduceras om de olika parterna inom 
försörjningskedjan integreras. Prajogo och Olhager (2012) lyfter fram att 
relationerna mellan leverantör och kund utgör grunden för att SCM upprätthålls, de 
långvariga relationerna bidrar till informationsutbyte vilket är av stor vikt för gott 
materialflöde. 
 
Lambert och Cooper (2000) menar att försörjningskedjor kan utformas på olika sätt, 
strukturen kan bestå av horisontell och eller vertikal form. Den horisontella 
strukturen anger antalet länkar i försörjningskedjan, i anslutning till 
kärnverksamheten kan antalet länkar vara lång beståendes av flera länkar respektive 
kort då beståendes av få antal länkar. Den vertikala strukturen beskriver hur stort 
antal leverantörer och kunder som står för varje grupp. Verksamheten kan anta en 
smal vertikal ordning vilket menar att enstaka företag finns på respektive nivå. En 
bred vertikal ordning syftar till att det finns ett flertal leverantörer och kunder på 
samtliga nivåer (ibid.). 

3.1.1 Effektiva materialflöden 

Oskarsson et al. (2013) benämner materialflöden som materialförsörjning och 
definierar detta som hemtagning av material i avseende att försörja produktionen 
med insatsvaror som behövs, i form av råvaror och komponenter. Målsättningen är 
att skapa ett effektivt flöde av material till en så låg kostnad som möjligt och 
samtidigt skapa en hög leveranssäkerhet (ibid.).    

3.2 Processorienterat synsätt 

Processorientering avser att verksamheten fokuserar på affärsprocesser där kunden 
prioriteras framför funktionella och hierarkiska strukturer (Reijers, 2006). Nyckeln 
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för att leda och styra en organisation ligger i att veta hur affärsprocesserna presterar 
inom organisationen och hur de står i relation till varandra(ibid.).  
 
Processförbättring  

Med avsikt att förbättra lönsamhet och konkurrensfördelar måste organisationer av 
olika slag arbeta med att utveckla nya standarder för att sedan mäta prestandan hos 
olika processer (Lumsden, 2012). För att möjliggöra förbättringsarbete rörande 
processer måste organisationen till en början acceptera att den är processorienterad 
och att de operativa aktiviteterna ses som sammanhängande processer (Goldkuhl & 
Lind, 2008). För att möjliggöra förbättringsarbete med processer finns det sex 
stödjande faktorer (Lee & Dale, 1998; Zairi, 1997): 

 Dokumenterade processer.  
 Horisontella länkar inom organisationsstrukturen. 
 Tillgänglighet hos system och procedurer som säkerställer kontinuitet eller 

prestanda. 
 Implementering av mätinstrument som mäter prestanda.  
 Ständiga förbättringar genom problemlösning. 
 Kultur som stödjer arbetet med processer. 

3.3 Standardiserat arbete 

Inom organisationer är det vanligt förekommande att inom de lägre nivåerna 
använda sig av standarder. Standarderna fungerar som guider för medarbetare inom 
deras vardagliga arbetsuppgifter (Liker, 2004). Standardiserat arbete finns inom 
flera olika funktionella områden som tillverkning, inköp, leverantörsutveckling och 
produktutveckling (Liker, 2004; Dyer & Nobeoka, 2000). Införandet av standarder 
innebär att en verksamhet får en referenspunkt varpå arbetet med ständiga 
förbättringar kan initieras, systematiskt skapas ordning och regler på återkommande 
problem genom tekniska och ekonomiska lösningar (Nationalencyklopedin, 
2017b).    

3.4 Kapitalbindning  

Storhagen (2011) förklarar kapitalbindning som inköp av artiklar och produkter som 
resulterar i att företagen binder kapital, därför är det också viktigt att hålla ned 
lagernivån för att undvika för stora lager. Detta stöds också av Olhager (2013) som 
säger att kapitalbindning är material som lagerhålls i förråd, (PIA) produkter i arbete 
eller färdigvarulager. Kostnadens volym för kapitalbindningen säger Olhager (2013) 
beror på kapitalkostnaden, som han beskriver som finansiering av inköpa 
insatsvaror. Företagen ligger ute med finansiella resurser som ligger i lager, vilket 
innebär en låsning av dessa resurser(ibid.). 
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3.5 Verksamhetsaktiviteter  

 

Värdeskapande aktivitet 

Värdeskapande aktiviteter är det som bringar värde för kunden och varierar 
beroende på om verksamheten erbjuder produkter, tjänster eller försäljning 
(Wenping, 2012). Även om aktiviteterna skiljer sig åt går dem att jämföra utifrån 
hur mycket värde de skapar för kunden (ibid.). Wenping (2012) delar in en 
tillverkande verksamhets kärnaktiviteter i tre steg, en övre del som innefattar 
leverantör av råmaterial och produktdesign, en mellan del i form av 
materialhantering, tillverkning och logistik, den nedre delen innefattar 
marknadsföring och kundservice. Olhager (2013) menar likt Wenping (2012) att 
värdeskapande aktiviteter är dem som medför nytta för kunden, de aktiviteter som 
innefattar färdigställandet av en produkt, till skillnad från Wenping (2012) menar 
Olhager (2013) på att aktiviteten även skall medföra någon form av förändring på 
produkten. Olhager (2013) stöds i sin teori om vad som är värdeskapande av Ohno 
(1978) grundare av begreppet ”Muda” (slöseri) som menar att värde skapas då 
kundens önskemål uppfylls vid tillverkning av en produkt eller utförd tjänst. 
 

Icke värdeskapande aktiviteter (muda)  

Muda är en japansk term som grundades av Taiichi Ohno på 1950-talet som 
innefattar en sammanslagning av begrepp som slöseri, meningslöshet, värdelöshet 
och överflöd (Barraza et al., 2016). Arbete med reducering av slöseri sågs av Ohno 
(1978) som det mest effektiva sättet att öka lönsamheten. Utmaningen för 
organisationer som vill reducera slöseri menar Ohno (1978) ligger i att kunna 
identifiera slöseri inom verksamheten. Barraza et al. (2016) menar att inom 
organisationer existerar det olika typer av slöseri, dessa delas upp i form av: 
 

 Outnyttjad arbetskraft   
 Överproduktion  
 Omarbeta  
 Onödiga rörelser 
 Väntetid 
 Transport 
 Lagring 
 Överbehandling   
 

3.6 Etiska aspekter  
 

Övervakning 

Inom organisationer är det hierarkin som styr vilket avser att den överordnade styr 
och övervakar de positioner under dem, hur väl företagsledning övervakar och 
registrerar medarbetares prestationer (Ball, 2010). Övervakning på arbetsplatsen ses 
som något nödvändigt ur ledningens synvinkel och även för medarbetare då deras 
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prestationer måste utvärderas för att sätta nya mål (ibid.). Dock poängterar Ball 
(2010) att övervakningen inte får överskrida det som ses som nödvändigt att 
övervaka. Svårigheterna med att finna legitima skäl för övervakning av medarbetarna 
gör att uppkomsten av motsättningar är vanligt (Ball, 2010). 
 
Personlig integritet 

En grundläggande princip inom lagstiftning, utredningar och debatter i det svenska 
samhället har länge varit respekt för människors integritet (Andersson, 1994). 
Ordet “integritet” används oftare och i många olika sammanhang, trots dess 
användning är det ett diffust begrepp med flera definitioner (ibid.). I Svenska 
Akademiens Ordlista (2017) får ordet “integritet” betydelsen, orubbat tillstånd, 
ofördärvat skick, att icke hava varit utsatt för någon påverkan (SAOB, 2017). Vid 
sökning på samma ord på Nationalencyklopedin (2017a) erhålls definitionen  
 

”Alla människor har rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och 
att inte behöva utsättas för personligen störande ingrepp”. 
 

3.7 Faktorer för effektiva materialflöden 

3.7.1 Affärssystem 

Venugopal och Baets (1995) menar på att i dagens konkurrens måste företag röra sig 
snabbt för att bibehålla sin position på marknaden. För att smidigt och snabbt bidra 
till informations- och kunskapsspridning behövs IT-system (ibid.). Det behövs en 
gemensam förståelse för organisationen för att kunna använda sig utav IT-system, 
det kommer sedan i ett senare skede att underlätta planering och beredning (ibid.). 
Bergman och Klefsjö (2012) betonar att IT-systemen är en kritisk faktor för 
verksamheters framgång.  
  
Efter 1995 skall enligt Waldius och Thorén (2014) förståelsen kring behovet av ett 
väl fungerande IT-system ha vuxit, dock är det få företag som förstått hur de skall 
vara uppbyggda för att medarbetarna effektivt skall kunna nyttja dem. För att skapa 
ett IT-system som är anpassat för verksamheten och dess användare krävs det ett 
väldefinierat användningsområde samt kartläggning av behov (ibid.). Ett väl 
fungerande affärssystem bidrar till ökad effektivitet, sänkta kostnader och mindre 
stress (ibid.).  
 
IT-systemen gör det möjligt för verksamheter att göra sin responstid kortare, något 
som får en allt större betydelse då tiden är en stor konkurrensfördel (Christopher, 
2011).  Ett välfungerande IT-system skall vara enkelt och snabbt att använda och gör 
det möjligt för verksamheter att vid rätt tid och plats leverera rätt produkt. Logistik 
handlar om att så fort som möjligt inom rimlig tid omsätta kundens efterfråga(ibid.). 
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3.7.2 Informationsflöden 

Informationsåterkoppling är nödvändigt för att erhålla vetskap kring resultat hos det 
som utförs (Olhager, 2013). Informationen kan omfatta försäljningsvolymer, 
lagernivåer och resursutnyttjande. Ett informationsflöde gäller därmed inte endast 
utflödet av produkter utan även status hos aktiviteter. Information rörande 
produktionsstörningar, maskinhaveri, kvalitetsproblem, försenade leveranser och 
förändringar hos efterfrågan är kritiskt för verksamheten och därav eftersträvas 
effektiva informationsflöden (ibid.). 

3.7.3 Materialbehovsplanering 

Avser planering för artiklar med olika beroende behov med hänsyn till huvudplanen 
(Olhager, 2013). Materialbehovsplaneringen utformas utifrån ett flertal olika 
parametrar som säkerhetslager, ledtider, orderkvantiteter och bygger i slutändan 
upp för orderfrekvensen (Jonsson & Mattsson, 2016).   

3.7.4 Leverantörsrelationer 

Ett partnerskap definieras som ett strategiskt förhållande mellan två självständiga 
verksamheter som har liknande målsättning, strävan mot ömsesidig fördel (Bleeke & 
Ernst, 1991; Powell, 1990).  Sammansättningen skall enligt Bleeke och Ernst (1991) 
kunna bidra till att verksamheterna uppnår mål som de på egen hand inte kan uppnå. 
Det primära syftet med partnerskap är att erhålla konkurrensfördelar på marknaden 
(Bleeke och Ernst, 1991; Powell, 1990). Partnerskap tillåter en verksamhet till att 
dra nytta av ny teknologi, nya marknader och möjligheten att öka kunskap utom 
organisationens gränser (Powell, 1990). 
 
Effektiv hantering av strategiska leverantörsrelationer innebär enligt Jack och 
Powers, (2015) att ett urval genomförs av leverantörer som har liknande mål och 
viljan att anpassa sig till köparens behov och önskemål. För att skapa 
konkurrensfördelar menar Jack och Powers (2015) att det är viktigt att utveckla 
strategiska relationer med leverantörer för att på ett effektivt sätt minska kostnader 
och förbättra kvaliteten. Effektiv hantering av strategiska leverantörsrelationer 
kommer också bidra till en förbättrad kundservice (Jack & Powers, 2015). 

3.7.5 Kritakalitetsanalys 

Denna klassificeringsform är en företagsintern kategorisering, artiklar klassas utifrån 
dess kritikalitet sett till det system där den verkar (Olhager, 2013). Klassificeringen 
genomförs för att erhålla en hög leveranssäkerhet (ibid.). 

3.7.6 Spårningsmöjligheter 

Det finns olika tekniker för att spåra material inom supply chain management såsom 
handskanning, streckkoder, EDI och materialrekvisitioner. 
 
 

 



 

23 

 

Handskanning  

Genom streckkoder kan varje enskild medarbetare erhålla sitt önskade material 
genom att använda sig av en handscanner (Connolly, 2008). Handscannern avser att 
läsa av önskad artikel och dess streckkod, då artikeln plockas ut ur lagret har 
handscannern registrerat artikelns streckkod varpå lagersaldot för denna artikel 
uppdateras i affärssystemet (ibid.). Detta är ett system som gör utlämningen av 
material effektivare. För att möjliggöra ett representativt lagersaldo bör 
streckkodsavläsare placeras vid entrén och utgången till lagret, detta då avgående 
och inkommande gods kan registreras och uppdatera lagersaldot i real tid (ibid.).  
 

Streckkoder 

Det vanligaste systemet består av koder samt en avläsare för att kunna tyda 
kodningen (Johnsson & Mattsson, 2011). Streckkodens utförande varierar beroende 
på dess ändamål, huruvida de skall effektivisera transporter eller om dem smidigt 
skall kunna avläsas på ett hyllplan (ibid.). Om verksamheter önskar att en streckkod 
skall innehålla en större mängd information finns det tvådimensionella koder som 
kan innehålla ett helt A4 med data (ibid.).   
 
Användningen av streckkoder förenklar proceduren med att identifiera och insamla 
material (Wan & Kumaraswamy, 2009). Streckkoden underlättar arbetet med 
transporter, installation och kontroll på plats, det skall även främja arbetet då det 
kommer till hantering och produktivitet (ibid.). 
 
EDI 

Electronic Data Interchange (EDI) avser kommunikation via datorer som opereras 
utav människor, något som gynnat verksamheter under flera årtionden med ökad 
kunskap- och informationsspridning (Robson, 1994). Verktyget gör det möjligt för 
verksamheter att verka utan att det geografiska läget stoppar kommunikationen 
mellan olika parter(ibid.). EDI gör det möjligt för verksamheter att skicka fakturor, 
orders och andra pappersdokument (Ghobadian et al., 1994). Detta har resulterat i 
bättre kundservice, lägre kostnader, lägre pappersförbrukning och ökad 
konkurrensförmåga (ibid.). 
  
Materialrekvisition 
  
Då material plockas från ett förråd kan materialrekvisition användas för att rekvirera 
material inför en viss aktivitet (Olhager, 2013). 

3.7.7 Vendor Managed Inventory (VMI) 

Vanligt förekommande bland verksamheter på dagens marknad är användningen av 
lagringsprincipen VMI även kallat konsignationslager(Lumsden, 2012). Denna 
princip innebär att verksamheter överlåter delar av sitt lager till ett annat företag. 
Vid VMI-lagring ansvarar leverantören för påfyllning av artiklar, verksamheter 
överlåter vissa ytor inom företaget till att styras och kontrolleras helt (ibid.).  
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3.7.8 Tredjepartslogistik (TPL) 

Larsen (2000) Beskriver tredje-parts-logistik som användning av externa 
verksamheter för att utföra logistikfunktioner som traditionellt har utförts inom en 
organisation. De funktioner som utförs av den tredje parten kan omfatta hela 
logistikprocessen eller utvalda aktiviteter inom organisationen (ibid.). 
 
Verksamheter som besitter möjligheten att transportera själva, men anställer och 
utlämnar transporten till externa transportörer eller lägger ner egna lager och 
använder externa lager är bra exempel på hur TPL kan tillämpas (Larsen, 2000). 
Målet är att skapa förståelse för varandra och framför allt att den externa parten får 
insikt i sin kunds logistikverksamhet och behov. De två parterna samarbetar med 
utformning och logistiklösningar för att skapa en så kallad “win win arrangement” 
(ibid.). 

3.7.9 Självbetjäning  

Den snabba tillväxten av nya tekniker för information och transaktioner har bidragit 
med utvecklandet av en ny affärsmodell, en affärsmodell som bygger på att kunden 
tillgodoser sig själv med produkter och tjänster, även kallat självbetjäningsteknologi 
(SST) (Ramaseshan et al., 2015). SST har bidragit med att kunden själv kan 
kontrollera sin saldobalans och överföra medel via mobiltelefoner, checka in på 
flygplatser via SST-kiosker och handla produkter och tjänster på internet utan att 
komma i kontakt med företagets anställda (ibid.).  
 
SST har medfört ett effektivare och mer produktivt sätt för verksamheter att tjäna 
sina kunder på samt att det har inneburit en bekvämare situation för kunden att 
handla och på grund av detta kommit att brukas av både små och stora verksamheter 
(ibid.). SST kan medföra betydande ekonomiska fördelar genom kostnadsreduktion 
och förbättrad effektivitet samt att strategin medför ytterligare värde för kunden 
(ibid.).  
 
Bitner et al. (2002) menar att det finns vissa svårigheter med en implementering och 
hantering av ett effektivt SST-system och menar då att det krävs en god beredskap 
för det företag som avser att använda SST-system. Det krävs att företagen gör en 
bedömning om dem har de mekanismer som krävs för att vara SST redo, detta så 
företagen kan identifiera områden av förbättringar för en effektiv SST-verksamhet. 
För en effektiv användning av SST krävs det en förståelse från chefer, en förståelse 
för om SST är kritisk för dennes verksamhet, SST strategiska syfte och att det krävs 
tydliga planer med att anta en sådan teknik (ibid.). 

3.7.10 Kitting  

Kitting är ett vanligt alternativ när komponenter skall levereras från lager till en 
monteringslinje (Caputo et al., 2015). Kitting bygger på att inget lager av 
komponenter finns ute på diverse arbetsstationer, utan dessa packas i form av kit i 
den volym som krävs för montering av en enhet. Kittet packas i lagret och levereras 
enligt just-in-time principen till montör enligt produktionsschema. Vid utformning 
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av ett monteringssystem är det därför viktigt att anpassa systemet efter hur 
komponenter skall matas ut till arbetsstationen (ibid.).  
 
Jämfört med kontinuerlig tillförsel av material är fördelarna med kitting att det 
krävs mindre lageryta, förbättrad sammanställningskvalitet, en mer holistisk 
förståelse för monteringsarbetet och reducerad tid för hämtning av material (Hanson 
et al., 2012).  
 
Kitting är dock förenat med vissa nackdelar som verksamheter måste utvärdera 
innan en implementering kan påbörjas (Hanson et al., 2012). Kitten måste 
förberedas i förväg, vilket kräver mer utrymme och ytterligare hantering av 
materialet. Kitting har visat sig vara fördelaktigt vid situationer där 
produktionsvolymen är låg och där variationen av produkter är hög medan 
kontinuerlig tillförsel är att föredra vid omvända förhållanden (ibid.).  

3.7.11 Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) handlar om strävan mot kapitalknapphet (Oskarsson et al., 
2013). JIT bygger på reducering av kostnader genom korta genomloppstider, där 
material skall flöda så snabbt som möjligt. Principen med JIT handlar om att undvika 
allt onödigt slöseri. Leverans av material sker vid den tidpunkt det avses att 
användas, vilket går emot principen om buffertlager. Då material levereras till den 
exakta tidpunkten kräver detta en fullt fungerande planeringsprocess. JIT är 
framförallt användbart då produktionsvolymen är hög och variationen av 
komponenter är hög, detta då en buffertlagring för alla olika varianter skulle 
innebära stora lagringskostnader (ibid.). 

3.7.12 Visualisering  

För att kunna driva ett lager på ett effektivt sätt är en förutsättning att medarbetare 
vet var artiklar är lokaliserade (Connolly, 2008). Detta kan ske genom att förrådet 
har samtliga artiklar utplacerade på hyllor, varje hyllplan kan ha ett specifikt 
nummer varpå numrering kan följa en logisk ordning. Medarbetare kan med hjälp av 
en karta över förrådet finna den hylla där artikeln finns placerad och på så sätt 
sammanställa den order med tillhörande material (ibid.).  
 
Alternativa lösningar på lokalisering av artiklar kan vara “pick by voice” systemet 
som avser att varje medarbetare tar på sig hörsnäcka och mikrofon som är kopplat 
till en handdator (Connolly, 2008).  Genom hörsnäckan erhåller medarbetaren 
direktiv om vart artikeln finns att tillgå. För att säkerställa att medarbetaren plockat 
rätt artikel sett till plocklistan skall medarbetaren läsa upp de två sista siffrorna i 
streckkoden, systemet kontrollerar då att rätt artikel blivit plockad (ibid.).  
 
“Pick by light” är en lokaliseringsmetod som avser att det på varje hyllplan eller 
avsedd plats för artiklar finns ljusindikationer (Connolly, 2008). Ljuset avser att 
fånga plockarens uppmärksamhet och indikatorn skall även visa upp ett nummer som 
avser de antal artiklar som skall plockas (ibid.).  
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3.7.13 Leveransledtid 

Det avser den tid som förekommer från det att en beställning läggs fram tills dess 
order levereras (Olhager, 2013). Ledtiden förekommer då fabriken (producent) 
lägger en beställning av material hos förrådet (leverantör) och då förrådet som kund 
lägger beställning hos leverantör (ibid.).  

3.7.14 Operativ styrning  

Ett balanserat styrkort kan innehålla ett flertal funktioner och kan kombinera icke-
finansiella och finansiella åtgärder (Malina, 2013). I centrum för styrkortet är länken 
mellan affärsbeslut och resultat vilket skall kunna vägleda för implementering, 
strategiutveckling och kommunikation (ibid.). Den strategi som en verksamhets 
ledning avser att föra skall förtydligas och genom styrkortet kommuniceras ut till 
resterande delar inom verksamheten (Kim & Hatcher, 2009).  
Vid ett väl utformat styrkort tydliggörs vision och strategi och styrtal kan brytas ut 
och delas i fyra olika segment, kund, process, finans och lärande (ibid.).  

3.7.15 Reservation 

Med reservation avses att material avsätts för senare bruk (Nationalencyklopedin, 
2017c). Reservation utgör en kritisk funktion och avser säkerställandet av 
komponenter, vilket ofta benämns materialklariering (Olhager, 2013). Detta 
innebär att produktionssituationen kontrolleras varpå arbetsorder sammanställs och 
överlämnas till berörd personal. Arbetsordern skall då innehålla information rörande 
verktyg, utlämnande och transport av material (ibid.). 

3.7.16 Fast placering 

Fast placering innebär att varje artikelnummer har sin förutbestämda lagringsplats 
(Lumsden, 2012). Med hjälp av en fast placering så får man en bättre struktur över 
lagret, det blir således även enklare att navigera och söka efter en vara (ibid.). En 
annan fördel med den fasta placeringen är att de artiklar som hämtas högfrekvent 
kan placeras lättillgängligt i närheten av in- och utlämningsområdena och de artiklar 
som hämtas lågfrekvent, kan placeras mindre tillgängligt längre in i lagret (Jonsson 
& Mattsson, 2011). 

3.7.17 Arbetsrotation  

Den fördel verksamheter erhåller genom arbetsrotation är att medarbetare blir mer 
flexibla (Sandberg & Alvesson, 2003). Detta kommer att bli en betydande del då 
merparten medarbetare är tillsvidareanställda vilket medför att dem snabbt måste 
kunna anpassa sig mot omställning. Detta bidrar till en högre grad av 
funktionsflexibilitet vilket då medför att processen blir mindre känslig för störning 
(ibid.). 
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3.8 Summering av litteraturstudie: faktorer för effektiva 

materialflöden  

Modellbeskrivning  

För att komplettera litteraturöversikten har författarna genomfört en 
litteraturgranskning. Granskningen bygger på de sökord som redovisas under tabell 
3, där syftet var att identifiera faktorer som olika författare ser som kritiska för ett 
effektivt materialflöde inom industriell förrådsverksamhet. Varje författare som 
nämner specifika faktor som kritiska har fått en markering vid just dessa på den 
vertikala faktorlistan. Genom att summera samtliga nämnda faktorer har författarna 
kunnat se vilka som nämns mest frekvent, detta för att skapa underlag för analys.  
 

 

 
 
Sökord: Effective material flow, effective logistic flow, inventory management, 
factors enabling effective material flow management, material management, 
effektivisering förrådsverksamhet, storage operations, factors affecting storage 
operations. 

3.9 Reflektion av litteratur  

Författarna har efter en litteraturgranskning över effektivisering av materialflöden 
sett att befintlig litteratur fokuserar på produktion och tillverkning. Ingen funnen 
litteratur kopplas samman med industriell förrådsverksamhet och dess flöde av 
reservdelar och förslitningskomponenter till produktion. Vid sökning på samtliga 
sökord finner författarna enbart teori som kopplas till produktion. Författarna har 
därmed identifierat ett teoretiskt gap. Detta illustreras i figur 2. 
 

TABELL 3: SUMMERING LITTERATUR. 
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FIGUR 2: REFLEKTION KRING TEORETISKT GAP. 
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4 Nulägesbeskrivning 

I följande avsnitt presenteras det hur fyra olika verksamheter arbetar med respektive 
förrådsverksamhet samt vilka faktorer som möjliggör för deras materialflöden. 
 

4.1 Företagsbeskrivning Stora Enso 

Inom fyra världsdelar är skogsindustrikoncernen Stora Enso verksam sedan 1998 då 
sammanslagning mellan det finska företaget Enso Oyj och det svenska företaget 
Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag kom att ske (Stora Enso, 2017). 
Verksamheten bedrivs i Nordamerika, Sydamerika, Asien och Europa varpå den 
huvudsakliga tillverkningen och försäljningen sker i Europa.  
Med sina 25 000 anställda världen över agerar företaget en global leverantör inom 
förpackningar, biomaterial och papper. Företaget är börsnoterat på NASDAQ OMX 
i Helsingfors och Stockholm och hade under 2016 en försäljning på 9,8 miljoner 
Euro.  
Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 5,7 miljoner ton kemisk massa, 6,4 
miljoner ton papper, 4,1 miljoner ton kartong, 2,5 miljoner kubikmeter 
vidareförädlade produkter, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar samt 
5,2 miljoner kubikmeter sågade träprodukter. 
Företaget beskriver sig som ett världsledande företag verksam inom hållbar 
skogsindustri med målsättning att ersätta icke förnyelsebart material, detta genom 
framtagning av nya produkter och tjänster (ibid.).   

4.1.1 Stora Enso Skutskär 

1893 påbörjades konstruktion av anläggningen i Skutskär och 1895 startade 
produktionen (Stora Enso, 2017). Anläggningen tillhandahåller tre olika typer av 
produkter, Stora Enso Supreme, Select, care och har en tillverkningskapacitet på 
540 000 ton per år. Användningsområdet för produkterna Supreme respektive 
Select kommer att bli, tryck- och skrivpapper, specialpapper, grafiskt papper, 
förpackningar, kartong och mjukpapper. Den sistnämnda produkten Care används 
inom absorberande hygienprodukter. För att dessa produkter skall kunna produceras 
krävs det råmaterial och detta består av tall, gran och björk, detta i mängder av 
totalt sett 2,4 miljoner m3 per år. Det som produceras på bruket går vanligen vidare 
för ytterligare förädling av pappers- och kartongprodukter vilket sker internt och 
fluffmassan som är en Care produkt levereras till externa kunder (ibid.).  

4.1.2 Förrådsverksamheten 

Med avsikt att tillhandahålla förnödenheter, reservdelar och 
förslitningskomponenter för hela fabriken är förrådsverksamheten en kritisk 
funktion för det löpande underhållet. Med varmförråd, kallförråd och mörkförråd är 
förrådet indelat i tre delar. Mindre förslitningskomponenter som skruvar och 
muttrar förvaras i varmförrådet tillsammans med förbrukningsmaterial som 
kontorsmaterial och hushållsartiklar. Reservdelar och stora förslitningskomponenter 
förvaras i kallförrådet och är indelade efter en ABC-klassificering.  
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Gummimaterial som kräver en viss luftfuktighet för att inte bli obrukbara förvaras i 
mörkförrådet. 
 

Personal 

Personalstyrkan består av en avdelningschef, en inköpare, en förrådsförvaltare och 
tre förrådstekniker. Bemanningen sker vardagar 06:30-15:30. Tillgång till förrådet 
finns även om de är obemannat. Skyddsronder genomförs var sjätte vecka av 
huvudskyddsombudet, avdelningschefen, verkstadschefen samt ytterligare en 
anställd. 
 

Lokalutformning 

Förrådsavdelningen har genom storlekskategorisering delat in reservdelar och 
förslitningskomponenter. Den exakta lagerplatsen för material finns registrerat i 
datorsystemet SAP och materialet är logiskt numrerat. Genom god lokalkännedom 
navigerar sig förrådsteknikerna runt i förrådet då den fysiska visualiseringen är 
bristfällig. Det material som finns på förrådet förvaras med hjälp av tre stycken olika 
förvaringsmetoder. 

Plocklager 

Plocklagret används för förslitningskomponenter och de minsta artiklarna se figur 3. 
Detta innefattar artiklar som skruvar, muttrar, kopplingar, packningar, mm. Uttag 
av dessa artiklar sker oftast via materialdisken.  
 

 

FIGUR 3: FÖRRÅDETS PLOCKLAGER. 
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Pallställage 

Reservdelar och förslitningskomponenter som är medelstora förvaras i pallställage se 
figur 4. Denna lagringsform går under en ABC-klassificering. Stor del av det artiklar 
som förvaras på pallställagen går under en flytande placering vilket innebär att de 
placeras i mån om plats. Platsskiftningen måste därmed ändras i SAP för att kunna 
lokalisera artikeln på dennes nya plats. Exempel på artiklar som placeras i 
pallställagen är driftkättingar, kompressorer och större kopplingar.  

 

 

FIGUR 4: FÖRRÅDETS PALLSTÄLLAGE. 

Flytande placering 

Flytande placering appliceras på de allra största artiklarna i form av reservdelar och 
förslitningskomponenter se figur 5. Artiklarna placeras där det finns utrymme och 
lagringsstrukturen kan upplevas något oorganiserat. 

 

 

FIGUR 5: FÖRRÅDETS FLYTANDE PLACERING. 
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IT-system 

IT-systemet SAP SE (Systems Applications Products Societas Europaea) används inom hela 
fabriken på Stora Enso Skutskär. Det tyska mjukvaruföretaget SAP är ett av världens 
största inom branschen för affärssystem (SAP, 2017). Genom affärsprogrammet 
erhåller Stora Enso infrastruktur för hantering av redovisning, personalplanering, 
produktion och materialhantering.  
 
Vad gäller användning av affärssystemet saknar Stora Enso en strukturerad 
internutbildning. Inom varje enskild modul använder sig verksamheten av nyckel 
användare, dessa sköter i sin tur internutbildningen av personalstyrkan löpande. För 
att lära en nyanställd grunderna i systemet tar det uppskattningsvis två veckor. 
 

Inleveransprocess 

Den inleveransprocess som råder är enligt förrådsteknikerna ett omfattande och 
tidskrävande arbete då det omfattar sortering av ankommande artiklar. 26000 olika 
artiklar medför ett omfattande och tidskrävande arbete. Förrådsteknikerna 
registrerar ankommande artiklar manuellt i affärssystemet. Då systemstödet är 
bristfälligt och den mänskliga faktorn spelar in är det inte sällan det förekommer 
felregistrering.  
En fördröjning uppstår inom affärssystemet vilket medför att systemet upplevs något 
långsamt. Det krävs som minst två dagar innan material kommer då en lagd 
beställning av förrådsinköpare behandlas dagen efter uppmärksammat behov samt en 
dag för leverans. 
Inkommande gods placeras vid en separat avlastningsyta.  
 
För att minska belastningen på inköpare och förrådstekniker används VMI för 
hantering av kontorsmaterial. Hantering av kontorsmaterial sköts av Lyreco. 
 

Utlämningsprocesser 

Diskutlämning 

Utlämningsprocessen som är den mest frekventa är diskutlämningen se figur 6. Hit 
kommer personal från fabriken för att erhålla mindre reservdelar och förnödenheter 
som skruvar och muttrar. Kunden kallar på tekniker via en ringklocka, detta då 
endast förrådspersonalen har befogenheten att vistas i lokalen under dagtid. Innan 
påbörjad sökningen efter en artikel skannar teknikern med hjälp av en handskanner 
arbetsordernummer eller kostnadsställe för den avdelning som skall erhålla 
materialet. För varje artikel finns ett artikelnummer som skannas, antalet som 
hämtas ut för varje artikelnummer skrivs sedan in manuellt. När kunden sedan 
erhållit de önskade materialet sparas detta via handskannern som automatiskt 
kopplas till SAP och därmed dras från nuvarande lagersaldo. 

Vid den nuvarande processen vid materialdisken finns en del flaskhalsar i form av 
väntetid, uppkomsten av allmänna diskussioner och svårigheter att lokalisera rätt 
material samt att disken ibland är bemannad utan kund. Väntetiden beror oftast på 
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att personal från fabriken kommer till förrådet vid samma tid vilket leder till att 
samtliga inte kan få hjälp på en gång. På grund av den nära arbetsrelationen som 
uppstår mellan tekniker och kund förekommer det vid upprepade tillfällen allmänna 
diskussioner som förlänger betjäningstiden. Betjäningstiden förlängs även vid 
lokaliseringen av önskat material, detta då lokalen har en bristfällig visualisering över 
förrådets artiklar.   

 
 

FIGUR 6: FÖRRÅDETS MATERIALDISK. 

Reservation 

Reservationer är vanligt förekommande då planerare från fabriken vill säkerställa 
visst material till en specifik tidpunkt se figur 7. Förrådsteknikerna erhåller 
reservationen varpå dem lokaliserar och sammanställer materialet. Det packade 
materialet transporteras sedan ut till avsedd arbetsplats. 
 
Reservationsprocessen 

 
FIGUR 7: ILLUSTRATION PÅ RESERVATIONSPROCESSEN. 

 
Självbetjäning vid obemannat förråd 

Utanför förrådets bemannade öppettider har kunderna från fabriken möjlighet att på 
egen hand hämta ut material. Kunderna fyller i en materialrekvisition för de artiklar 
som tas ut ur förrådet. Rekvisitionen skall innehålla artikelns namn, nummer, volym 
samt uttagarens namn, kostnadsställe eller arbetsordernummer. Rekvisitionen 
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lämnas i en postbox som förrådsteknikerna registrerar i systemet dagen efter. 
Servicetekniker har uppmärksammat bristande visualisering inom förrådet då 
lokalen är obemannad. De servicetekniker som utför akut underhållsarbete har 
bristande kunskap rörande sökprocessen, vilket medför längre ledtider vid 
uthämtningsprocessen. Utanför förrådets öppettider kan mer svinn uppstå, detta då 
materialrekvisitionerna ofta är dåligt ifyllda i form av felskrivet artikelnummer samt 
saknat kostnadsställe eller arbetsordernummer. Det förekommer även att 
rekvisitioner glöms att fyllas i.  
 

Underhåll 

Löpande underhåll 

Utanför det planerade fabriksstoppen underhålls fabriken löpande året om på det 
områden som det uppstår oförutsedda skador eller där det finns behov av 
renovering. 
 
Revisionsstopp 

En gång per år äger det tio dagar långa uppehållet rum, av dessa tio dagar består fem 
dagar av nedvarvning i fabriken vilket avser att tömma produktionsprocesserna på 
råmaterial. De fem sista dagarna under uppehållet är avsatt för service på hela 
fabriken. Revisionsstoppet innebär att fabriken hyr in cirka 1000 extra 
entreprenörer till att utföra arbetet. 
 
Vid detta stopp är det en förutsättning för förrådsverksamheten att reservationer av 
material har gjorts i god tid för att arbetet skall vara så effektivt som möjligt. Till en 
början vid stoppet är det köbildning med uppemot tio minuters väntetid för 
material, något som lättar då servicen kommit igång. 
 
Linjestopp 

Under nio tillfällen per år upphör produktion i någon av de tre produktionslinorna 
för underhållsarbete, detta benämns linjestopp. Den maximala tiden för detta 
underhållsarbete får inte överskrida 24 timmar vilket medför att det är 
underhållsarbete av mindre karaktär som genomförs. 
 
Förrådsverksamheten måste i god tid veta vilket material som skall tillhandahållas 
vid dessa stopp för att materialutlämningen skall fungera.  
 

Problemområden 

 

Personalbrist 

Personalbrist på förrådsverksamheten är ett återkommande problemområde, 
driftstopp kan leda till problematik då material inom kort tid skall tillhandahållas och 
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stoppen är oförutsägbara. De komplikationer som uppstår för förrådet grundar sig i 
att produktionens sida inte alltid har reserverat material.  
Utöver det primära, just att bistå fabriken med reservdelar påpekar avdelningschefen 
att den aktuella bemanningen endast klarar av det dagliga underhållsarbetet men att 
det saknas utrymme för förbättringsarbete. 
 
Enligt förrådstekniker råder det brist på personal vid de inplanerade driftstoppen, 
ett effektivt förrådsarbete grundar sig i att underhållsplanerare och driftsamordnare 
använder sig av reservationer. Köbildningar och väntetid uppstår då stor andel 
entreprenörer kommer samtidigt för att hämta material, vilket medför stor 
belastning på materialdisken. 

Det förekommer även att reservationer kan har lagts från planerare men att 
information rörande reservationer inte nått ut till den som skall hämta materialet. 
Detta resulterar i en dubbelbokning då dem kommer till materialdisken och 
försöker kvittera ut material som sedan tidigare är reserverat. 

Visualisering 

Stödsystemet som används vid lokaliseringen av rätt artiklar på förrådsavdelningen 
är SAP. När en arbetsorder registreras i affärssystemet vid utlämningsprocessen talar 
systemet om vart artiklarna är lokaliserade i förrådet. Bristerna med detta system är 
dels den höga volymen av antalet artiklar. Vid sökning av en specifik artikel 
förutsätter systemet användning av den korrekta artikelbenämningen. Detta leder 
enligt förrådstekniker till problem då artikelbenämningen inte alltid är självklar. 
Dessa tillfällen leder till att förrådstekniker genom manuell sökning får försöka 
lokalisera den önskade artikeln då det inte finns något stödsystem för detta.  
 
Bristande styrning av förrådet 

På grund av att förrådsverksamheten inte har prioriterats på många år har detta lett 
till en obefintlig styrning av förrådet. Då aktiviteter som uppdatering av ledtider, 
utskrotning och förbättringsarbete inte hunnits med har detta lett till att 
förrådspersonalen inte kan styra förrådet på ett effektivt sätt. Otillräckliga resurser 
har medfört att dagens arbete går ut på att släcka bränder och klara dagen då ingen 
tid finns för förbättringsarbete. Ledtiderna är inte uppdaterade och stämmer inte 
med verkligheten, vilket gör det svårt för inköparna att bibehålla optimalt 
lagersaldo. Artiklar köps därför in och lagras i höga volymer för att kunna hålla en 
hög leveranssäkerhet ut till fabriken, vilket har lett till en hög kapitalbindning. Då 
rutiner för utskrotning av förlegat material för tillfället inte existerar har detta 
medfört en konstant minskning av förvaringsyta. Detta är anledningen till den till 
viss del flytande lagerplaceringen.  
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4.1.3 Resultat av arbetsmätning för materialflödet över disk 

Nedan i tabell 4 visas resultatet av arbetsmätningen. 

TABELL 4: RESULTAT AV ARBETSMÄTNING. 

 

 
Kostnad för en förrådstekniker = 303 kr/timme inklusive sociala avgifter. 
(Uppgifter från underhållschefen) 
 
Disken konsumerar cirka 82,5 timmar/månad vilket resulterar i en total kostnad på 
24 997,5 kr/månad (82,5*303 = 24 997,5) 
 
Årskostnad = 299 970 kr (24 997,5*12) 
 
Kompletterande mätning 
 
Nedan i tabell 5 visas kompletterande mätning. 
 
TABELL 5: KOMPLETTERANDE MÄTNING. 

Bemanning vid 
disk utan kund 

Icke-
värdeskapande 

aktivitet 

407,1 
sek/mätningstillfälle 

 
Då ”bemanning vid disk utan kund” inte är kopplat till antalet betjäningstillfällen och 
är därför inte representativt utan en mer omfattande mätning. Författarna har valt 
att mäta denna aktivitet vid de tillfällen den uppstått under huvudmätningen. 
Författarna vill därför påpeka förekomsten av detta och att det är en faktor som ökar 
diskens totala kostnad. 
 
 



 

37 

 

4.2 Företagsbeskrivning BillerudKorsnäs  

 
Genom en sammanslagning av verksamheterna Billerud och Korsnäs 2012 har 
verksamheten kommit att bli en ledande leverantör av förnyelsebart material till 
förpackningar. Verksamheten har produktiontionsanläggningar i Grums, Skärblacka, 
Karlsborg, Gävle, Frövi/Rockhammar, Jakobstad (Finland) och Beetham (England). 
Verksamheten bedrivs av 4300 anställda som bidrar till en nettoomsättning på 22 
miljarder kronor per år.  

4.2.1 Billerudkorsnäs Gävle  

Fabriken i Gävle har med sitt integrerade massa- och kartongbruk en 
produktionskapacitet på 725 000 ton per år. Fabriken har cirka 730 stycken anställda 
i produktion för att bedriva två produktionslinor. 

4.2.2 Förrådsverksamheten  

Förrådet har för avsikt att tillhandahålla det för närvarande cirka 37 000 
artiklarna i form av förnödenheter, reservdelar och förslitningskomponenter 
för hela fabriken. Förrådet utfyller en kritisk funktion då det möjliggör det 
löpande underhållet. Med hjälp av 11 medarbetare bedrivs förrådet under dess 
öppettider 7-16. Utanför dessa tider har en viss del personal tillgång till 
förrådet varpå deras besök registreras då dem drar sitt passerkort.  
 

Lokalutformning 

Förvaring av artiklar sker på tre olika våningar med ett avskilt förråd för 
kemikalier, detta kompletteras med buffertlager i produktion. Denna typ av 
lokalutformning ses av personalen som ineffektiv då hissen mellan våningarna 
konsumerar mycket tid. Den exakta lagerplatsen för material finns att tillgå i 
affärssystemet IBM Maximo.  
Förrådet består av tre olika lagringsfunktioner och varje plats finns utmärkt 
med sektion och hyllnummer. 
 
Lagringsfunktion 

 Plocklagret innefattar artiklar som skruvar, muttrar, kopplingar, packningar, 
mm.  

 Plockautomat i form av ett paternosterverk används för de mest frekventa 
artiklarna,  

 Förslitningskomponenter och reservdelar av medelstor karaktär förvaras i 
pallställage. 

 
Fast placering nyttjas för samtliga artiklar, vilket avser att varje artikel har en avsedd 
plats. Denna form av placering bidrar till att sökprocessen underlättas och att 
medarbetare enkelt kan finna önskad artikel då förrådet har god struktur. 
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Affärssystem 
IBM Maximo är det affärssystem som Billerudkorsnäs använder, det är riktat mot 
hantering och underhåll, förbättringspotential finns på inköpsdelen. 
Affärssystemet tillåter medarbetare från fabriken att göra en reservation varpå det 
reserverade materialet sammanställs och ställs i så kallat stage-läge. Då material står 
i stage är artiklarna allokerade, då medarbetare hämtar materialet bockas stage-läget 
ur, varpå lagersaldot uppdateras.  
 

In- och utleveranser 

Då lagersaldot underskrider beställningspunkten läggs en order från en inköpare. 
Denna inköpare har attesträtt upp till en särskild summa och allt under denna 
summa behöver inte godkännas av någon annan. Ankommande material placeras på 
utmärkt yta, materialet märks sedan upp med etiketter som anger artikelnummer, 
lagerplacering och datum för beställning. Detta sker därmed manuellt och uppmärkt 
material placeras på vagnar och körs ut till aviserad plats.  
 
Ankommande material som skall ut till kund samma dag placeras inte ut på hyllor 
utan placeras som avgående gods för att undvika dubbelt arbete.  
Det material som skall ut till kund på fabriken sker genom utlämning över disk och 
reservationer eftersträvas.  
 
Återkoppling 

Återkoppling anses vara en viktig del av förrådsverksamhetens arbete, det förs 
kommunikation med dem leverantörer som det arbetas frekvent med detta för 
uppdatering av ledtider.  
 
Den återkoppling som sker inom fabriken sker med beredare, detta då det 
prioriteras bland beredarnas orders. Aktuella ledtider finns att tillgå genom 
affärssystemet vilket medför att beredare och förrådspersonal kan samråda rörande 
särskilda artiklar.  
 

Visualisering   

På förrådet finns det en tavla som avser förrådets operativa styrning, det omfattar 
leveransprecision, inventering, avvikelser, tillbud, förbättringsförslag och dagens 
agenda. Varje morgon samlas personalen för ett möte kring tavlan, detta för att alla 
ska erhålla samma information och därmed minska utrymmet för missförstånd, 
tavlan uppdateras löpande under dagen. För varje vecka är en ny medarbetare 
ansvarig för tavlan, detta för att skapa ökad medvetenhet och ansvarstagande.  
 
För att bidra till en smidig sökprocess är artiklarna avdelningsbaserade, artiklar av 
samma karaktär är placerade tillsammans. För att finna en särskild komponent kan 
personalen söka på exempelvis en motor och få ut en komponentlista där samtliga 
tillhörande artiklar presenteras.  
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Artiklarna är klassade efter kritikalitet och är genom riskanalyser klassade 1-3 med 
människa, miljö och produktion i åtanke. Logistikklassning efterfrågas då det fysiska 
flödet kan optimeras utefter utplocksfrekvensen hos artiklarna.  
 

Förbättringsarbete  

Då områden med förbättringspotential uppmärksammas på förrådet förs 
anteckningar och dess eventuella vinning. Detta presenteras sedan framför ledning 
som vid godkännande tillsätter en grupp individer som skall driva igenom 
förbättringsarbetet. Detta förbättringsarbete omfattar oftast framtagandet av 
standarder. 

4.3 Företagsbeskrivning Ahlsell 

Ahlsell är Nordens största grossist inom verktyg, maskiner och 
installationsprodukter och är bland annat leverantör åt Stora Enso Skutskär, Stora 
Enso Kvarnsveden och Billerud Korsnäs. Ahlsell omsätter cirka 26 miljarder kronor 
och bedriver sin verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Polen 
och Ryssland. Totalt har Ahlsell 5000 anställda fördelat på över 200 butiker och tre 
centrallager.   

4.3.1 Ahlsell Gävle 

Tillsammans på butiken i Gävle arbetar 55 stycken, detta involverar 
butiksmedarbetare och säljare med fokus på olika segment som vvs, industri och el. 
Butiken tillhandahåller cirka 13000 artiklar. Mot denna bakgrund vänder sig Ahlsell 
endast mot företagskunder, däribland Billerudkorsnäs och Stora Enso. 
 

Lokalutformning  

På butiken vars främsta syfte är att kommunicera med kunder i närområde och förse 
mindre företag med material möts kunden av en väl planerad yta. Ytan har 
utseendet likt en mutter där verktyg för samtliga avdelningar finns och riktas mot 
tillhörande arbetsområde. Artiklar är uppdelade i avdelningar, allt som tillhör 
exempelvis el finns att tillgå på en specifik plats. Platserna för de olika avdelningarna 
är väl utmärkta med stora skyltar och de plocklager och pallställage med tillhörande 
hyllplan är väl överskådliga.  
 

In- och utleveransprocessen 

I butiken ska kunden betjäna sig själv genom att plocka ut eget material. För att 
personal i butik och kassa skall undvika onödigt arbete ska kunden på egen hand 
registrera artikelnummer på lista eller med handscanner varpå ett direktuttag 
genomförts.  
 
De kunder som Ahlsell har störst samarbete med har fått egna hyllplan på lagret där 
samtliga beställda artiklar packas i kitt. Resterande beställningar från mindre företag 
med färre inköp packas och samlas på en gemensam hylla. 
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In- och utleveransprocessen bygger på minimi- och maximinivåer, 
beställningspunkter som anger då material behövs. Volymen baserar Ahlsell på 
prognoser från tidigare försäljning för att hålla lagernivåerna låga. Hjärtat i 
verksamheten är centrallagret i Hallsberg, samtliga beställningar från industrier 
kopplas till centrallagret varpå åkeriet Schenker transporterar materialet till rätt 
plats.  
 
Ledtider uppdateras ständigt och kunderna till Ahlsell har möjlighet att se dessa 
ledtider samt lagersaldo i samband med beställning. Detta förutsatt att kunden går 
igenom Ahlsells E-katalog. E-katalogen är endast möjlig om kunden tillsammans 
med Ahlsell tar fram ett artikelregister över samtliga artiklar som kunden köper från 
Ahlsell. E-katalogen möjliggör också för kunden att få sitt beställda material dagen 
efter även om beställning skett två timmar efter butikens öppettider. Detta riktar sig 
främst mot små företag där inköparen även kan ha fler arbetsuppgifter.  
 

Återkoppling 

Återkoppling är en vital del för Ahlsell med både kunder och leverantörer. Ahlsell 
arbetar med 10000 olika leverantörer och dessa har klassats med A-C där A-
klassning avser de leverantörer som de har störst utbyte med. Detta medför att det 
aktivt arbetas med uppföljning och förbättring av relationen mellan parterna. 
 

Operativ styrning  

Butiken i Gävle styrs genom att kundrapporter med tillhörande leveransprecision tas 
fram och följs upp. Vid felleverans eller skadat gods rapporterar Gävleregionens 
kunder till butiken i Gävle varpå en C2-utredning inleds. Det innebär att 
centrallagret i Hallsberg går till roten med problemet och undersöker felleveransens 
uppkomst. Det artiklar som har ett lågt värde köps in i större volymer för att hålla 
ner administrationskostnader. Genom internt samarbete skickas artiklar som inte 
blir sålda till andra Ahlsell butiker där det finns en efterfrågan. 
 

Förbättringsarbete 

För att erbjuda säkra leveranser med rätta artiklar strävar Ahlsell efter att skapa 
samma artikelbenämning bland sina kunder. Genom ständig strävan mot en 
förbättrad relation och kommunikation arbetar Ahlsell med kundanpassade 
lösningar. 
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4.4 Stora Enso Kvarnsveden 

Bruket i Kvarnsveden kom att starta under 1900- talet och arbetar än idag med 
framtagandet av papper för kataloger och tidningar. Med tre stycken 
pappersmaskiner finns en produktionskapacitet på 750000 ton per år. Allt papper 
som bruket levererar mot kund är återvinningsbart och innovativt tänkande är 
ständigt i fokus då allt större mängd media blir datoriserat. 

4.4.1 Förrådsverksamheten 

Likt förrådsverksamheten på Stora Enso Skutskär har bruket i Kvarnsveden för avsikt 
att underhålla fabriken med reservdelar och förslitningskomponenter. ABC-
klassificering finns baserat på kritikalitet, dock inte på komponentnivå. 
Reservdelarna lagras i bästa möjliga mån in i sektioner för olika produktgrupper.  
 
Personal  

På förrådet arbetar sex stycken förrådstekniker samt två stycken inköpare under 
tiderna 06:30-15:30, dock är förrådet öppet för fabrikens medarbetare från 07:00-
15:30. Tillgång till förrådet finns också utanför dess öppettider. 
 
Lokalutformning 

Materialet finns med tillhörande lagerplatser på två olika plan där medarbetare får 
använda sig av hiss för att erhålla de artiklar som finns på det nedre våningsplanet. 
Vart artiklar befinner sig fysiskt anges i affärssystemet SAP. God lokalkännedom är 
att föredra då den fysiska visualiseringen är ett område med förbättringspotential. 
Likt bruket i Skutskär förvarar Kvarnsveden sina artiklar utifrån samma 
lagringsprinciper med skillnad för plocklagret och verktyg.  
 

Plocklager 

För de allra minsta artiklarna används denna lagringsprincip och omfattar muttrar, 
bultar och brickor. Dessa har inte några beställningspunkter på Kvarnsveden utan 
beställs då godsmottagare ser att dessa börjar ta slut. Utplock av dessa artiklar kräver 
inte någon rekvisition då artiklarna i fråga inte är resurskrävande.  
 
Reducerade lagernivåer 

Förrådsverksamheten i Kvarnsveden lagerför inte verktyg som hammare, 
skruvmejslar och skiftnycklar utan dessa erhålls på anmodan. Utifrån anmodan läggs 
en beställning på önskade verktyg och företaget Jetpack kommer under tre dagar 
varje vecka med beställda verktyg. 
 

Inleveransprocessen 

Inleveransprocessen sker på samma sätt som på Skutskärs bruk, det är ett arbete som 
kräver att förrådsteknikerna sorterar och registrerar artiklarna. Dem 44000 olika 
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artiklarna medför att arbetet är omfattande och har bidragit till att en 
ankomstkontroll genomförs som ett komplement till följesedel. 
 

Utlämningsprocesser 

Självbetjäning 

På Kvarnsvedens bruk har medarbetare och entreprenörer tillgång till förrådet där 
självbetjäning råder. Ingen registrering av inkommande medarbetare sker, dock är 
förrådet bevakat med hjälp av kameror. Assistans finns att tillgå genom 
förrådsteknikerna vid behov. Förutsättningar för att självbetjäningen skall fungera är 
att rekvisitioner fylls i över erhållet material se bilaga 5, samt klara regler, 
systematik, användarvänlighet, väl beskrivna arbetsbegäran och standarder.  
Registrering av rekvisitioner sker nästkommande morgon vilket medför en 
fördröjning då lagersaldo uppdateras dagen efter materialet blivit utplockat.  
  
Kitting  

Då medarbetare på fabriken reserverar material skrivs en plocklista ut på förrådet se 
bilaga 6, som anger datum för leverans med tillhörande destination, kostnadsställe 
och beställare. Förrådstekniker prioriterar då bland reservationerna och 
sammanställer kitten inför nästkommande vecka för att undvika platsbrist. Kitten 
transporteras och förvaras sedan på avsedd plats i väntan på utleverans.  
 
Operativ Styrning 

Varje vecka under fredagen samlas förrådets medarbetare kring en tavla som anger 
rollfördelning, avvikelser och tillbud. Rollfördelningen avser arbetsrotation som 
skall bidra till att förrådets processer blir mindre känsligt för störning, exempelvis 
sjukdom hos personal.  
För att minska den belastning som råder på förrådets medarbetare används VMI på 
vissa delar av förrådet där kontorsmaterial hanteras av Lyreco och 
livsmedelsprodukter som kaffe, te och socker hanteras av Sodexo.  
 
Förbättringsarbete 

Med hjälp av övergången till självbetjäning har förrådspersonalen fått mer tid för 
förbättringsarbete av karaktären mindre omfattande. Den förbättring som har 
genomförts senaste tiden är införskaffandet av gula etiketter som fästs på de artiklar 
som är reparerbara, detta för att upplysa kund redan vid uttaget. Kommande 
förbättringsarbete handlar om att reducera antalet fel som uppstår vid självbetjäning 
genom att introducera ett handskanningssystem. Detta kommer ersätta rekvisitioner 
och möjliggör för ett system som arbetar i realtid med uppdaterat lagersaldo.  
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4.5 Sammanställning av betydande faktorer för 

verksamheternas materialflöden 

Tabellbeskrivning 

För att visuellt synliggöra de faktorer som de besökta verksamheterna arbetar med 
för skapa effektiva materialflöden har författarna sammanställt nedanstående tabell 
6. Det bör tydliggöras att de icke ifyllda faktorerna på respektive verksamhet inte 
betyder att dessa ses som oviktiga för ett effektivt materialflöde, detta innebär 
endast att dem inte arbetar med det.   
 
TABELL 6: SAMMANSTÄLLNING AV FAKTORER. 
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5 Analys och Diskussion 

Följande avsnitt analyserar empirin med hjälp av granskad litteratur och besvarar studiens 
frågeställningar.  
 
Under arbetsmätningens framfart har ett beslut i form av att inte informera berörd 
personal om att dem ingår i en arbetsmätning tagits. Detta då författarna haft för 
avsikt att undvika att personalens arbetsmetodik förändras och påverkar 
arbetsmätningens utfall. Sett till Nationalencyklopedin (2017a) definition rörande 
integritet ”alla människor har rätt att få sin personliga egenart och inre sfär 
respekterad och att inte behöva utsättas för personligen störande ingrepp” kan 
arbetsmätning ifrågasättas. Dock är övervakning och arbetsmätning en bra metod för 
att utvärdera processens prestanda samt medarbetarnas prestationer, vilket går i 
linje med Ball (2010), Olhager (2013) och Taylor (1967) tankar om övervakning 
och arbetsmätning. Likt Ball (2010) anser författarna att övervakning av 
medarbetarnas prestationer och arbetssätt kan bidra till framtagandet av nya 
arbetssätt samt processförbättring. Processförbättring och nya arbetssätt kan bidra 
till en social hållbarhet då belastningen på medarbetare kan komma att reduceras. 
Detta går i linje med Ammenberg (2012) som poängterar att människans 
arbetssituation är i fokus vid utvecklingen av processer då dem skall främja god 
hälsa. Genom att omforma strukturen rörande materialöverlämning kan industriell 
förrådsverksamhet bli mer effektiv och bidra till ekonomisk hållbarhet i form av 
sysselsättning lång tid framöver. Detta går i linje med Ammenberg (2012) som 
menar att ekonomisk hållbarhet skall bidra med sysselsättning. 
  
Hur bidrar en materialdisk till ett effektivt materialflöde? 

Utifrån kartläggning av antalet betjäningstillfällen framkommer det att 
materialdisken på Stora Enso Skutskär behandlar i snitt 39,5 stycken kunder per dag. 
Detta med en medeltid per betjäningstillfälle på ungefär 6,3 minuter. Resultatet från 
denna mätning visar på att disken binder en förrådstekniker upp till ungefär 4,2 
timmar per dag, vilket motsvarar en halvtidstjänst endast vid disk.  
Denna halvtidstjänst uppgår till en kostnad på ca 25000 kronor per månad. Detta 
visar på att materialdisken konsumerar stor del av personalens timmar. Författarna 
anser att denna tid kan användas inom förbättringsarbete i form av utskrotning av 
förlegade artiklar, visualisering och operativ styrning. 
 
Vid användning av materialdisk förekommer väntetid för de kunder som anländer 
till förrådet, tekniker kan vara uppbunden med en annan kund eller i annat arbete. 
Som ett resultat av väntetid för kund förlängs ledtiden som enligt Olhager (2013) är 
den tid som förbrukas från att kunden lagt en beställning fram tills att materialet 
erhålls.  
En materialdisk bidrar till outnyttjad arbetskraft i form av den medarbetare som 
lämnar sina arbetsuppgifter i produktion åt sidan för att erhålla material. 
Medarbetaren måste för att erhålla materialet utföra onödiga rörelser då denne skall 
förflytta sig till förrådet. Vid användning av materialdisk går förrådsverksamheten 
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även miste om medarbetares kreativitet kring eventuella förbättringsförslag rörande 
förrådets utformning då dem inte har tillträde till förrådet. 
  
Väntetid, outnyttjad arbetskraft, onödiga rörelser och outnyttjad kreativitet 
benämns enligt Ohno (1978) och Barraza et al. (2016) som slöseri och bidrar 
därmed inte till något värde.  
  
Då fabrikspersonalen inte vistats innanför materialdisken medför detta att enbart 
förrådsteknikerna innehar den lokalkännedom som krävs för att lokalisera material. 
Detta resulterar i att processen för lokalisering av material blir beroende av 
förrådsteknikernas expertis och därav blir känslig för störningar i form av 
sjukfrånvaro.  
Processen blir än mer känslig om förrådsteknikerna inte roterar bland 
arbetsuppgifterna. Detta menar Sandberg och Alvesson (2003) bidrar till en lägre 
grad av funktionsflexibillitet och svårigheter vid omställning. Processens känslighet 
påverkas ytterligare om det är bristfällig visualisering, vilket går i linje med 
Connolly (2008) som menar på att ett effektivt lager bygger på god visualisering 
som tillåter personal att finna önskat material. 
 
Författarna anser att materialöverlämning vid disk inte bidrar till ett effektivt 
materialflöde. En materialdisk kräver stora resurser och blir därmed in 
kostnadseffektiv samt dess bidragande till slöseri. 
  
Hur kan antalet betjäningstillfällen för materialöverlämning vid disk 

reduceras? 

Lumsden (2012) menar att logistik handlar om planering, organisering och styrning 
av aktiviteter för materialflöden. Detta anser författarna är en utgångspunkt för 
samtliga förrådsverksamheter. Samtliga verksamheter som besöktes under studien 
arbetar till viss grad med reservationer som enligt Nationalencyklopedin (2017c) 
och Olhager (2013) avser att kunden säkerställer att de får sitt önskade material. 
Förråden erhåller en lista över det material som kunden önskar få vid utsatt datum 
med tillhörande kostnadsställe, materialet sammanställs och packas i väntan på 
utleverans.  
  
De tre verksamheterna BillerudKorsnäs, Stora Enso Kvarnsveden och Ahlsell arbetar 
frekvent med reservationer och har satt detta i system. Bland inkommande 
reservationer prioriteras det baserat på datum för utleverans. Reservationerna 
sammanställs och placeras på en reservationshylla, detta för att optimera lagerytan 
samt bibehålla ordning och reda vid hantering. Arbetet med reservationer anser 
författarna bidrar till ett reducerat antal betjäningstillfällen.  
 
Att de tre verksamheterna arbetar efter denna princip innebär enligt Caputo et al. 
(2015) att de arbetar med Kitting. Likt Caputo et al. (2015) beskrivning om kitting 
har verksamheterna inget lager ute vid arbetsstationerna utan det levereras likt 
Oskarsson et al. (2013) tankar om just-in-time. En fördel med kitting är enligt 
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Hanson et al. (2012) att förrådsenheten får en större förståelse kring 
monteringsarbetet samt reducerad tid för hämtning av material. 
  
De tre verksamheterna som arbetar med kitting stärker Hanson et al. (2012) teori 
om att tiden för att hämta material reduceras. Detta då antalet betjäningstillfällen 
över disk minskat på grund av att kitten levereras direkt ut på plats. Förutsättningen 
för att arbeta med kitting menar Billerudkorsnäs är informationsflödet mellan 
planerare och förrådet. För att bibehålla och utveckla denna process med avseende 
på rätt komponent på rätt plats och tid står återkoppling i fokus. 
Författarna anser att reservationsprocessen tillsammans med kitting principen är 
något som förrådsverksamheter borde arbeta aktivt med för att utveckla samarbetet 
mellan fabrik och förråd då antalet betjäningstillfällen kan reduceras signifikant.    
  
För att ytterligare minska antalet betjäningstillfällen över disk kan verksamheter 
arbeta likt Stora Enso Kvarnsveden som valt att inte lagerföra verktyg, utan dessa 
köps in vid behov. Detta tillåter medarbetare på fabriken att på egen hand lägga en 
beställning på de verktyg som önskas hos närliggande grossister utan att 
förrådsenheten involveras i processen.  
 
Genom att inte lagerföra verktyg har lagernivåerna reducerats, vilket enligt 
Storhagen (2011) och Olhager (2013) medför en lägre kapitalbindning. Dessa 
verktyg levereras tre gånger i veckan till beställaren med hjälp av en extern part. 
Detta går i linje med Larsen (2000)  teori om tredje parts logistik, det innebär att 
verksamheten överlåter logistikfunktioner till externa aktörer. Dessa samarbeten 
kan enligt Larsen (2000) bidra till att den externa parten får större insikt hos 
kundföretaget varpå nya logistiklösningar kan formas. 
  
Denna lösning anser författarna att fler verksamheter kan applicera, artiklar som inte 
är kritiska för fortsatt produktion skall inte ta upp utrymme och lagerföras. Dessa 
icke-kritiska artiklar kan beställas vid behov och transporten kan ske genom extern 
part för att undvika ytterligare betjäningstillfällen vid disk. 
  
Ahlsell betonar vikten hos en stark leverantörsrelation som en faktor som kan 
reducera antalet betjäningstillfällen vid disk. En stark leverantörsrelation anser 
författarna att samtliga verksamheter bör sträva efter då det enligt Christopher 
(2011) och Prajogo och Olhager (2012) bidrar till större informations- och 
kunskapsspridning mellan parterna. Utifrån detta kan ett effektivare materialflöde 
nås Prajogo och Olhager (2012). Detta då kunden i samråd med leverantör kan 
upprätta en E-katalog, katalogen innefattar de artiklar som fabriken handlar av 
enskilda leverantörer. E-katalogen medför att verksamheten genom affärssystemet 
kan kringgå förrådet och utföra en beställning på det material de behöver. Denna 
kommunikation sker via datorer och bidrar till ökad kunskap- och 
informationsspridning och benämns enligt Robson (1994) EDI.  Ahlsell och 
Ghobadian et al. (1994) menar på att EDI möjliggör för fakturor, orders och andra 
pappersdokument att skickas via datorer.  
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Att utveckla papperslös handel anser författarna är något som kan utvecklas till att 
bli en större del hos olika verksamheter. Detta då det kan reducera antalet 
betjäningstillfällen över disk då material beställs direkt från leverantör och 
förrådsfunktionen inte inkluderas i processen.  
 
Stora Enso Kvarnsveden har med hjälp av självbetjäning reducerat antalet 
betjäningstillfällen till noll och förrådsteknikerna finns tillgängliga för assistans om så 
behövs. På grund av denna förändring menar sektionschefen på Kvarnsveden att 
materialflödet ut till fabriken har effektiviserats. Slöseri i form av väntetid är 
eliminerat och kunderna har genom lokalkännedom effektiviserat sökprocessen då 
dem besitter expertis inom respektive område. 
    
Detta stärks av Ramaseshan et al. (2015) som menar på att självbetjäning medför 
högre produktivitet och effektivitet för verksamheten och för kunden. Enligt 
Ramaseshan et al. (2015) medför självbetjäning även en ekonomisk vinning. Detta 
stärks av genomförd arbetsmätning som visar på kostnader i form av väntetid för 
kund och bemanning av disk utan kund. Med självbetjäning skulle dessa kostnader 
elimineras.  
 
Vilka stödjande faktorer möjliggör självbetjäning inom industriell 

förrådsverksamhet?  

Sektionschefen på Stora Enso Kvarnsveden menar att materialrekvisitionen är en 
förutsättning för att deras självbetjäning skall fungera. Detta för att 
förrådsteknikerna vid ett senare skede skall kunna registrera uttagen i 
affärssystemet. Materialrekvisitionen skall innehålla artikelnummer, datum för 
uttag, uttagen volym, uttagarens namn samt kostnadsställe eller 
arbetsordernummer. Ahlsell arbetar likt Kvarnsveden med materialrekvisition, 
kunderna skriver ned de artiklar de önskar och lämnar blanketten till butikspersonal 
som registrerar uttagen och fakturerar företaget. Arbetet med materialrekvisitioner 
är en uttalad standard och fungerar som guider för medarbetarna, vilket går i linje 
med Liker (2004) och Nationalencyklopedin (2017b). Rekvisitioner är en nödvändig 
faktor för att möjliggöra självbetjäning då lagersaldot kan uppdateras.  
 
Butikschefen på Ahlsell menar att en viktig faktor för deras självbetjäning bygger på 
god visualisering. Han menar att det skall vara enkelt att finna en viss artikel varpå 
det skall vara avdelningsbaserat, vilket enligt Olhager (2013) benämns fast 
placering. Detta går i linje med Connolly (2008) som menar på att en förutsättning 
för att driva ett lager är att medarbetare och kunder kan finna de artiklar de söker.  
 
Författarna anser att förrådsverksamheter inom industrin bör se över hur butiker 
arbetar med visualisering. Produkter bör kategoriseras i produktgrupper och 
placeras i avdelningar, detta för att öka tillgängligheten för kunden.  
För att utöka visualiseringen ska affärssystem finnas som stöd vid spårning av 
artiklar. Då samtliga besökta verksamheter har artiklar med tillhörande 
artikelnummer finns dem registrerade i affärssystemet med aktuell lagerposition. 
Författarna anser att visualisering i form av avdelningsbaserade artiklar med fast 
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placering möjliggör för självbetjäning då kund och medarbetare på egen hand kan 
finna artikeln. 
  
Författarna anser att arbetet med materialrekvisition är ett föråldrat system då detta 
ger uppskov för den mänskliga faktorn i form av otydligt ifyllda blanketter och fel 
vid inskrivning av godsuttag som påverkar förrådets saldoriktighet. För att reducera 
uppkomsten av felregistrerade artiklar anser författarna att självbetjäning bör bygga 
på ett handskannersystem med tillhörande streckkoder, streckkoder som enligt Wan 
och Kumaraswamy (2009)  underlättar hantering. Samtliga besökta verksamheter 
har handskanner och streckkoder men endast Ahlsell använder dessa för 
självbetjäning, något som Ahlsell ser som effektivt för deras materialflöde. 
Författarna anser att beprövad teknologi i form av streckkoder och handskanner skall 
ersätta rekvisitioner vid självbetjäning för ytterligare saldoriktighet.  
  
Författarna är eniga med sektionschefen på Kvarnsveden som lyfter fram 
övervakning som en viktig faktor vid självbetjäning. Detta då det utan övervakning 
skulle förekomma en stor mängd svinn. Övervakning utgör även en 
spårningsfunktion då medarbetare kan ha glömt att fylla i materialrekvisition, där 
registrering av personer som vistas i lokalen kan spåras.  
  
Vilka faktorer har betydelse för effektiva materialflöden inom 

industriell förrådsverksamhet? 

Durugbo et al. (2014) menar att en kritisk faktor för effektivt materialflöde är 
marknadsundersökningar gällande aktuell efterfrågan, detta för att uppdatera 
prognoser och möjliggöra effektiv materialplanering. Detta stöds också av Jonsson 
och Mattsson (2016) som anser att materialplanering har stor påverkan för hur ett 
lager presterar. Enligt Caridi och Cigolini (2002) och Childerhouser et al. (2003) är 
uppdaterade prognoser nödvändigt för att veta hur mycket som skall placeras i lager, 
detta för att kunna möta variation i efterfrågan. Kaipia (2009) menar att vid 
materialplanering måste felmarginaler finnas i åtanke vid avläsningen av prognoser. 
Awheda et al., (2016); Harrison (1995) och Verwijmeren et al. (1996) anser att rätt 
lagernivåer tillåter produktionen att bemöta den aktuella efterfrågan.  
  
Författarna anser att materialplanering och uppdaterade prognoser är viktigt, dock 
är ovanstående teori direkt kopplat till lagerverksamhet för produktion och 
tillförseln av råvaror, vilket går i linje med Nationalencyklopedin (2017d) definition 
på lager. Detta skiljer sig från Lumsden (2012) syn på förråd då denna har för avsikt 
att underhålla industrin med reservdelar och förslitningskomponenter. Detta bidrar 
till att författarna anser att teorin rörande materialplanering inte går att applicera på 
industriell förrådsverksamhet då förråd och lager har olika funktioner och 
förutsättningar. Rörande efterfrågan och dess prognoser är det svårt att förutse 
kommande haverier inom fabriker och därigenom svårigheter att beräkna 
materialbehov.  
  
Författarna anser att materialbehovsplanering är en kritisk faktor för effektiva 
materialflöden. Materialbehovsplanering ur ett förråds perspektiv kan dock endast 
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bli möjlig förutsatt att maskiner och reservdelar bryts ned på komponentnivå och 
genomgår en kritikalitetsanalys. Olhager (2013) menar att denna form av 
klassificering innefattar en kategorisering av artiklar som klassas utifrån dess kritiska 
värde sett till systemet den verkar i. Caridi och Cigolini (2002) är inne på samma 
spår rörande klassificering, dock kopplas detta mot att bryta ned produkter i 
delkomponenter. Syftet med detta menar Caridi och Cigolini (2002) är att optimera 
säkerhetslagret baserat på balansen mellan kostnaden för lagerhållning och förlorade 
intäkter vid avsaknad av en viss komponent. Att bestämma minimi- och 
maximinivåer för artiklar blir enligt författarna en betydande faktor för ett effektivt 
materialflöde.  
 
Enighet råder mellan de tre besökta industrierna att de förlorade intäkterna vid 
fabriksstillestånd uppgår till en större summa än att lagerhålla en stor volym av 
reservdelar och förslitningskomponenter. De tre besökta industrierna strävar efter 
att ha så låg omsättning som möjligt på reservdelar och förslitningskomponenter, 
detta då det indikerar på att fabriken går som den ska.  
  
Sektionschefen på Stora Enso Kvarnsveden menar att en delkomponent kan utgöra 
en kritisk funktion hos ett system samtidigt som den kan utgöra en icke kritisk 
funktion hos ett annat system. Säkerhetslagernivån fastställs utifrån antalet system 
där komponenten utgör en kritisk funktion. 
Förrådsinköparen på BillerudKorsnäs underströk även att dem strävar mot att 
uppdatera leveransledtiderna för deras artiklar, detta för att bestämma förrådets 
minimi- och maximinivåer.  
  
Författarna anser att ledtiden är en kritisk faktor då den utgör en stor del i en 
kritikalitetsanalys, detta då en icke kritisk artikel för ett system kan bli kritisk på 
grund av en lång och osäker leveranstid. Detta menar Olhager (2013) omfattar tiden 
från att en artikel beställs, tills det den är levererad. Detta stöds av Verwijmeren et 
al. (1996), Awheda et al. (2016) och Jonsson och Mattsson (2016) som menar att 
statistisk lagerstyrning bör inkludera ledtider, kostnader per artikel, servicegrad och 
prognoser för artikelns förbrukning.  
 
Både BillerudKorsnäs och Stora Enso Kvarnsveden arbetar med operativ styrning i 
form av en tavla med nyckeltal, ansvar, tillbud och dagens agenda. Detta är ett 
effektivt arbetssätt för att säkerställa att samma information når samtliga 
medarbetare enligt Malina (2013). Författarna anser att BillerudKorsnäs arbete med 
operativ styrning ligger rätt i tiden då dem arbetar med mätetal i form 
leveransprecision, vilket medför att dem har något att sträva mot och förbättra 
dagligen. Detta stärks även av Kim och Hatcher (2009) som menar på att ett väl 
utformat styrkort kan bidra till processförbättring och lärande.  
  
Författarna anser att fler verksamheter bör arbeta aktivt med operativ styrning likt 
BillerudKorsnäs då materialflödets effektivitet kan förbättras genom uppföljning av 
leverensprecision. 
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De två Stora Enso bruken arbetar med VMI på en liten del av förrådsverksamheten 
för att minska belastningen på förrådsinköpare och tekniker. På grund av att VMI 
endast appliceras på en liten del anser författarna att det är svårt att avgöra om VMI 
bidrar till ett effektivare flöde. 
  
Ahlsell menar på att genom tätare samarbeten och ett transparent 
informationsflöden med kund kan samtliga parter effektivisera sina materialflöden. 
Genom att Ahlsell får tillgång till kundens förbrukningshistorik och 
beställningspunkter kan de planera sin verksamhet och uppdatera ledtider mot kund. 
Det som Ahlsell tar upp kring informationsflöden stärks av Kaipia (2009), Durugbo 
et al. (2014), Harrison (1995), Jonsson och Mattsson (2016) och Childerhouser et 
al. (2003) som menar på att rätt information med hög kvalitet är en förutsättning för 
en effektiv försörjningskedja. Awheda et al. (2016), Bleeke och Ernst (1991), 
Powell (1990) och Jack och Powers (2015) tar det ett steg längre och menar på att 
koordinerat samarbete mellan parterna innehållandes ett transparent 
informationsflöde kan bidra till att verksamheterna tillsammans kan utveckla en 
gemensam vision.  
Utifrån detta informationsflöde menar Awheda et al. (2016) och Childerhouser et 
al. (2003) att Just in time (JIT) kan appliceras för att reducera lagernivåerna, 
kostnaderna och ledtiderna. Dock lyfter Harrison (1995) att JIT endast kan 
appliceras på en stabil process.  
  
Denna metod menar författarna är utformad för produktion och kan därmed inte 
appliceras på förrådsverksamhet där osäkerhet rörande haveri förekommer. Det är 
omöjligt för industrierna att på förhand veta när, var och hur ett haveri inträffar och 
därmed går det inte att planera inleveranser enligt JIT principen.  
  
Vid sökning på faktorer för effektiva materialflöden redovisas en rad olika faktorer, 
dock nämns inte självbetjäning av någon författare. Detta tror författarna grundar sig 
i att befintlig teori främst riktas mot produktion där självbetjäning inte går att 
applicera vid förädling av en produkt. 
 
Förrådet som värdeskapande resurs – den interna försörjningskedjan   
  
De besökta industrierna är eniga rörande hur förråden prioriteras, klarar 
förrådsverksamheten av det löpande underhållet så har man fyllt sin funktion. 
Produktion står i centrum då det klassas som en kärnaktivitet som förädlar 
produkter och skapar värde för kunden. Olhager (2013) menar på att varje aktivitet 
är värdeskapande förutsatt att den förändrar och förädlar produkten. Utifrån denna 
mening blir förrådsverksamheten en icke värdeskapande aktivitet då den inte tillför 
produkten någon förädling eller förändring.  

Författarna ställer sig frågande mot befintlig teori då förråden utgör en kritisk 
funktion och möjliggör fortsatt produktion. Utan en väl fungerande 
förrådsverksamhet kan inte det löpande underhållet på maskiner fortgå, vilket kan 
leda till produktionsstopp. Ett produktionsstopp innebär att förädling av produkter 
stannar upp och därmed påverkas verksamhetens lönsamhet då den externa kundens 
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behov och önskemål inte kan tillmötesgås. Författarna anser därmed att hela synen 
på förråd och dess funktion måste förändras då det har en indirekt påverkan på 
slutprodukten. Författarna anser att förråden skall ses som en värdeskapande resurs 
med interna kunder i form av fabrikspersonal. Vid maskinstopp skapar förrådet ett 
värde för kunden genom ett effektivt materialflöde i form av rätt artikel, på rätt 
plats i rätt tid. Vid framtagande av verktyg och metoder vars huvudsyfte är att 
effektivisera detta flöde kan ytterligare kundvärde skapas. Den interna 
försörjningskedjan med reservdelar och förslitningskomponenter skall prioriteras på 
samma sätt som den externa försörjningskedjan med tillhörande insatsvaror för 
produktion.  

Utifrån benchmarking och tillhörande tabell (se tabell 6) visas ett flertal faktorer 
som verksamheterna arbetar med. Här anser författarna att ytterligare studier krävs 
för att undersöka vilka faktorer som har mest påverkan på det interna 
materialflödet. Avsikten är inte att arbeta med flest faktorer utan att arbeta med rätt 
faktorer.  
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6 Slutsats 

Följande avsnitt tillhandahåller studiens slutsats i form av teoretiskt bidrag då studiens syfte 
och frågeställningar besvaras samt implikationer till industriell förrådsverksamhet och framtida 
forskning. 
 
Studien syftar till att inom industriell förrådsverksamhet undersöka hur 
materialöverlämning vid disk bidra till ett effektivt materialflöde samt redogöra 
faktorer för effektiva materialflöden. 

 
Teoretiskt bidrag  

Hur bidrar en materialdisk till ett effektivt materialflöde? 
 
Utifrån arbetsmätningen framkom det att disken är resurskrävande då den kräver 
bemanning i 82.5 timmar per månad till en kostnad på cirka 25 000 kr. Därmed 
bidrar disken till mindre utrymme för förbättringsarbete och andra aktiviteter. 
Slöseri i form av väntetid för kund, outnyttjad kreativitet, onödiga rörelser och 
outnyttjad arbetskraft förekommer. Fabrikspersonal måste transportera sig till 
förrådet och frångår sina arbetsplatser. Förrådet går miste om förbättringsförslag då 
endast förrådstekniker skall vistas i lokalen. Förlängd leverensledtid förekommer i 
samband med att fler kunder kommer samtidigt varpå ledtiden förlängs med 
väntetid. Materialdisken bidrar även till en känslig process om ingen arbetsrotation 
förekommer. Författarna anser att en materialdisk inte bidrar till ett effektivt 
materialflöde.   
 
Hur kan antalet betjäningstillfällen för materialöverlämning vid disk reduceras? 
 
För att reducera antalet betjäningstillfällen skall industrin arbeta med reservationer 
och kitting av material, kittet kan på så vis levereras ut till kund eller hämtas på 
aviserad plats utan att materialdisken belastas. Reducering av icke-kritiska artiklar i 
förrådet. Icke-kritiska artiklar kan konverterats till beställningsvaror som levereras 
med en tredjeparts logistiker till beställarens destination för att undvika direktuttag 
vid materialdisk. Tillsammans med leverantör kan E-katalog tas fram varpå fabrikens 
kunder beställer artiklar genom affärssystemet och kringgår förrådsverksamheten, 
en papperslös handel nämligen EDI. Slutligen kan antalet betjäningstillfällen 
reduceras till minimum med hjälp av självbetjäning.  
 
Vilka stödjande faktorer möjliggör självbetjäning inom industriell förrådsverksamhet?  
 
För att möjliggöra arbetet med självbetjäning är materialrekvisition en bra början. 
Kunden skriver på en blankett ned vilket material och vilken kvantitet denna plockar 
och förrådstekniker kan sedan uppdatera lagersaldo. Önskar verksamheten att 
lagersaldo uppdateras i realtid kan streckkoder och handskanning införas.  
Självbetjäning förutsätter att kunden genom god visualisering kan lokalisera de 
artiklar de behöver, spårningsmöjligheter kan ske genom kategorisering av artiklar 
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och fast placering. För att reducera uppkomsten av svinn skall övervakning i form av 
kameror och registrering av inkommande kunder finnas. Övervakning underlättar 
även spårning om lagersaldot inte stämmer. Bemanning i förråd utgör även en form 
av övervakning och förrådstekniker finns som hjälp för förrådets kunder. För att 
kunder enkelt skall kunna hämta material bör arbetsföreskrifter tas fram och utifrån 
dessa standarder kan arbetet förbättras. 
  
 Vilka faktorer har betydelse för effektiva materialflöden inom industriell förrådsverksamhet? 
  
Likt ett lager kräver ett förråd materialbehovsplanering, denna skall utformas efter 
en kritikalitetsanalys. Maskiner bryts ned på komponentnivå och varje artikel klassas 
utifrån sin funktion samt artikelns ledtid, vilket även förutsätter uppdaterade 
ledtider. 
Säkerhetslagernivån skall baseras på förlorade intäkter vid avsaknad av komponent 
och kostnad för att lagerföra en specifik artikel. 
Ett transparent informationsflöde mot kund och leverantör möjliggör för samtliga 
parter att ta del av samma information. Slutligen krävs operativ styrning, nyckeltal 
som leverensprecision skall synliggöras för att förråden skall kunna sträva mot högre 
precision och säkerhet. 
 
Implikation till industriell förrådsverksamhet 

Studien tillhandahåller en tid- och kostnadsbestämning över en materialdisk. 
Konsumerad tid uppgår till 82,5 timmar per månad med tillhörande kostnad på ca 
300 000 kronor per år. Till detta presenteras alternativ för hur industriella 
förrådsverksamheter kan reducera antalet betjäningstillfällen vid materialdisk samt 
hur den kan komma att ersättas med annan arbetsmetodik.  
 
Framtida forskning 

Tidigare teori kretsar kring produktion genom förädling och förändring hos 
produkter. Tillförsel och lagring av råvarumaterial för produktion med tillhörande 
materialflöde behandlas.  
Ett teoretiskt gap gällande förrådsverksamheters flöden och lagring av reservdelar 
och förslitningskomponenter finns. Framtida forskning krävs och ska då behandla 
materialbehovsplanering och materialflöden ur ett förråds perspektiv se figur 8. 
Detta då ett förråd har kunder genom fabrikspersonal och dessa interna 
materialflöden kan effektiviseras. Ett förråd och dess flöden påverkar indirekt 
slutprodukten och därmed måste ett förråd klassas som värdeskapande. Verktyg och 
metoder som kan effektivisera den interna försörjningskedjan måste studeras och 
genom detta kan ett högre kundvärde skapas.  
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FIGUR 8: ILLUSTRERAR FÖRFATTARNAS SYN PÅ FRAMTIDA FORSKNING. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor. 
 
Hur bedömer ni att ert materialflöde fungerar?  
  
Varför fungerar det som det gör, faktorer som möjliggör ert materialflöde?  
  
Vilket affärssystem använder ni? 
  
Hur upplever ni er lokalutformning? 
  
Är förrådet obemannat under vissa tider? 
  
Hur arbetar ni med visualisering? exempelvis kartor, displayer, artikelsökning. 
  
Arbetar ni med operativ styrning? Exempelvis veckomöten? 
  
Hur arbetar ni med utveckling av förrådet? 
  
Hur ser er bemanning ut på förrådet?  
  
Är bemanningen tillfredsställande? 
  
Hur ser inleverans och utleveransprocessen ut?  
  
Tillämpas manuell registrering? 
  
Har ni ABC-klassificering på artiklarna?  
  
Har en artikel samma benämning inom hela fabriken?  
  
Är ledtider uppdaterade? 
  
Hur ser processen vid inköp ut? 
  
Hur många registrerade artiklar lagerför ni? 
  
Är lagersaldot uppdaterat?  
  
Hur arbetar ni med utveckling av leverantörsrelationer? 
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Bilaga 2: Tider vid arbetsmätning. 
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Bilaga 3: Orderhistorik- kostnadsställe.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 

 

Bilaga 4: Orderhistorik- arbetsorder. 
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Bilaga 5: Stora Enso Kvarnsvedens rekvisition som lämnas vid 
självbetjäning. 
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Bilaga 6: Stora Enso Kvarnsvedens plocklista vid reservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


