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Sammanfattning 

 

Inledning: Hantering av material ställer varierande krav beroende på dess beskaffenhet. För att 

bemöta interna krav i form av hög leveransservice till en låg kostnad är det betydande att 

utforma en effektiv försörjning av material. Ny teknik och tillämpning av IT-system kan skapa 

förutsättningar till att effektivisera materialförsörjningen genom att öka servicegraden och 

reducera kostnader. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att 

effektivisera intern försörjning av material från godsmottagning till produktion. 

Metod: En teoretisk referensram utgjorde grunden för att identifiera viktiga områden för att 

skapa en effektiv intern materialförsörjning. Parallellt genomfördes en fallstudie hos ett företag 

verksamma inom hissbranschen, där insamling av data främst genomförts utifrån olika typer av 

intervjuer och observationer för att skapa en uppfattning om företagets materialförsörjning. Den 

data som framkom jämfördes främst med den teoretiska referensramen i analysfasen i den 

framtagna arbetsmetodiken och utifrån denna drogs slutsatser. Etiska aspekter beaktades 

genomgående under arbetets gång. 

Den framtagna arbetsmetodiken: Utifrån viktiga identifierade områden, baserat på den 

teoretiska referensramen, utformades en arbetsmetodik för effektivisering av intern 

materialförsörjning, bestående av sex faser: Förutsättningar, Beskrivning av nuläget, Analys av 

nuläget, Utformning av förbättringsförslag, Genomförande samt Uppföljning. Fyra av dessa 

faser tillämpades på fallföretaget med syftet att utforma förbättringsförslag med potential att 

effektivisera verksamhetens interna materialförsörjning. Slutligen utvärderades 

arbetsmetodikens tillämpade faser för att lyfta fram dess styrkor, utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter samt den vidare tillämpningen. 

Slutsatser: Betydande områden samt andra stödjande digitala lösningar ansågs inte vara 

tillräckliga för att generera en effektiv intern materialförsörjning utan det behövdes ett ordnat 

arbetssätt för att tillgodogöra dessa områden. För att understödja detta krävdes komplement i 

form av en arbetsmetodik med ett antal strukturerade faser, med viktiga hänsynstaganden, som 

metodiskt måste följas för att utforma förbättringsförslag som kan skapa en effektivare intern 

materialförsörjning. Förbättringsförslagen som utformades omfattade bland annat ett nytt 

förfarande för materialavrop, nya principer för buffertar, reducering av interntransporter samt 

automatiskt förslag på lagringsplats. 

 

Nyckelord: intern materialförsörjning, digitala lösningar, godsmottagning, förrådsverksamhet, 

materialavrop 

  



 

 

Abstract 

 

Title: A working methodology to achieve effective internal materials supply 

 

Introduction: Handling of materials sets different requirements depending on its 

characteristics. In order to meet internal demands of high delivery service at a low cost, it is 

important to design an effective supply of materials. New technology and the application of IT-

systems can provide opportunities to streamline materials supply by increasing service levels 

and reducing costs. 

Purpose: The purpose of this study is to design and evaluate a working methodology in order 

to achieve effective internal supply of materials from goods receipt to production. 

Methods: A theoretical framework formed the basis to identify significant areas to achieve 

effective internal materials supply. In parallel, a case study was conducted at a company 

operating in the elevator industry. Data collection was primarily based on different types of 

interviews and observations to create an understanding of the company´s materials supply. The 

data obtained were mainly compared with the theoretical framework in the analysis phase of 

the developed working methodology. Conclusions was drawn, based on the analysis phase. 

Ethical aspects were taken into account throughout the work of this study. 

The developed working methodology: Based on significant identified areas, from the 

theoretical framework, a working methodology was developed to achieve effective internal 

materials supply, consisting of six phases: Prerequisites, Description of the current situation, 

Analysis of the current situation, Design of improvement proposals, Implementation and 

Follow-up. Four of these phases were applied on a company with the aim of designing 

improvements proposals with the potential to achieve effective internal materials supply. 

Finally, the applied phases of the working methodology were evaluated to highlight its 

strengths, challenges and possibilities of development as well as the further application. 

Conclusion: The significant areas and other supportive digital solutions were not considered 

sufficient enough to generate effective internal materials supply and thereby there was a 

necessity for an organized approach to utilize these areas. In order to support this, complements 

were required in form of a working methodology with a number of structured phases, including 

important considerations, which must be followed methodically in order to design improvement 

proposals which can achieve a more effective internal materials supply. The improvement 

proposals that were designed included, for instance, a new procedure for materials call-off, new 

principles for buffers, reduction of internal transports and automatic suggestion of place of 

storage. 

 

Keywords: internal materials supply, digital solutions, goods receipt, warehousing, materials 

call-off 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras problemet som kommer undersökas. Med utgångspunkt från 

problematiken har syfte och forskningsfrågor utformats samt avgränsningar för studien. 

Avsnittet avslutas med att presentera en disposition av rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens marknader kännetecknas idag av turbulens och osäkerhet vilket de senaste åren har 

tenderat att öka. Samtidigt är efterfrågan i många branscher mer volatil än tidigare vilket ställer 

krav på att företag utformar materialflöden som är effektiva och responsiva (Christopher, 2011). 

Komplexiteten har främst ökat genom ökad variantflora vilket skapat utmaningar för företag att 

styra sina materialflöden effektivt. De nya utmaningarna har främst bidragit till högre 

hanterings- och lagerkostnader som i sin tur kan medföra en försämrad leveransservice 

(Lumsden, 2012). Logistikens mål är att skapa effektiva flöden som kan bidra till att uppnå en 

kostnadseffektiv leveransservice (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Sezer och Abasiz 

(2017) menar att logistik har positiv inverkan på kostnader, effektivitet samt att det underlättar 

produktion. 

 

Oskarsson et al. (2013) menar att materialförsörjningen i ett företag används för att bemöta de 

krav och önskemål som produktionen specificerat till lägsta möjliga kostnad med en hög 

leveransservice för att skapa en effektiv försörjning av material. Att hantera inkommande 

material i form av lagring och transporter ställer varierande krav då materialet kan behöva 

hanteras på olika sätt på grund av dess beskaffenhet. Att arbeta förebyggande med 

materialhanteringen innebär att företag kan undvika kostnader och för att reducera dessa 

ytterligare är det viktigt att utforma rutiner för att skapa effektiva arbetssätt. TFK (2002) nämner 

att integrering av de olika materialhanteringsfunktionerna är en förutsättning för att uppnå hög 

effektivitet och kvalitet i materialflödet och Krolczyk et al. (2015) menar att optimering av 

interna materialflöden kan minska ett företags kostnader. 

 

Dagens komplexa produktionsverksamheter kräver informationssystem för styrning och 

planering av dessa. Den information som finns tillgänglig inom ett företag är svår att hantera 

manuellt. Oskarsson et al. (2013) menar att utvecklingen av IT-system har möjliggjort att 

många logistikteorier kunnat realiseras, vilket kan bidra till reducerade kostnader och ökad 

servicegrad. Fisher (1997) menar att ny teknik skapar möjligheter att fånga kundernas behov i 

ett så tidigt skede som möjligt för att kunna utveckla och förbättra den interna 

materialförsörjningen. Att reducera ledtider i den egna verksamheten kan bidra till att 

leveranspålitligheten ökar.  

 

Cibes Lift Group, har de senaste åren haft en tillväxt på omkring 15% vilket förväntas fortsätta 

de närmsta åren. Företaget har en någorlunda fungerade intern materialförsörjning som förser 

monteringsstationerna med det material som behövs för att producera de produkter som 

kunderna har beställt. Däremot ställer den framtida tillväxten högre krav på effektivare 

internlogistik och materialflöden samt ett bättre utnyttjande av företagets lokaler. Företaget vill 
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därför få en nulägesbild av hur processerna som ingår i den interna materialförsörjningen kan 

bli mer effektiva för att klara av att hantera en tillväxtökning. 

 

I den teoretiska referensramen framkommer det att det finns en rad olika metoder, principer och 

teoretiska resonemang som kan bidra till, samt ligger till grunden för, att skapa effektiva interna 

materialförsörjningar. Däremot finns det en utmaning att återfinna en klar definition för 

begreppet ”intern materialförsörjning”. Oftast beskrivs eller framhålls ”materialförsörjning” 

som inköp och anskaffning av material samt samarbete med leverantörer, aktiviteter som 

förekommer innan fysisk mottagning av materialet vid exempelvis en fabrik (Mattsson 2012; 

van Weele 2012; Oskarsson et al. 2013; Jonsson & Mattsson 2011). Därmed framstår detta 

förfarande som ”extern materialförsörjning”. Med det sagt kommer en egen formulerad 

definition av ”intern materialförsörjning” användas genomgående i denna studie:  

”Intern materialförsörjning avser aktiviteter såsom hantering, 

förflyttning, lagring samt informationshantering för att säkerställa att 

material finns tillgängligt på rätt plats, innehar rätt kvalitet, vid rätt tid 

i produktionen”. 

 

Det finns således ett behov att konkretisera begreppets ingående delar och utveckla en 

arbetsmetodik för att effektivisera intern materialförsörjning. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att effektivisera intern 

försörjning av material från godsmottagning till produktion. 

 

Studien syftar till att ge svar på följande tre forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1: Vilka områden är av betydelse för en effektiv intern materialförsörjning 

och varför? 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan digitala lösningar bidra till effektiviserad intern 

materialförsörjning? 

 

Forskningsfråga 3: Hur kan en arbetsmetodik utformas utifrån betydande områden för intern 

materialförsörjning och digitala lösningar för att öka effektiviteten? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att fokusera på intern materialförsörjning från godsmottagning, via 

lagring och materialhantering till produktion. Endast fyra (fas 1–4) av de sex faser som 

utformats i arbetsmetodiken har tillämpats på Cibes Lift Group. 
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1.4 Studiens disposition 

I Kapitel 1, Introduktion, presenteras bakgrund, studiens syfte, forskningsfrågor och studiens 

avgränsningar.  

 

I Kapitel 2, Metod, framförs studiens vetenskapliga tillvägagångssätt och vilka metoder som 

använts och hur data samlats in. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens kvalitet. 

 

I Kapitel 3, Teoretisk referensram, redogörs studiens teoretiska grund där relevanta begrepp, 

modeller och principer presenteras. De begrepp, modeller och principer som presenteras är 

centrala inom logistik, materialförsörjning, materialhantering och digitala lösningar. 

 

I Kapitel 4, Arbetsmetodik för effektivare materialförsörjning, beskrivs den arbetsmetodik som 

utformats för att effektivisera intern materialförsörjning. 

 

I Kapitel 5, Tillämpning av arbetsmetodik, prövas arbetsmetodiken och de olika faser som ingår, 

på ett fallföretag som i denna studie utgörs av ett företag verksamma inom hissbranschen.  

 

I Kapitel 6, Utvärdering av arbetsmetodik, sammanfattas de styrkor, utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter som uppkommit under utformning och tillämpning av arbetsmetodiken. 

 

I Kapitel 7, Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning redogörs slutsatserna som besvarar studiens 

syfte samt att studiens bidrag och förslag på fortsatt forskning beskrivs. 
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2. Metod 

I avsnittet framförs studiens vetenskapliga tillvägagångssätt samt vilka metoder som använts 

för att samla in data presenteras och motiveras för att återge studiens arbetsgång. Avsnittet 

avslutas med att en diskussion förs kring studiens kvalitet med fokus på validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och etiska aspekter. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi innefattar hur en forskningsstudie är tänkt att genomföras och användandet 

av beprövade forskningsstrategier styrker studien och dess akademiska trovärdighet (Biggam, 

2008).  

 

En fallstudie utgörs av ett eller flera specifika fall med syfte att förklara eller beskriva dessa 

och data samlas i vissa fall in från fältarbete (Yin, 2013). Att använda fallstudie som 

forskningsstrategi menar Yin (2007) är att föredra då det bidrar till att skapa en djupare 

förståelse av forskningsproblemet samt för att kunna erhålla bättre svar på frågorna Hur och 

Varför. Denscombe (2009) nämner att fallstudier är ett tillvägagångssätt som lämpar sig bäst 

att besvara frågor mer djupgående och ge en förklaring från verkliga situationer. En fördel med 

fallstudier är att problemformuleringen kan skjutas upp till ett senare skede i arbetet samt att 

frågeställningar inledningsvis inte behöver formuleras. Detta innebär att det är först senare i 

arbetet som dessa frågeställningar kan få mer precisa formuleringar (Ejvegård, 2009). Ejvegård 

(2009) uttrycker att de slutsatser som dras bör närmas med försiktighet då de kan ses som 

antydningar och att slutsatser kan dras först när fler antydningar pekar åt samma håll. 

 

En fallstudie har genomförts hos Cibes Lift Group för att utforma och utvärdera en 

arbetsmetodik för att effektivisera den interna materialförsörjningen till produktionen. Genom 

fallstudien skapades en djupare förståelse för den interna materialförsörjningen. Utifrån den 

teoretiska referensramen har kunskap erhållits angående vilka områden som var viktiga för en 

effektiv intern materialförsörjning och varför dessa är betydande. Även teori kring digitala 

lösningar har eftersökts för att skapa en bild av hur dessa kan bidra till ökad effektivitet. Efter 

att arbetsmetodiken utformats tillämpades den på fallföretaget för att därefter utvärderas. 

Genom valet av fallstudie som forskningsstrategi har djupgående analyser utförts på Cibes Lift 

Group som beskrivs i (Cohen, Manion & Morrison 2005). 

 

2.2 Studiens ansats 

Patel & Davidson (2011) beskriver det abduktiva tillvägagångssättet som en kombination av 

både ett deduktivt och induktivt resonemang. En fördel med denna ansats är att forskarens 

arbete kan vara mer flexibelt samt att det inte förhindrar eller låser forskaren till ett 

tillvägagångssätt. Abduktiv forskning menar Suanders, Lewis och Thornhill (2016) innebär 

mindre risk i jämförelse med en deduktiv och induktiv forskningsansats där det finns en ständig 

risk att oanvändbara data och teorier kan påträffas. En risk med att tillämpa en abduktiv ansats 

kan enligt Patel & Davidson (2011) utgöras av att forskaren är färgad av tidigare erfarenheter 
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och forskning vilket kan leda till att alternativa tolkningar utesluts. Detta innebär även att 

forskning inte inleds objektivt eller med en neutral syn. 

 

I denna studie har teoretiskt material samlats in utifrån tidigare forskning och betydelsefull 

litteratur samt empiriskt material i form av en kartläggning och nulägesbeskrivning hos 

fallföretaget. Det teoretiska materialet har jämförts med det empiriska materialet och likadant 

på motsatt sätt, där det empiriska har jämförts med det teoretiska. Därmed har en abduktiv 

ansats följts, med andra ord har studien växlat mellan att utgå från teori och empiri. Med detta 

tillvägagångssätt är förhoppningarna att studien inte ska utelämna viktiga områden som annars 

hade kunnat överses samt för att minimera risken att betydande aspekter går förlorade. 

 

2.3 Datainsamling 

En metod för att samla in data behöver fastställas när forskningsstrategin är bestämd (Biggam, 

2008). Vid insamling av egna data är det av stor vikt att bestämma vilken eller vilka 

undersökningsmetoder som ska tillämpas (Halvorsen, 1992). Vidare menar Halvorsen (1992) 

att olika undersökningsmetoder kan tillhandahålla skilda typer av data. Vissa 

insamlingsmetoder har välgrundade teoretiska kopplingar till vissa forskningsstrategier som 

förklarar varför en del strategier kan kopplas ihop med speciella metoder (Denscombe, 2009). 

 

Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådan data som 

betraktas som ny genom att forskaren själv har samlat in den genom en eller flera 

datainsamlingsmetoder (Halvorsen, 1992). Primärdata kan erhållas från exempelvis intervjuer 

och observationer (Biggam, 2008). Sekundärdata är data som samlats in av andra där 

informationen mer eller mindre redan finns tillgänglig i någon form (Halvorsen, 1992). 

Kvalitativ forskning innefattar datainsamling utifrån mjuka data exempelvis från intervjuer och 

tolkande analyser (Patel & Davidson 2011). 

 

För att samla in relevant data har fallstudien baserats på både primära och sekundära källor. 

Primärdata, som är insamlad på egen hand, består av intervjuer och observationer. Sekundärdata 

är insamlad från andra källor, dels information från Cibes Lift Groups olika system och andra 

väsentliga dokument. 

 

2.3.1 Primärdata 

Intervjuer 

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod kan vara lämpligt när forskaren vill utforska 

mer komplexa fenomen. Intervjuerna kan ge forskaren insikter om känslor, erfarenheter, 

uppfattningar och människors åsikter (Denscombe, 2009).  

 

Det finns tre olika typer av intervjuer, strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade intervjuer kännetecknas genom att forskaren har en stark kontroll över 

utformningen av både frågorna och svaren vilket får intervjun att likna ett frågeformulär. De 

respondenter som intervjuas erhåller identiska frågor som följer samma ordningsföljd med 

fördefinierade svarsalternativ. Semistrukturerade intervjuer följer en förutbestämd lista på 
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ämnen och frågor som är tänkta att behandlas och besvaras. Dessa intervjuer är mer flexibla 

och ger utrymme till den intervjuade att utveckla och besvara frågorna mer öppet, utförligt samt 

möjlighet till att uttrycka sina idéer (Denscombe, 2009). Semi-strukturerade frågor uppmuntrar 

till att ge meningsfulla svar (Biggam, 2008). Ostrukturerade intervjuers utgångspunkt är att 

forskaren ingriper så lite som möjligt genom att endast påbörja intervjun genom att presentera 

ett område eller ämne för att sedan låta den intervjuade utveckla sina tankar och idéer 

(Denscombe, 2009). 

 

Förberedelser och val av personer inför intervjun är viktigt för att undvika att datainsamlingen 

tar alltför lång tid och för att undvika kompletterande frågor med det intervjuade vid en annan 

tidpunkt (Ejvegård, 2009). Att använda en färdig uppsättning av ämnen och frågor samt att den 

intervjuade är välinformerad och i förväg förberett sig på de ämnen och frågor som ska tas upp 

ger troligtvis ett större utbyte (Denscombe, 2009). 

 

Att föra anteckningar är ett sätt att registrera de svar som framkommer under en intervju. 

Anteckningar som noteras under intervjun bör utvecklas och förtydligas direkt efter intervjun 

är slutförd (Patel & Davidson, 2011). 

 

Intervjuer har genomförts med medarbetare på fallföretaget som har en koppling till det 

avgränsade materialflödet som har undersökts. Intervjuerna har möjliggjort en djupgående 

förståelse av verksamheten och har besvarat varför vissa omständigheter ter sig på ett visst sätt.  

De intervjuer som har genomförts har bestått av ostrukturerade, semi-strukturerade samt 

strukturerade (se tabell 1).  

 

De ostrukturerade intervjuerna har baserats på infall, känsla och frågeställningar eller 

funderingar som har framträtts bland annat baserat på intervjupersonens tidigare svar. Dessa 

intervjuer pågick cirka fem minuter men kunde variera allt från 30 sekunder upp till 15 minuter 

och föregick framförallt direkt i produktionsmiljön.  

 

De semi-strukturerade intervjuerna har utgått från frågeområden snarare än precisa och 

detaljerade frågor (se bilaga 1). Dessa intervjuer föregick på en avskild, förutbestämd plats och 

tog cirka 20–25 minuter per intervju. Utifrån de ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuerna har information erhållits om hur, vad och varför företaget arbetar med 

materialförsörjningens olika delar. Intervjuerna har bearbetats genom dokumentation i form av 

anteckningar och stödord som sedan utvecklats i en mer detaljerad textform.  

 

De strukturerade intervjuerna har baserats på fördefinierade frågeställningar och svar (se bilaga 

2), vilket givit intervjuunderlag som mer baseras på frekvens och hur ofta något förekommer. 

Dessa frågor har ställts muntligt medan svaren har registrerats digitalt genom en plattform för 

enkätundersökningar som heter ”SurveyMonkey”. Dessa intervjuer genomfördes vid 

monteringsstationerna och varade omkring tre minuter per intervju.  

 

Intervjuer med nyckelpersoner, kopplat till materialförsörjningen, kunde förekomma ett flertal 

antal gånger för att besvara nyuppkomna frågeställningar eller för att säkerställa tidigare 
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angiven information. Den information som framkommit under samtliga intervjuer har valts ut 

beroende på dess relevans och redovisats utan direkt hänvisning till vilken intervjuform som 

föreligger. 

 

Tabell 1. Intervjuöversikt, egen utformad tabell. 

 
 

Observationer 

Att genomföra observationer utifrån egna förväntningar, erfarenheter och behov är den främsta 

metoden för att anskaffa information från omvärlden. Observationer är främst användbara för 

att studera skeenden och beteenden i dess naturliga sammanhang samtidigt som de inträffar 

(Patel & Davidson 2011). Observationer är ett påtagligt tillvägagångssätt att samla data och 

utgår inte ifrån det människor säger att de gör eller tänker, utan bygger på direkta observationer 

av en händelse (Denscombe, 2009). Vid observationer är det nödvändigt att forskaren innehar 

kunskaper om det som observeras för att bilda sig en uppfattning om det som studeras 

(Halvorsen, 1992).  

 

Observationer kan utföras på olika sätt utifrån dess syfte och vad som ska observeras. Det finns 

två olika typer av observationer: strukturerade och ostrukturerade. Strukturerade observationer 

utgår från situationer och beteenden som är givna och väl preciserade som i stor utsträckning 

går att planera i förväg. Ostrukturerade observationer används främst i utforskande syfte för att 

möjliggöra omfattande insamling av information gällande ett visst problemområde. Vid 

ostrukturerade observationerna noteras den information som framkommer i form av nyckelord 

eller stödanteckningar som sedan formuleras mer utförligt (Patel & Davidson 2011). 

 

Observationerna har genomförts för att skapa en uppfattning om fallföretagets verksamhet och 

för att kunna jämföra den med övriga data som framkommit i studien. Observationerna har givit 

en god grund för att identifiera de olika materialflödena, hur de är utformade och hur den 

faktiska hanteringen av material fungerar. Observationerna har genomförts utifrån ett 

iakttagande deltagande och en blandning av både ett strukturerat och ostrukturerat 
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tillvägagångssätt. Inledningsvis i studien genomfördes framförallt ostrukturerade observationer 

för att skapa en helhetsbild över verksamheten, hur materialförsörjningen och materialflöden i 

stort föregick. Observationer med en strukturerad inriktning genomfördes för att få detaljerad 

och specifik information om bland annat tillvägagångssätt, situationer och arbetsmönster 

exempelvis vid förfarandet för lossning, lagringsplacering och materialavrop. Den 

observerande datainsamlingen har registrerats och dokumenterats genom anteckningar och 

enkla principiella figurer eller flöden som har skapat ett underlag för att analysera det som 

framkommit. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Litteratursökning 

Syftet med en litteraturgenomgång är att skapa ett mer omfattande perspektiv av det som är 

känt inom ett givet område genom att granska och sammanfatta tidigare studier kopplat till valt 

ämne, metod och datakälla (Yin, 2013). Att genomföra en litteratursökning utgör en betydande 

del av studien för att skapa en inriktning och förståelse utifrån vilken relevant litteratur som 

finns inom problemområdet (Halvorsen, 1992). Arbetet med att eftersöka kunskap om ett 

problemområde kan växla under arbetsgången mellan att söka och läsa litteratur samt att arbeta 

med den faktiska studien. När problemområdet börjar avgränsas och kan preciseras är det 

möjligt att urskilja begrepp som är centrala för att finna litteratur som leder undersökningen i 

den riktning som önskas. De mest förekommande källorna för att hämta kunskap är böcker, 

rapporter eller artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I böcker återges teorier 

och modeller sammanställd i sin helhet i ett försök att sammanställa och organisera tidigare 

kunskap medan rapporter och artiklar behandlar de senaste upptäckterna (Patel & Davidson 

2011). 

 

Litteratursökningarna och den teoretiska referensramen utgör en relativt stor del av denna studie 

och har hämtats från tryckta källor, i form av läroböcker, och elektroniska källor av vetenskaplig 

karaktär. Därtill har ett begränsat antal internetkällor och kompendium används för att 

komplettera eller förtydliga det teoretiska. Läroböckerna har använts för att beskriva olika 

begrepp, modeller och principer och har framförallt en stark koppling till ämnesområdet 

logistik. Sökportalen Discovery har använts för att identifiera lämpliga vetenskapliga artiklar 

som kompletterar den tryckta litteraturen. För att urskilja relevanta artiklar användes lämpliga 

sökord eller sammansatta kombinationer såsom: ’Material Handling’, ’Performance AND 

Warehousing’, ’Replenishment’, ’Inventory Management’, ’ERP Systems’, ’Materials Flow’, 

’Inventory Monitoring’, ’RFID’, ’Optimization AND Warehousing’, ’Order picking’.  Genom 

att använda särskilda sökord kan omfattningen av sökningen avgränsas för att finna lämplig 

litteratur utifrån ett koncentrerat antal träffar (Backman, 1998). 

 

Dokument 

Att använda dokument utöver exempelvis intervjuer, observationer och enkäter kan betraktas 

som en datakälla, varpå olika företagsdokument kan erhållas för att ge värde till studien 

(Denscombe, 2009). Användning av dokument kan beskriva och förklara verkliga skeenden 

och förhållande (Patel & Davidson 2011). Forskaren bör ta ställning till om data som erhållits 

är lämplig, relevant och pålitlig att använda för studiens problemställning (Halvorsen, 1992). 
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De olika dokument som erhållits från fallföretaget, antingen i elektronisk eller fysisk form, har 

utgjort en betydelsefull del i helhetsförståelsen för verksamheten, exempelvis genom 

detaljerade fabrikslayouter och övrig verksamhetsinformation.  

 

2.4 Analysmetod 

I föreliggande studie har det empiriska data jämförts med den teoretiska referensramen. Därmed 

har en analys utförts med jämförelser av likheter och olikheter samt motsägelser från 

intervjuerna och observationerna (med komplement från dokumenten) men även mot den 

insamlade teoretiska delen i form av intervjuer och observationer (med komplement från bl.a. 

internet och kompendium) (se figur 1). Studien har då präglats av en analys som har brutits ned 

från sex led, förutsatt att alla typerna av empiriskt material samt teoretiskt material har 

lokaliserats inom ett givet område. Genom detta tillvägagångssätt har en genomgripande analys 

genomförts och en djupgående förståelse erhållits vilket är syftet med en fallstudie enligt Cohen 

et al. (2005). 

 

 
Figur 1. Analysmetod, egen utformad figur. 
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2.5 Studiens kvalitet 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Validitet innefattar att forskaren faktiskt mäter det som är avsett att mätas (Ejvegård, 2009). 

God validitet visar på precision och noggrannhet i data som används samt att den är lämplig för 

studiens forskningsfråga (Denscombe, 2009). Att samla in relevant data för att behandla 

studiens problemställning stärks genom bedömning och argumentation för studiens ståndpunkt. 

Hög validitet kan åstadkommas genom överenskommelse mellan teoretiska begrepp och 

resultat (Halvorsen, 1992). 

 

Det utforskade ämnesområdet och fallstudiens utfall samt de förbättringsförslag som 

presenterats svarar mot det syfte som framställts i rapporten. Den arbetsmetodik som utformats 

baseras och utgår ifrån viktiga områden som beskrivs i litteratur. Arbetsmetodiken har 

tillämpats och använts genomgående i studien. De källor som använts och valts ut har utgjorts 

av både välkänd och relevant litteratur inom det studerade problemområdet och anses vara 

tillförlitliga. Detta för att skapa en bredare teoretisk bild men även för att uppmärksamma 

begrepp, teorier och metoder där olika författare förespråkar eller motsäger varandra vilket 

stärker teorins kvalitet. 

 

Intervjuer och observationer har genomförts som sedan jämförts med det teoretiska materialet 

för att stärka validiteten. Validiteten stärks ytterligare utifrån att de intervjuer som utförts 

gjordes med personer som har olika arbetsroller, från operativ personal till chefer med personal- 

och verksamhetsansvar, med koppling till den interna materialförsörjningen. Detta har 

möjliggjort insamling av data från olika perspektiv vilket också har öppnat upp för personliga 

åsikter. Målet var att intervjua så många personer som möjligt och totalt intervjuades cirka 57 

personer varav några av dem intervjuades mer än en gång.  De personer som intervjuades 

tilldelades samma intervjuunderlag under de strukturerade och semi-strukturerade intervjuerna. 

Vid ostrukturerade intervjuer fanns inget förberett underlag. Samtal har förts med 

nyckelpersoner på företaget som granskat det empiriska materialet. 

 

Triangulering innefattar att betrakta saker ur mer än ett perspektiv genom användning av olika 

datakällor och metoder. Triangulering möjliggör att forskaren kan erhålla en bättre förståelse 

för det som studeras och en ökad träffsäkerhet samt fullständigare bild av det som undersöks 

(Denscombe, 2009). Utöver de olika intervjumetoderna, har observationer och tillhandahållen 

information från företaget, i form av fysiska och elektroniska dokument, studerats vilket skapat 

en bättre träffsäkerhet och insikt i företagets interna materialförsörjning som i sin tur ökar 

studiens validitet. 

 

Reliabilitet 

För att fastställa tillförlitligheten hos mätinstrument och det som faktiskt mäts används 

begreppet reliabilitet (Ejvegård, 2009). Att erhålla hög reliabilitet innebär att mätningar som är 

oberoende varandra ska ge ett nästintill identiskt resultat vilket uppnås genom precisa 

mätprocesser (Halvorsen, 1992). Genom att två eller fler personer observerar eller noterar fakta 
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och svar från en observation eller en intervju kan reliabiliteten kontrolleras genom att dessa 

stämmer av om anteckningar och uppfattningarna överensstämmer (Patel & Davidson 2011). 

 

Det empiriska materialet som har samlats in har sin grund i välbeprövade 

datainsamlingsmetoder vilket innebär att grunden i studien bör anses ha hög reliabilitet. Det 

skapas även möjligheter för någon annan att upprepa studien genom att de intervjuade 

arbetsrollerna presenteras samt att intervjuunderlag återfinns. Arbetsmetodikens utformning 

utgörs av specifika områden som är viktiga att behandla för att effektivisera intern 

materialförsörjning vilket styr att andra resultat borde efterlikna det som framkommer i studien. 

Däremot lämnas möjlighet i arbetsmetodiken att anpassa den utefter aktuellt företag eller 

organisation vilket kan innebära att resultat kan skilja sig åt något beroende på vilka områden 

som läggs till. Intervjuerna som genomförts dokumenterades i form av anteckningar vilket gör 

det tänkbart att reliabiliteten reduceras. Genom transkribering hade intervjuernas ordagranna 

utfall kunnat redogöras och möjliggjort för externa granskare att tolka intervjuerna och därmed 

göra en egen bedömning vilket hade ökat reliabiliteten ytterligare. Efter både intervjuer och 

observationer har båda författarnas anteckningar granskats för att se om de överensstämmer 

med varandra vilket stärker reliabiliteten. 

 

2.5.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innefattar i hur stor utsträckning ett resultat hos en enhet kan överföras och 

appliceras hos andra (Jacobsen, 2002) och Ejvegård (2009) menar att generaliserbarhet handlar 

om hur resultatet kan tillämpas av andra i likartade situationer. 

 

Både forskningsfråga 1 och 2 handlar om hur den interna materialförsörjningen kan 

effektiviseras utifrån betydande områden och/eller digitala lösningar. De svar som ges för dessa, 

oberoende av bransch, är baserade på allmänna metoder, principer och teorier som inhämtats 

från litteratur.  

 

Forskningsfråga 3 handlar om att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att effektivisera 

intern materialförsörjning som baseras på forskningsfråga 1 och 2. Arbetsmetodiken 

utformades till en början för att tillämpas på tillverkande företag men skulle även kunna 

användas av andra företag eller organisationer inom olika typer av branscher där någon typ av 

materialförsörjning existerar. I och med studiens abduktiva tillvägagångssätt har det varit av 

stor vikt att arbetsmetodiken utformats, med distans till fallföretaget, på sådant sätt att den ska 

kunna appliceras på andra typer av verksamheter. Arbetsmetodiken kan brytas ner i mindre 

delar, exempelvis att endast se till ett företags materialförsörjning i godsmottagningen, vilket 

möjliggör att den kan tillämpas i större utsträckning. Arbetsmetodiken har tillämpats på ett 

tillverkande fallföretag verksamma inom hissbranschen och det finns inga indikationer på att 

arbetsmetodiken endast skulle kunna vara tillämpbar på fallföretaget där studien genomförts. 

 

2.5.3 Etiskt hänsynstagande 

Forskning är en betydande och nödvändig del av utvecklingen för både individer och samhället. 

För att både ställa krav kring forskning och undvika konflikter har forskningsetiska principer 
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utvecklats för att förhållandet mellan forskare, samhället och dess individer ska fungera, där 

principerna är ett hjälpmedel för att vägleda forskaren. Vid en vetenskaplig undersökning måste 

en avvägning göras för att värdera olika typer av risker som kan ge negativa konsekvenser för 

antingen undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare både på kort- och långsikt 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det är av vikt att ha en förståelse för hur denna studie kan komma att påverka människor runt 

omkring. Främst för de som direkt medverkar, men även de som kan komma att påverkas av 

studien om de förbättringsförslag som läggs fram kan komma att förändra den nuvarande 

verksamheten. Det är därför nödvändigt att överväga hur beteende och studiens genomförande 

kan påverka resultatet. I och med att denna studie till stor del behandlat kvalitativa metoder där 

ett antal respondenter deltagit är det viktigt att säkerställa att de inte kan identifieras och att de 

inte kan ta skada av studien samt att information som informanten inte vill ska publiceras 

respekteras.  

 

Inför de strukturerade och semi-strukturerade intervjuerna har det informerats om studiens syfte 

och intervjudeltagarnas villkor för deltagande. Intervjuerna har behandlats med konfidentialitet 

vilket innebär att den information som framkommit i samtliga intervjumetoder inte kan gå att 

hänvisa till enskilda personer. Detta för att förhindra att utomstående personer kommer åt denna 

information. 

 

Den arbetsmetodik som utformats fokuserar på att effektivisera den interna 

materialförsörjningen. Effektivisering kan ofta förknippas med att resurser används mer 

effektivt. Detta kan leda till att personal friställs alternativt kan få förändrade 

arbetsförhållanden, vilket kan vara en effekt som blir hos fallföretaget i och med de 

förbättringsförslag som presenteras i denna studie. Däremot står företaget inför en tillväxtperiod 

vilket innebär att de förmodligen behöver använda befintlig personal för att kunna bemöta den 

framtida tillväxten. Arbetsmetodikens utformning möjliggör för andra företag med någon form 

av materialförsörjning att tillämpa den. Detta kan innebära att det som nämnts ovan gällande 

effektivisering och friställning av personal eller förändrade arbetsförhållanden då kan bli en 

aspekt som behöver övervägas även hos dessa företag. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt introduceras begrepp och modeller som är relevanta för studien. Dessa begrepp 

och modeller lyfts fram för att ge stöd till studien samt för att ge läsaren en teoretisk kunskap 

och förståelse för det mest centrala som kommer att redogöras. 

 

3.1 Logistik 

Logistik beskrivs avse koordinering mellan olika företag, men även samordning i och mellan 

avdelningar inom samma företag för att kunna tillgodose bland annat material-, varu- och 

informationsflöden (Storhagen, 2011). Målet med logistik är att samtliga kunder ska erhålla de 

produkter de önskar i rätt tid och på rätt plats utan att kostnaden ska vara för hög. Krav som 

ställs från både privatpersoner och företag är att en produkts kostnad ska vara låg samt att den 

ska levereras enligt överenskomna önskemål. För att bemöta dessa krav erfordras en väl 

fungerande produktion, distribution och materialförsörjning som samverkar med varandra 

(Oskarsson et al. 2013). En definition av logistik som är den mest internationellt etablerade har 

utformats av organisationen Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP): 

”Logistics management is that part of supply chain management that 

plans, implements, and controls the efficient, effective forward and 

reverses flow and storage of goods, services and related information 

between the point of origin and the point of consumption in order to 

meet customers´ requirements.” 

(CSCMP, 2013) 

 

En avsaknad av logistisk medvetenhet inom ett företag kan resultera i att felaktiga tekniker 

används för att styra materialet. Användning och tillämpning av korrekta tekniker kan bidra till 

en effektivare styrning av material (Storhagen, 2011). 

 

3.1.1 Leveransservice 

Logistik innefattar förmågan att uppfylla de krav kunder har på leveransservice (Oskarsson et 

al. 2013). Det är viktigt att tillfredsställa både interna kunder inom företaget, och externa kunder 

som på något sätt påverkas av eller köper ett företagets produkter (Bergman & Klefsjö 2010). 

Leveransservice utgörs av olika aktiviteter som kunder kan påverkas av både före, under och 

efter en leverans. Företag som hanterar dessa aktiviteter på ett bra sätt medför ofta en god 

service mot kunder. Det heltäckande begreppet som utgör leveransservice kan delas in i sex 

mindre delar som benämns leveransserviceelement (Oskarsson et al. 2013): 

 

Ledtid eller leveranstid – Att leveranser tillhandahålls snabbt är i många fall av stor vikt, 

exempelvis för kritiska produkter i form av reservdelar till maskiner som står stilla. 

 

Leveranspålitlighet – Att produkter faktiskt levereras inom det överenskomna tidsintervallet. 

Sena leveranser kan medföra problem och för tidiga leveranser kan vara oönskade vid tillfällig 

brist på lagerutrymme. 
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Leveranssäkerhet – Kundens utgångspunkt är att rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet 

levereras, vilket innebär att leveranssäkerheten är hög. Problem med leveranssäkerhet grundas 

ofta i bristfälliga rutiner i dokumentation och orderhantering. 

 

Lagertillgänglighet – Att varor kan levereras direkt när en kunds behov eller önskemål 

uppkommer. Detta är bara möjligt att tillämpa vid lagerförda varor och kan inte användas när 

produkter produceras mot kundorder. 

 

Information – Det ställs större krav på informationsutbyte och både leverantörer och kunder har 

behov att få tillgång till information om varandra exempelvis genom lagersaldo, 

leveransförmåga och möjlighet till att kunna följa en order. 

 

Flexibilitet/kundanpassning – Det är viktigt att möjliggöra en viss flexibilitet i den egna 

verksamheten för att kunna bemöta avvikande behov eller önskemål från kunder, exempelvis 

genom alternativt emballage eller märkning, snabbare transporter eller kortare ledtider. 

 

3.1.2 Effektivitet och produktivitet 

Effektivitet beskriver hur väl utförda prestationer lever upp till de mål som är satta (Lumsden, 

2012).  

 

Enligt Olhager (2013) kan effektivitet delas in i två typer: inre och yttre effektivitet. Inre 

effektivitet handlar om ”att göra saker rätt” och yttre effektivitet handlar om ”att göra rätt 

saker”. Inre effektivitet beskrivs enligt Mattsson (2012) som ett mått för hur väl rutiner och 

interna processer utförs. Yttre effektivitet innefattar företagets förmåga att anpassa sig till 

omvärlden och tillvarata potentiella möjligheter som finns på marknaden. Både den inre och 

yttre effektiviteten måste vara hög för att ett företag ska bli framgångsrikt. Lumsden (2012) 

menar att inre effektivitet kan utgöras av väl utformad administration och materialhantering 

medan yttre effektivitet kännetecknas genom väl fungerande leveransservice. Det är betydande 

att ta hänsyn till båda typerna för att verksamheten ska uppnå och upprätthålla 

lönsamhetsmålen. 

 

Resurser i olika former kan vara begränsade och det är viktigt att använda dessa på bästa möjliga 

sätt vilket innebär att uppnå största möjliga utflöde med ett förutbestämt inflöde, eller att 

åstadkomma ett förutbestämt utflöde med minsta möjliga inflöde (Lumsden, 2012). 

Produktivitet utgörs av kvoten mellan output och input, och används för att beskriva ett mått på 

kostnadseffektivitet.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

Produktivitet mäter produktionens prestation exempelvis genom antal tillverkade produkter, i 

förhållande till insatser i produktion i form av faktisk resursförbrukning. Detta mått avser att 

användas för jämförelse över tid för att bedöma om utvecklingen förbättrats eller försämrats. 
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Produktivitetsmåttet kan påverkas genom förändring av input eller output som i sin tur kan öka 

eller minska produktiviteten (Olhager, 2013). 

 

3.2 Intern materialhantering 

I ett tillverkande företag flödar råvaror och komponenter in och genom företaget, medan 

produkter flödar från företaget och ut till kunder (Jonsson & Mattsson 2011). Materialhantering 

avser aktiviteterna fysisk hantering, förflyttning, lagring och förpackning av material (Olsson 

& Eriksson 2018). Ett materialhanteringssystem bör utformas beroende på var gods hämtas och 

lämnas, hur frekvent dessa aktiviteter genomförs, hur långa sträckor det ska transporteras och 

vilken godstyp som hanteras. Dessa materialhanteringssystem kan utformas genom att vara mer 

eller mindre automatiserade beroende på verksamhetens behov (Jonsson & Mattsson 2011). 

Vid all typ av lagring och transport hanteras material på olika sätt vilket påverkar 

verksamhetens kostnader och leveransservice (Oskarsson et al. 2013). Ett bristande 

materialhanteringssystem kan enligt Hassan (2006) resultera i förseningar, långa 

produktionsledtider eller skadade produkter. Vidare menar författaren att ett väl fungerande 

system kan bidra till ökad produktivitet i verksamheten samt förbättrad produktkvalitet.  

 

En industriell verksamhet är enligt TFK (2002) oftast uppbyggd i olika huvudfunktioner som 

kan brytas ned i mindre delfunktioner. En viktig huvudfunktion är intern materialhantering där 

funktioner såsom godsmottagning, förråd samt materialhantering till produktionen kan ingå. I 

många industriella verksamheter är det vanligt att strukturen av funktionerna förefaller med den 

fysiska layouten, alltså att funktionerna följer varandra. Däremot är det viktigt att poängtera att 

funktionsstrukturen inte ska begränsa och förhindra utformningen av de fysiska 

materialflödena. Utifrån verksamhetens utformning, dess karaktär samt mål och krav kan olika 

moment, ordningsföljder samt rutiner för ett specifikt flöde fastslås som är unikt för varje 

verksamhet (TFK, 2002). 

 

3.3 Godsmottagning 

I denna funktion förekommer ofta de moment som är kopplade till mottagning av ankommande 

gods från en intern eller extern leverantör. Godset förflyttas vanligtvis till inlagring i förråd 

eller lager, alternativt direkt till produktionen (TFK, 2002). 

 

3.3.1 Lossning av externa transportmedel 

Lossning av exempelvis lastbilar och påhängsvagnar sker oftast från markplan, kaj eller 

lastbrygga. När lossning sker från markplan bör det finnas möjlighet att öppna flakets långsidor 

samt att godset är lastat på någon form av lastbärare för att förenkla hanteringen och 

avlastningen för en gaffeltruck. Lossningskapaciteten i en godsmottagning (bemanning, 

hanteringsutrustning och utrymmen) bör planeras och utformas utifrån den förväntade mängden 

gods och dess fördelning under exempelvis en arbetsdag eller under en vecka (TFK, 2002). 

 

Vid lossning av gods förekommer det ofta att transportfordonet måste vänta vid terminalen för 

att lasta av godset. Detta grundar sig i ankomstfördelningen under dygnet, men också under 
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året, som är ojämn, osäker och varierande (se figur 2). När ankomstintensiteten är låg under 

dygnet finns det istället möjlighet att utföra andra värdeadderande åtgärder av material såsom 

sortering, placerings, delmontage m.m. (Lumsden, 2012).  

 

 
Figur 2. Ankomstintensitet i ett lager, anpassad från Lumsden (2012, p. 611). 

 

3.3.2 Mottagningskontroll 

När godset tas emot bör en typ av kontroll av godset utföras i direkt anslutning till lossningen 

samt att extern transportpersonal inkluderas. Vid kontrollen bör det undersökas om antal, typ 

av kolli och märkning av godset är korrekt samt överensstämmer med följesedelns eller 

beställningens uppgifter. I vissa fall kan det även vara lämpligt att kontrollera att antalet artiklar 

i varje kolli överensstämmer med de givna uppgifterna. Även kontroll av skador på godset som 

kan ha uppkommit under transport bör observeras. Om avvikelser av godset uppmärksammas 

påbörjas oftast någon form av reklamationsförfarande, antingen mot transportören eller 

leverantören beroende på typen av avvikelse samt gällande leveransvillkor (TFK, 2002). Hur 

pass omfattande kontrollen bör vara kan bero på hur pass viktig en artikel är men också hur 

leverantören skött sig vid tidigare leveranser (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.3.3 Uppackning och ompackning 

När godset övergås från ett externt till ett internt flöde kan uppackning och ompackning behövas 

vilket exempelvis kan förändra godsets dimension, vikt, hanterbarhet samt tillgänglighet. De 

bakomliggande orsakerna till ompackning kan vara utrymmesbrist eller att dimensionerna på 

enhetslasten inte kan hanteras och förvaras enligt de interna standarderna. Orsakerna till 

uppackning kan exempelvis vara att möjliggöra antal- och kvalitetskontroller eller att underlätta 

plockningen av artiklarna från en plock-/lagringsplats (TFK, 2002). 

 

3.3.4 Kvalitetskontroll 

Kontroll av produktkvalitet förekommer oftast samordnat i flödet för godsmottagningen. 

Godset måste oftast packas upp, i större eller mindre uträckning, därför är det passade att utföra 

kvalitetskontrollen i samband med upp- eller ompackning alternativt vid mottagningskontrollen 

när antalet bekräftas. Kvalitetskontrollens tidsåtgång kan skilja sig åt beroende på hur mycket 

som ska kontrolleras och vilka åtgärder som måste initieras om fel upptäcks. Det finns en 
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överhängande risk att kvalitetskontrollen resulterar i en förlängd genomloppstid och försämrad 

styrning av godsflödet. Om det finns möjlighet bör kvalitetskontroller vid godsmottagningen 

helt elimineras genom att kvaliteten säkras och garanteras före inleveransen äger rum (TFK, 

2002). 

 

Många företag kvalitetssäkrar idag sina leverantörer för att försäkra sig om att dessa har 

processer som genererar hög produktkvalitet (Oskarsson et al. 2013). Kvalitetskontroll av det 

inkommande godset kan vara av stor betydelse för ett företags fortsatta kvalitetsarbete eftersom 

olika kvalitetsmål som sätts för en slutprodukt inte kan uppfyllas om delar och komponenter är 

bristfälliga (Lumsden, 2012). 

 

3.3.5 Märkning och adressering 

När godset ankommer mottagningen bör varje enskilt kolli eller enhetslast vara uppmärkt med 

lämplig information såsom: artikelnummer, artikelbenämning, antal enheter, 

sändningsnummer, leverantörsuppgifter, anvisningar om hantering o.s.v. Samma uppgifter bör 

återfinnas i följehandlingarna eller via direktöverförd sändningsinformation. Under 

mottagningskontrollen kan ovanstående uppgifter behövas justeras, kompletteras eller märkas 

om på nytt av personalen via det interna materialstyrningssystemet om förutsättningar för 

godset har blivit förändrade (TFK, 2002). Om personalen inte hinner genomföra exempelvis 

kontroller och uppmärkning direkt bör det finnas utrymme för temporär lagring i antingen 

ställage eller på golv (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.3.6 Interntransport och inläggning 

I momentet interntransporter förekommer ofta interna förflyttningar av material mellan 

godsmottagningens olika moment men också transport från godsmottagningen till förrådet eller 

lagret. Om verksamheten innehar god överblickbarhet, alltså innehar små materialmängder 

samt ett flödesorienterat upplägg av godsmottagningen, så kan obunden hanteringsutrustning 

och enklare styrsystem vara med lämpliga och tillräckliga. Däremot kan linjebunden 

hanteringsutrustning (autotruckar, rullbanesystem) ge en mer pålitlig styrning av materialflödet 

samt en precis genomloppstid. Genom att förrådet/lagret placeras i en direkt anslutning till 

godsmottagningen kan samma hanteringsutrustning användas både för arbetsmoment i 

godsmottagningen samt för transporter. Materialet som ska förvaras i förråd eller lager bör 

lagerläggas omedelbart efter det sista godsmottagningsmomentet (TFK, 2002). 

 

3.4 Förråd 

I förrådet förvaras, hanteras och administreras ofta inkommande material innan det förbrukas i 

produktionen. Liksom vid godsmottagning kan olika typer av plocknings- och 

ompackningsmoment förekomma i förrådet, i förberedande syfte, innan påfyllning till 

produktionen sker (TFK, 2002). Lagerhållning samt materialhantering kan enligt Manzini, 

Bozer och Heragu (2015) ses som kritiska aktiviteter inom verksamheter eftersom effektivitet, 

kostnader, miljöpåverkan, säkerhet och ergonomi påverkas av utformningen. Vidare kan dessa 

aktiviteter ses som icke-värdeskapande. 
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3.4.1 Förvaringsmetoder 

Det är fördelaktigt att förrådsutrymmet delas in i olika delar eller förrådsplatser för att förenkla 

styrningen av godset till en passande placering men även för att underlätta lokaliseringen (TFK, 

2002).  

 

Vid inplacering av gods i ett förråd finns i huvudsak två principer: fast placering eller flytande 

placering. Vid tillämpning av fast placering tilldelas varje unik artikel ett antal platser, beroende 

på den förväntade maximala förvaringsmängden, som fördelaktigt är placerat i direkt närhet till 

varandra. Den fasta placeringen gäller oftast för en längre tidsperiod och oftast märks platserna 

upp med artikelnummer. Det bör även finnas dokumenterad information, eller integrerat i något 

styrningssystem, om vilka platser som är reserverade för vilka artiklar. Fördelarna med att 

använda en fast placering är bland annat att det är enklare att hitta en bestämd artikel vid intag 

och uttag, det ger en enklare överblick av mängderna av en specifik artikel och kan även 

reducera risken för felplacerat gods. En nackdel med fast placering är att platserna och 

utrymmet i förrådet utnyttjas dåligt. Detta grundar sig på att lagret får en storlek som är lika 

med summan av det totala antalet artiklars säkerhetslager samt dess hemtagningskvantitet 

(Lumsden, 2012).  

 

Vid flytande placering kan godset lagras på en valfri plats inom ett på förhand bestämt område 

(TFK, 2002). När flytande placering används i lagret kan det tillgängliga antalet pallplatser 

utnyttjas på ett effektivare sett vilket resulterar i att det fordras ett mindre antal pallplatser och 

därmed är det totala utrymmesbehovet mindre (Lumsden, 2012). Enligt TFK (2002) kan 

förrådsplatsen bestämmas antingen genom att ett styrningssystem väljer ut en lämplig plats 

varpå personal manuellt eller att ett helautomatiskt system placerar godset korrekt. Intaget kan 

även ske helt manuellt genom att personal identifierar (letar upp) en ledig plats och rapporterar 

sedan in placeringsinformationen i systemet.  

 

Ett lagersystem kan optimera lagret och pallarnas placering med avseende på 

plockningseffektiviteten (Lumsden, 2012). Oskarsson et al. (2013) menar att det måste finnas 

ett administrativt system, helst datasystem och direkt inbyggt i truckarna, för att hålla reda på 

var en given artikel bör lagras eller var lediga platser kan återfinnas. 

 

Ställagelagring 

I industrin är det ställagelagring av pallat gods som är den mest förekommande 

lagringsmetoden. Vid denna lagringstyp placeras pallen i ett fack i ställaget där pallarna är 

direktåtkomliga. För att plocka in och ut pallar från ett ställage erfordras någon typ av truck 

med tillhörande truckgångar vilket resulterar i att golvytan totalt utnyttjas sämre (Lumsden, 

2012). 

 

Djuplagring och fristapling av pallat gods 

Vid djuplagring placeras pallarna i djupled direkt på golvet varefter dessa även kan staplas 

ovanpå varandra i flera nivåer. Genom detta tillvägagångssätt kan man utnyttja den erforderliga 
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lagringsytan på ett optimalt sätt. Däremot är åtkomligheten till en given pall begränsad då de 

resterande pallarna skapar en blockad (Lumsden, 2012).  

 

Hyllfackslagring 

Vid förvaring av exempelvis små detaljer kan hyllfackslagring användas. Hyllorna är ofta 

utformade så att kompletterande utrustning kan adderas såsom gavlar, ryggar, dörrar, lådfack, 

plastlådor m.m. för att möta olika krav och behov för den specifika verksamheten (Lumsden, 

2012). 

 

Karusellager 

Om verksamheten innehar många små detaljer kan lagertekniker, i form av karusellager, som 

förenklar framplockningen användas. Genom en dator beordras materialet ut till en plockstation 

och beroende på typ av karusellager kan artiklar förflyttas antingen horisontellt eller vertikalt 

(se figur 3 och figur 4). Ett karusellager som förflyttar artiklar vertikalt benämns 

paternosterlager (Lumsden, 2012). En fördel med paternosterlagring är att artikeln förflyttar sig 

till plockaren, istället för omvänt vilket är vanligt i en lagerverksamhet. Under tiden paternoster 

förflyttar artikeln kan plockaren utföra andra arbetsmoment vilket kan öka effektiviteten i lagret 

(Litvak & Vlasiou 2010). 

 

 

 
Figur 3. Horisontellt karusellager, illustrerad i Lumsden (2012, p. 501). 

 

 

 
Figur 4. Horisontellt karusellager, illustrerad i Lumsden (2012, p. 501). 

 

3.4.2 Buffertens placering  

Buffertar 

Det finns ett antal olika motiv till att verksamheter använder sig av buffertar. Ett motiv är att 

partistorlekarna som används i produktionen inte överensstämmer med inleveransens storlek. 

Osäkerhet i form av efterfrågan, produktkvalitet samt bristande kontroll över inventering är 

också en orsak till användning av buffertar. Dessutom så lämpar sig buffertar för beredskap 
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såsom strejker, haverier och krissituationer. Även tidsförskjutning mellan tillförsel och behov 

kan kräva att verksamheten använder buffertar (TFK, 2002). 

 

Avsidesliggande buffert 

En avsidesliggande buffert är oftast lokaliserad i en avskild byggnad eller en separat 

uppställningsyta utanför plockområdet. När lagernivåerna i plockområdet för en given artikel 

minskas till en förutbestämd nivå genereras en transport och ett påfyll från denna buffert till 

den avsedda plockplatsen (Lumsden, 2012). 

 

Närliggande buffert 

I detta fall placeras bufferten i närheten av plockområdet, däremot är denna buffert inte 

åtkomlig för plockarna. Bufferten kan exempelvis vara placerad högt upp i ett pallställage vilket 

kräver någon form av hanteringsutrustning som kan lyfta ned pallen och sedan fylla på 

plockplatsen när den är tom (Lumsden, 2012). 

 

Plockzonsbuffert 

Denna typ av buffert är placerat i plockområdet. Om den givna plockplatsen får slut på material 

kan plockaren försörja sig från plockzonsbufferten för att undvika restnoteringar på ordern. När 

plockaren har avslutat sitt plockuppdrag kan denna rapportera in materialbristen så att 

plockplatsen fylls på (Lumsden, 2012).  

 

Gemensam buffert- och plockplats 

Vid denna typ av buffert utvidgas plockplatsen för att även bufferten ska få plats vid 

plockplatsen. Därmed skapas utrymme för två plockplatser av samma artikel istället för en 

separat buffert med en specifik plockplats (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.4.3 Lagrings- och hanteringseffektivitet 

Hantering och lagringen av produkter står ofta i konflikt med varandra och påverkas av lagrets 

utformning. En effektiv hantering kräver att produkterna är lättillgängliga att komma åt, en 

effektiv lagring kräver att man utnyttjar en given yta maximalt. Därmed måste lagrets 

utformning ofta kompromissa mellan dessa två faktorer vilket illustreras i figur 5 (Lumsden, 

2012). 

 

Maximera lagringseffektiviteten 

Att maximalt utnyttja den tillgängliga lagerytan resulterar i mycket dålig åtkomst till godset. 

För att maximera en given yta skulle fristapling av artiklar kunna göras från ena änden av en 

lagerbyggnad tills det att hela lagret var fyllt, utan att något utrymme fanns kvar. 

Fyllnadsgraden hade varit nästintill 100% men det hade varit en omöjlighet att få tillgång till 

alla artiklarna. Kapitalkostnad för utrustning och lager hade varit låga, i förhållande till 

mängden gods som kan lagras, men driftskostnaderna för att hantering och omflyttning av pallar 

hade varit mycket höga (Lumsden, 2012). 
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Maximera hanteringseffektiviteten 

Motsatsen mot den yteffektiva fristaplingen hade varit att placera godsenheterna på golvet var 

för sig i en ordnad form. Tillkomsten till varje unik artikel hade varit direkt utan att någon annan 

artikel behövdes flyttas bort. Plockningseffektiviteten ökar då varje artikel är lätt att lokalisera. 

Driftskostnaderna skulle hållas låga men kapitalkostnaderna skulle vara höga på grund av det 

låga kapacitetsutnyttjandet av byggnaden och utrustningen (Lumsden, 2012). 

 

 
Figur 5. Lagrings- och hanteringskostnaden som en funktion av omsättningen, illustrerad i Lumsden (2012, p. 

472). 

 

3.4.4 Effektiv lagerlayout 

Vid utformning och planering av produktionsprocesser är målen att uppnå ett högt 

kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider samt hög flexibilitet. När efterfrågevolym samt 

standardiseringsgraden av produkter ökar ställs högre krav på att ett företags 

produktionsprocesser går mot ett flödesorienterat system. Vid val av produktionsprocessens 

utformning ska den fysiska layouten fastställas. Detta innebär att beslut måste fattas om var och 

hur olika resurser ska placeras i och runt produktionsprocessen. När layouten är bestämd kan 

det vara svårt att förändra den eller utföra korrigeringar och därmed är layouten avgörande för 

en verksamhets effektivitet och kostnader (Olhager, 2013). 

 

Enligt Scioscia (2014) är ett av de vanligaste problemen, när lagerlayouten utformas, att 

företaget inte tar hänsyn till produkterna som hanteras. Med andra ord passar inte produkterna 

för den givna layouten och det grundar sig oftast på bristande kunskap om lagerplatser samt 

otillräcklig utbildning av medarbetarna. Oskarsson et al. (2013) nämner att i planeringen av 

lagerlayouten måste hänsyn tas till materialhanteringen där aktiviteter såsom kontroll, 

emballagering, förflyttning samt förvaring av material ingår. En effektiv och välplanerad 

materialhantering kan leda till minskade interna kostnader, reducerat slöseri och ökad säkerhet 

vilket i slutändan resulterar i förbättrad service mot kunderna.  

 

Traditionellt sett har målet med lagerlayouter varit att minimera materialhanteringskostnaderna 

för hela tillverkningssystemet. Däremot har det funnits begränsningar i form av att många 
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layouter har bortsett från den interna transporttiden för materialet och istället enbart fokuserat 

på hanteringen (Azadivar & Wang 2000). 

 

Utformning av lager 

Förrådet med tillhörande inredning och hanteringssystem i verksamheten måste anpassas till 

godstyper med skilda krav (exempelvis pallgods, löst gods, långgods, skrymmande och/eller 

tungt gods, ömtåligt gods), godsenheternas egenskaper (exempelvis vikt, dimensioner och 

hanterbarhet), administrativa förutsättningar mellan olika flöden (exempelvis sortimentstorlek, 

intags- och uttagsfrekvenser, ledtid för uttag) (TFK, 2002).  

 

Enligt de Koster, Le-Duc & Roodbergen (2007) bör inte verksamheter kopiera olika metoder 

och lösningar rätt av från andra företag. När olika system ska utformas måste verksamheten 

utgå från dess egna förutsättningar såsom tillgängliga resurser, lagerutformning samt kundkrav. 

Enligt Baker och Canessa (2009) fokuserar verksamheter ofta på huruvida enskilda delar av ett 

lager bör optimeras. När lagret utformas ska alla aktiviteter gemensamt stödja den övergripande 

verksamheten och därmed bör suboptimeringar för enskilda delar av lagret undvikas. 

 

3.5 Materialhantering till produktionen 

Materialhanteringen till produktionen kan innefatta hantering och förflyttning av material till 

en förutbestämd buffertplats eller en plockplats. Utleveransen av materialet kan ofta ske från 

förrådet eller direkt från godsmottagningen (TFK, 2002).  

 

3.5.1 Intransport från förråd 

Förflyttning av material till produktionen kan påverkas av inleveranskvantitet samt godsets 

storlek och utformning. Dessa faktorer kan i sin tur också påverkas av hanterings- och 

transportsystemet, det tillgängliga utrymmet för materialet vid buffert eller plockplatsen, 

produktionens uppläggning och styrning samt av styrmetoder för inleverans till produktionen. 

Intransport kan förekomma till buffertplats eller förbrukningsplats i produktionen vilket kan 

tömmas automatiskt av någon typ av plockrobot eller manuellt av en operatör. Om 

förbrukningen av en given artikel är någorlunda oföränderlig kan påfyllningen effektiviseras 

om det finns utrymme för två godsenheter samtidigt vid produktionen. När den första 

godsenheten är förbrukad initieras intransport av en tredje godsenhet. Med en hög frekvens av 

olika intransporter med många avlämningsstationer i produktionen ställs höga krav på 

uppläggningen av transport-, hanterings- och styrsystemet vilket kan skapa en komplicerad 

layout i fabriken. Det interna transportarbetet kan också påverkas av produktionens 

flödesorientering samt hänsynstagande för produktionspersonalens arbetsmiljö vilket kan ha en 

benägenhet till att ytor breder ut sig, alltså att större ytor behöver utnyttjas (TFK, 2002). 

 

Vid utleverans av artiklar från förrådet till produktionen kan uttaget ske av hela eller delar av 

en godsenhet. När hela godsenheten utlevereras sker uttaget direkt från förrådsplatsen till den 

avsedda platsen i produktionen. När delar av en godsenhet utlevereras kan det efterfrågade 

behovet direkt plockas från förrådsplatsen eller så förflyttas godset till en plockstation för uttag 

där godsenheten placeras tillbaka i förrådet när uttaget är slutfört. Uttaget av gods bör på något 
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sätt rapporteras så att styrsystemet innehar de korrekta kvantiteterna av alla artiklar. En lösning 

är att avräkningen av saldot först sker när en given monteringsoperation har förbrukat materialet 

och momentet rapporterats som utfört (TFK, 2002). 

 

3.5.2 Uttagsprinciper 

Enligt de Koster et al. (2007) kan orderplockning definieras som ”processen att hämta varor 

från lager (eller buffert-områden) för att bemöta kundernas efterfrågan”. Vidare menar de 

Koster et al. (2007), med hänvisning till Goetschalckx & Ashayeri 1989; Drury 1988; Tompkins 

et al. 2003, att orderplockning är den aktiviteten i ett lager som vid manuella system kräver en 

stor mängd personal och vid automatiska system krävs mycket kapital. Med det sagt kan 

orderplockning ses som ett område som bör prioriteras för att uppnå förbättringar inom 

produktivitet. Orderplock har enligt Gu, Goetschalckx och McGinnis (2010) en stor betydelse 

för hur effektiv hanteringen på ett lager anses vara. När principerna för uttagning av material 

utformas på ett lager bör verksamheten ta hänsyn till om uttaget ska ske av hela eller delar av 

sortimentet och om uttaget ska verkställas till en eller flera order. Alltså är det kombinationen 

av sortiment och organisering av ordrar som definierar uttagsprinciperna (se figur 6) (Lumsden, 

2012). 

 

 
Figur 6. Uttagsprinciper i ett lager, anpassad från Lumsden (2012, p. 505). 

 

En order – del av sortimentet 

Vid denna metod delas en enskild order upp till flera order inom olika zoner i ett lager 

(zonplock). Här arbetar plockaren inom ett avgränsat lagerområde (zon) och plockar enbart 

sortimentet till ordern som finns inom detta område. Samtidigt i en annan del av lagret plockas 

resterande sortiment till samma order. Fördelen vid denna metod är att förflyttningstiden per 

orderrad reduceras men det finns också nackdelar då det krävs extra sortering och 

sammanställning för att slå ihop ordern (Lumsden, 2012). 

 

En order – hela sortimentet 

Denna metod kallas även för orderplockning och innebär att en plockare hanterar en hel order 

och kan plocka av hela lagersortimentet för att sammanställa alla artiklarna till ordern. Oftast 
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minskar plockeffektiviteten på grund av de längre transportsträckorna över lagret. Fördelarna 

med denna metod är att ordern hanteras separat vilket minskar förekomsten av förväxlingar 

med andra order och dessutom behövs ingen särskild yta för sortering och sammanställning 

(Lumsden, 2012). 

 

Flera order – del av sortiment 

Artikelplockning innebär att flera order plockas samtidigt men att plockaren då enbart förhåller 

sig till plock av en given artikel. Denna plockmetod är förekommande vid användning av 

mekaniserade rullbanor som sedan transporterar artiklarna till en sorteringszon där ordern 

sammanställs. Vid artikelplockning kan större volymer och orderstorlekar hanteras och dessa 

kan även slutföras snabbare då flera personer plockar samtidigt (Lumsden, 2012). 

 

Flera order – hela sortimentet 

Vid samplockning plockas flera order samtidigt av hela sortimentet. Sortering sker antingen 

direkt i en lastbärare eller vid en sorteringszon efter att allt plock till alla order är utförd. Denna 

typ av plockning leder ofta till att en reducering av förflyttningstid per orderrad men 

hanteringstiden vid sortering kan däremot öka (Lumsden, 2012).  

 

3.5.3 Plockteknik 

Lågplockning 

Vid lågplockning sker artikeluttaget från golvnivå och ofta används olika typer av vagnar, 

låglyftare eller plocktruckar beroende på godstyp och lagrets utformning. Det karaktäristiska 

för lågplockning är att materialet är åtkomligt på golvet för personal men det kan också vara 

lämpligt med buffertar som placeras ovanför plockplatsen för en given artikel (Lumsden, 2012). 

 

Högplockning 

När högplockning förekommer plockas gods ut med höglyftande truckar från högre belägna 

platser i ett lager. Ofta förekommer avsidesliggande buffertar vid högplockning. Denna metod 

är fördelaktig att använda då antalet artiklar är stort i förhållande till buffertbehovet för en given 

artikel. Plockeffektiviteten minskar vid högplockning vid jämförelse med lågplockning 

eftersom det tar längre tid att förflytta sig mellan två plockplatser (Lumsden, 2012). 

 

3.5.4 Plockplatsens placering 

Det finns en rad olika principer och kriterier som utgör en stomme för var godset ska placeras 

i ett lager, kallat godsplaceringssystem. Det är vanligt att hålla isär plockgods och buffertgods 

då dessa kan kräva olika placeringsprinciper. Det finns ett antal parametrar som är viktiga att 

ta hänsyn till när placeringen av en plockplats fastställs (Oskarsson et al. 2013). 

 

Uttagsfrekvens 

För att åstadkomma en hög effektivitet i plockningen är en frekvensläggning efter artiklarnas 

uttagsfrekvens en viktig del för att skapa lagereffektiviteten i ett större sammanhang. 

Frekvensläggning av ett artikelsortiment är oftast omfattande, komplicerat och tidskrävande. 

Det är vanligt förekommande att ett få antal artiklar står för en stor del av det totala plocket och 

som har en hög uttagsfrekvens. Därmed har de flesta artiklarna en relativt låg uttagsfrekvens. 
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De högfrekventa artiklarna bör placeras på sådant vis att de är lätt att komma åt och att de snabbt 

går att plocka. Desto lägre uttagsfrekvens en artikel innehar desto högre upp och längre bort 

bör artikeln lagerföras (Oskarsson et al. 2013). 

 

En ABC-analys kan användas i ändamålet att välja den fysiska placeringen av artiklar som 

lagras baserat på plockfrekvens (Lumsden, 2012). De artiklarna som är mest frekventa bör 

placeras så nära utleveransensavdelningen som möjligt vilket gör att transportarbetet för 

plockningen kan minskas, se figur 7 (Lumsden, 2012).  

 

 
Figur 7. ABC-indelning för minskat transportarbete för plockning, anpassad från Lumsden (2012, p. 491). 

 

Professor G. Olsson (personlig kommunikation, 24 april 2018) menar att visserligen minskas 

transportarbetet för själva plockningen när de mest frekventa artiklarna är nära utleveransen, 

men det totala transportarbetet från inleveransen påverkas inte. Däremot minskar det totala 

transportarbetet om inleverans och utleverans placeras på samma ställe, eller i närhet till 

varandra. Principen för det förkortade transportarbetet illustreras i figur 8 där ett U-format flöde 

föredras i motsats till det linjära flödet som skapas när inleverans och utleverans ligger i motsatt 

riktning i lagret.  

 

 
Figur 8. ABC-indelning för totalt minskat transportarbete, inspirerad av G. Olsson, anpassad från Lumsden (2012, 

p. 491). 

 

Uttagskvantitet 

Antalet artiklar som plockas från varje plockplats påverkar också plockplatsens placering. 

Artiklar som innehar hög uttagskvantitet kan resultera i köbildning trots att uttagsfrekvensen är 

låg. Exempelvis kan artikelns vikt påverka hur lång plocktiden är (Oskarsson et al. 2013).  
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Artikelns volym och vikt 

Vikt och volym är sådana faktorer som kan påverka ställagelagring. Tungt skrymmande gods 

bör placeras så långt ned som möjligt medan lättare gods kan placeras högre upp i ställaget. 

Med hänsyn till uttagsfrekvens, volym och vikt bör godset placeras på det sätt som illustreras i 

figur 9 (Oskarsson et al. 2013). 

 

 
Figur 9. Godsets placering, anpassad från Oskarsson et al. (2013, p. 133). 

 

3.5.5 Beställningspunktssystem 

Vid nyttjande av lager före produktion kan det vara lämpligt att använda sig av någon form av 

beställningspunkt för intern försörjning av material (Oskarsson et al. 2013). 

 

Beställningspunkt i MPS-system 

Genom tillgång till MPS-systemet (Material- & Produktionsstyrning) kan produktionspersonal 

beordra att material ska fyllas på genom att lägga in en påfyllnadsorder. Påfyllnadsordern förs 

över till lagret där material plockas och sedan levereras till produktion (Oskarsson et al. 2013). 

 

Kanban  

Kanban utgörs av ett så kallat kanban-kort som placeras i en lastbärare på lämplig position 

motsvarande beställningspunkten. När material plockas från lastbäraren dyker ett kanban-kort 

upp som en indikation på att påfyllning ska utföras, därefter skickas kanban-kortet till förrådet. 

Ett kanban-kort innehåller information om artikelnummer, kvantitet och leveransadress 

(Oskarsson et al. 2013). Att utforma ett system som bygger på kanban-kort kan beräknas utifrån 

ledtid, pallkvanititet och aktuellt dagsbehov (Jonsson & Mattsson 2011). Tillämpning av ett 

kanban-system kontrollerar och förenklar materialflödet från att ett behov uppstår så att material 

till produktionslina kan förses i rätt tid (Lolli, Gamberini, Giberti, Rimini & Bondi 2016). 

Utöver det traditionella kanban-systemet, som baseras på någon form av fysisk och visuell 

initiering av materialförsörjning, finns också elektroniska kanban-system där försörjningen 

initieras genom ett databaserat planeringssystem (Jonsson 2008; Jonsson & Mattsson 2002 

beskriven i Eriksson (2013)). Initiering av materialförsörjning genom ett elektroniskt kanban 

kan gå till på följande sätt: ”Från början är de två bingarna fulla, med kvantiteten Q i varje 

binge. När lagernivån når A, genereras en elektronisk kanban. I väntan på påfyllningen täcker 

binge 2 behovet” (Eriksson, 2013, pp. 43-44), se figur 10. 
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Figur 10. Initiering av påfyllning med elektronisk kanban, anpassad från Eriksson (2013, p. 44). 

 

Tvåbingesystem 

Består av två lådor (bingar) i produktionsbufferten som är placerade bakom varandra. När den 

första bingen tar slut placeras denna på en påfyllnadsplats för att transporteras till lagret för 

påfyllning för att sedan placera bingen på artikelns buffertplats. Vid användning av ett 

tvåbingesystem måste mängden i varje binge anpassas för att binge 1 ska kunna placeras på 

buffertplatsen innan binge 2 tar slut (Oskarsson et al. 2013). En studie visar att införandet av 

ett tvåbingesystem kan förbättra lagerhanteringen och dess prestanda genom att arbetsmoment 

blir mer effektiva, inventarier minskar samt att väntetid reduceras (Wanitwattanakosol, 

Attakomal & Suriwan 2015). 

 

Visuell signal 

Vid påfyllning av material kan produktionspersonal signalera detta genom en visuell signal i 

form av en lampa eller flagga. När truckföraren påträffar signalen antecknar denne 

artikelnummer, hämtar material på lagret och fyller på vid produktionsbufferten för att avsluta 

med att återställa den visuella signalen (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.6 Principer och metoder för kartläggning 

Materialflödessystem är enligt Lumsden (2012) flödet inom och mellan organisationer i vilket 

produkterna genomgår olika processer. Vid en given punkt i flödet levereras godset in i 

materialflödet för att vi en annan punkt tas ut ur flödet. De interna flödena utgör ofta en stor del 

av det totala transportarbetet. Att leverera produkter när behov uppstår och till en låg kostnad 

ställer krav på att materialflöden styrs effektivt, vilket medför att materialflödena spelar en 

betydande roll (Lumsden, 2012). 

 

För att kunna lyckas med förändringsarbeten måste verksamheten förstå var dom befinner sig i 

dagsläget (Oskarsson et al. 2013). En god grund för att kunna identifiera förbättringsområden 

är enligt Olhager (2013) att utföra en analys för att se hur material flödar genom hela eller delar 

av en verksamhet. 

 

Kunskapen och förståelsen om de aktuella och faktiska processerna är en förutsättning för att 

kunna ta beslut om alternativa lösningar som kan leda till att processerna, eller delar av dessa, 
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förbättras. I en nulägesbeskrivning kan kartläggning av material- och informationsflödet 

genomföras för att bland annat klargöra aktiviteter, flöden och resursanvändning (Oskarsson et 

al. 2013). ”Nulägesbeskrivning [är] ofta ett växelspel mellan kartläggning, kvantifiering och 

analys, där man successivt arbetar sig fram till en bild av nuläget som är tillräckligt bra för att 

man ska kunna identifiera de delar som behöver förändras” (Oskarsson et al. 2013). Genom att 

undersöka ledtider för och inom olika aktivitetskedjor kan den mest kritiska processen 

identifieras (Olhager, 2013).  

 

3.6.1 Flödeskartläggning 

Kartläggning av olika flöden kan genomföras på en mängd olika sätt och några av de vanligaste 

symbolerna som kan användas illustreras i figur 11. Den rektangulära symbolen kan användas 

för att visa på att ett moment utförs (operation, aktivitet eller funktion). Triangeln visar att det 

finns lager (förråd, buffert, färdigvarulager). För att illustrera alternativa flödesalternativ kan 

beslutspunkterna vara behjälpliga. För att beskriva materialflödets förbindelse används 

heldragna pilar och för informationsflödet används streckade pilar. Även datorsystem och 

dokumenthantering kan vara viktiga komponenter att få med i en kartläggning. En 

flödeskartläggning kan genomföras övergripande eller mer detaljerat och oftast är det den 

erforderliga tiden som begränsar detaljnivån men det gäller också att verksamheten prioriterar 

de områden som potentiellt kan ge störst effekter vid förbättringar (Oskarsson et al. 2013).  

 

 
Figur 11. Symboler för flödeskartläggning, illustrerad i Oskarsson et al. (2013, p. 177). 

 

Viktiga områden som bör dokumenteras vid kartläggning av materialflödet är ledtider och 

kapitalbindning mellan och i olika aktiviteter. Genom att upprätta ett materialflödesschema kan 

de olika vägarna för materialflödena illustreras för att på så vis erhålla en förståelse för hur en 

process fungerar och hänger ihop med andra delmoment eller processer (Olhager, 2013).  

 

3.6.2 Värdeflödesanalys 

Olhager (2013) menar att ett nästa steg som kan utföras är en värdeflödesanalys där syftet är att 

identifiera vilka moment som skapar värde för produkten, de moment som inte skapar något 

värde men också sådana moment som är nödvändiga men inte tillför något värde till produkten 

(se tabell 2). 
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Tabell 2. Aktiviteter i ett flöde, egen utformad tabell, baserad på Olhager (2013, p. 464). 

 
 

En värdeflödesanalys används som verktyg för att identifiera och eliminera slöserier för att 

förbättra materialflödet samt att förstå och effektivisera arbetsprocesser (Domingo, Alvarez, 

Peña & Calvo 2007). Icke-värdeskapande tid kan utgöra uppemot 95% av den totala tiden i ett 

materialflöde (Storhagen, 2011). Schmidtkea, Heisera och Hinrichsen (2014) menar att 

enkelheten och omfattningen av värdeflödesanalysen är nyckeln till att processer kan optimeras. 

Däremot finns det vissa begräsningar med värdeflödesanalyser samt att de kan vara svåra att 

använda i komplexa produktionsmiljöer. 

 

3.7 Digitala lösningar 

Det finns starka samband mellan det fysiska materialflödet och den information som är kopplad 

till de flödena. Att styra information och kommunikation i materialflöden kräver datoriserade 

system som tar i beaktning all den information, kommunikation och databehandling som 

förekommer i, och är kopplat till, materialflödet (Lumsden, 2012).  

 

3.7.1 Information 

Att ha tillgång till information är viktigt för att kunna utforma en effektiv verksamhet men 

också en förutsättning för att använda resurser i en verksamhet på ett optimalt sätt (Mattsson, 

2012). För att skapa ett effektivt logistiksystem bör de olika informationsflödena överföras 

automatiskt mellan de olika systemen. Automatisk överföring av information kan reducera 

administrativa kostnader och minska ledtider, främst genom att manuella mänskliga insatser 

begränsas. Automatisering kan enligt Jonsson och Mattsson (2011) möjliggöra bland annat ett 

effektivt beslutfattande med hjälp av att information från företagets verksamhet finns 

tillgänglig, kan bearbetas och analyseras utifrån exempelvis ett affärssystem. Lumsden (2012) 

menar att effektiv hantering av information idag är betydande och att utvecklingen av olika 

tekniker går fort samt att det dagligen uppstår nya möjligheter. 

 

3.7.2 Kommunikation 

Att överföra information mellan olika parter kan ske genom olika metoder som utifrån den 

nuvarande situationen, behovet och förhållandet som råder är olika effektiva. De olika 

kommunikationsmetoderna kan variera beroende på hur standardiserat, strukturerat och 

frekvent informationsutbytet är. Kommunikation kan ske på fyra olika sätt: man-till-man, man-

till-system, system-till-man och system-till-system och beror på vem eller vilka som är 

avsändare och mottagare av informationen (Mattsson, 2012). 
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3.7.3 Affärssystem  

Affärssystem (eng. Enterprise Resource Planning, ERP) är ett typ av informationssystem som 

många tillverkande företag använder sig av (Olhager, 2013). Ett affärssystem förser och 

bearbetar information, utifrån en databas och en uppsättning programvaror, för att styra och 

kontrollera det administrativa inom ett företag och dess verksamhet. Affärssystemets databas 

är gemensam och tillgodoser samtliga affärsprocessers informationsbehov. Detta innebär att 

användare får direkt tillgång till all den information som behövs för att genomföra sina 

arbetsmoment i ett och samma system (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Ett affärssystem kan utgöras av tre olika databaser som har inverkan på ett företags 

logistikverksamhet, dessa är grunddatabas, transaktionsdatabas och planeringsdatabas. 

Grunddatabasen förser information om företagets tillverknings- och distributionsresurser, 

information om kunder och leverantörer, vilka lagerställen och lagerplatser som finns samt 

material-, informations- och ekonomiska flöden. Transaktionsdatabasen hanterar företagets 

kundorder, inköpsorder, tillverkningsorder och transportorder. Transaktionsdatabasen förser 

planeringsdatabasen med historiska data för att följa upp och planera framtida förbrukning av 

material och resurser, exempelvis genom att kunna skapa prognoser på framtida efterfrågan 

samt vilka volymer som ska tillverkas och distribueras (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

Vid implementering av ett affärssystem kan företag uppleva positiva effekter inom 

leveransprecision, verksamhetskostnader, lagernivåer samt att informationen inom företaget 

blir snabbare, mer lättillgänglig och innehar högre kvalitet (Olhager, 2013). Ett ERP-system 

som integreras väl i ett företag förbättrar både produktivitet och den operativa effektiviteten 

(Vargas & Garcia 2017). 

 

3.7.4 Lagerhanteringssystem  

Ett lagerhanteringssystem (eng. Warehouse Management System, WMS) fungerar som stöd för 

traditionella lager- och hanteringsaktiviteter. Ett lagerhanteringssystem kan även hantera stöd 

för sekvensläggning, sortering, planering av personal och hantering av returflöden. Systemet 

bör integreras med tekniker som streckkoder, RFID och elektronisk kommunikation för att 

användningen ska bli effektiv (Jonsson & Mattsson 2011). Syftet med ett lagerhanteringssystem 

är att kunna övervaka lagret och erhålla information som ledningen kan använda för att förbättra 

verksamheten eller reducera avvikelser (Ballard, 1996). Vid utbyte från ett manuellt till ett 

automatiserat lagerhanteringssystem kan företag minska hanteringstider och öka säkerheten 

(Atieh et al. 2016). Att införa ett lagerhanteringssystem hjälper att standardisera ett företags 

hantering av material, förbättrar effektiviteten, minskar personalens arbetsbörda och förbättrar 

samordning mellan olika avdelningar inom företaget, vilket kan reducera logistik- och 

produktionskostnader (Yanxiong & Xu 2017). 

 

3.7.5 Truckdator och handterminal 

Hanteringsutrustning i form av en truckdator används för att underlätta en truckförares 

kommunikations- och informationsbehandling vilket kan skapa ett effektivare utnyttjande av 
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resurser i en lageranläggning eller ett materialstyrningssystem. En truckdator används för att 

interagera med det överordnade styrsystem som tillämpas i ett lager. Ett truckdatasystem kan 

överföra order och instruktioner till truckförare som syns på en skärm och vidare har truckförare 

möjlighet att registrera information i systemet via exempelvis ett tangentbord (TFK, 2002). 

 

En handterminal är en mindre variant av dator som består av ett tangentbord och en mindre 

skärm som gör det möjligt för användaren att bära med sig denna. Genom handterminalen kan 

uppgifter rapporteras in direkt vilket ökar effektiviteten i inrapporteringen. En handterminal 

kan avläsa information genom att användaren manuellt knappar in data via tangentbordet eller 

genom mer automatiska förfaranden vid skanning av en streckkodsetikett eller användning av 

en RFID-tagg. Informationsöverföring via truckdator eller handterminal används vanligen i 

samband med inlagring av gods, lossning och mottagningskontroll samt vid registrering av vald 

lagerplats. Handterminaler kan vara programmerbara vilket skapar stor flexibilitet att utforma 

det innehåll som visas och används i handterminalen (TFK, 2002). Vid införande av ett 

truckdatasystem hos ett tillverkande företag av möbler minskade stopptiderna, i form av väntan 

på en truck som ska hantera material, från 104 timmar till 8 timmar (Udikas, 2016). 

 

3.7.6 Identifieringssystem 

Vid manuell inmatning av information finns en risk att felaktigheter uppstår som kan påverka 

informationskvaliteten. Dessutom erfordras oftast betydande arbetsinsatser vid manuella 

inrapporteringar. Hantering och rapportering av information är därför betydande och ett viktigt 

område för effektivisering. För att identifiera information finns olika identifieringsmetoder 

tillgänglig och de metoder som främst tillämpas är streckkod och RFID (Mattsson, 2012). Ett 

streckkodsystem, som består av streckkoder och streckkodsavläsare, används för att 

automatisera identifiering av produkter. Streckkoder fästs på det föremål som ska identifieras 

som sedan läses av med hjälp av en streckkodsavläsare som ofta utgörs av en kamera eller 

laserskanner (Mattsson, 2012). Ett streckkodsystem kräver vanligen manuell avläsning och fri 

sikt mellan streckkod och avläsare, dessutom kan streckkoder enbart avläsas individuellt, en åt 

gången. Om streckkoderna skadas eller blir smutsiga kan det skapa svårigheter vid identifiering 

(Wyld, 2006). 

 

Radio Frequency Identification (RFID) används också för att identifiera föremål och till 

skillnad mot det delvis manuella streckkodsystemet identifieras föremål istället automatiskt via 

radiovågor. Informationen för att identifiera ett föremål lagras i en RFID-tagg eller RFID-

transponder som fästs på föremålet. En tagg eller transponder kan lagra betydligt mer data än 

streckkoder. Informationen tas emot av en avläsare som omvandlar radiovågorna i taggen eller 

transpondern till ett format som kan behandlas vidare i en dator (Jonsson & Mattsson 2011). 

Ett flertal RFID-taggar kan avläsas samtidigt och denna kan utföras utan direkt kontakt med 

produkter samt att de klarar av tuffare hantering och smutsiga miljöer. RFID-teknikens främsta 

fördel är att avläsning och identifiering av produkter är avsevärt snabbare än streckkodsystem 

(Wyld, 2006). Att införa RFID kan bland annat ge fördelar i form av reducerad 

materialhantering, förbättrad informationshantering, ökad precision i hantering av data samt 
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bättre lager- och resursutnyttjande (Tajima, 2007). Att införa RFID-teknik möjliggör att företag 

kan effektivisera sin lagerverksamhet (Poon et al. 2009). 

 

3.7.7 Saldoosäkerhet 

En osäkerhet i lagersaldot är ett problem som negativt kan påverka lagerverksamheten men som 

också på en större nivå kan beröra hela företagets lönsamhet (Fleisch & Tellkamp 2005; Wild 

2004 beskriven i Eriksson (2013)). Orsakerna till saldoosäkerhet kan enligt Axsäter 1995; 

Fleisch & Tellkamp 2005 beskriven i Eriksson (2013) bero på administrativa felaktigheter i in- 

och utregistreringar, felplaceringar, stöld eller utgångna produkter. Felaktiga registreringar i 

exempelvis ett affärssystem kan i slutändan resultera i materialbrist i verksamheten (Oskarsson 

et al. 2003 beskriven i Eriksson (2013)). Enligt Eriksson (2013) är materialförsörjningen 

beroende av korrekt genomförda in- och utregistreringar av material och komponenter samt 

lagerdata. 

 

3.8 Lean-principer 

3.8.1 Ständiga förbättringar (kaizen) 

Kaizen är ett japanskt begrepp och en filosofi för ständiga förbättringar med syfte att inkludera 

samtliga medarbetare inom ett företag att ständigt förbättra verksamheten, vilket ska vara 

genomgående och tillämpas på alla nivåer inom ett företag. Kaizen fokuserar på att skapa ett 

positiv synsätt för vad som bör göras istället för vad som kan göras (Olhager, 2013). Verktyg 

för ständiga förbättringar bör tillämpas när ett stabilt arbetssätt har etablerats för att identifiera 

grundorsaken till ineffektivitet (Liker, 2009). 

 

3.8.2 Standardiserade arbetssätt 

Standardisering är en central fråga vid kvalitetssäkring och en utgångspunkt för att arbeta med 

ständiga förbättringar. Utformning och tillämpning av standardiserade arbetssätt kan leda till 

höga kvalitetsnivåer och en jämn och hög produktionstakt. Att använda teknik som är väl 

beprövad, som passar processer och personal, är en del i detta arbete och ny teknik bör endast 

införas efter den genomgått tester och utvärderingar (Olhager, 2013). Att arbeta med stabila 

och repetitiva metoder skapar timing, förutsägbarhet och ett jämnt utflöde från en process 

(Liker, 2009). 

 

3.8.3 Slöseri 

Lean kan ses som ett verktyg för att identifiera och eliminera olika former av slöseri som inte 

genererar något värde för slutkunden (Naga & Rambabu 2015). Slöserier kan ofta relateras till 

det japanska begreppet Muda vilket är ofta förekommande i olika arbetsmetodiker för 

förbättringsarbete (Hines & Rich 1997). Aktiviteter som inte tillför värde bör enligt Lumsden 

(2012) undvikas då det medför en osäkerhet i materialflödet och kan därmed leda till 

överflödiga kostnader. Liker  (2009) har identifierat åtta huvudtyper av icke värdeskapande 

slöseri inom affärs- och produktionsprocesser: 
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1. Överproduktion (produktion av komponenter som ingen beställt) 

2. Väntan (operatör väntar på material, verktyg, reservdel eller nästa steg i en process) 

3. Onödiga transporter & förflyttningar (långa, ineffektiva transportvägar) 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning (onödiga arbetsmoment och felaktigheter) 

5. Överlager (onödiga mängder råvaror, produkter i arbete) 

6. Onödiga arbetsmoment (onödiga rörelser för anställda – leta, sträcka, lägga bort) 

7. Defekter (produktion av defekta komponenter eller justeringar och reparationer) 

8. Outnyttjad kreativitet (tar inte tillvara på medarbetares idéer, kompetens och 

förbättringar) 

 

3.9 Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljöarbetet kombinerar fysiska, psykiska och sociala aspekter och är ett ständigt 

pågående utvecklingsarbete på arbetsplatser. En god arbetsmiljö handlar om att nå kvalitet och 

effektivitet i produktion av varor och tjänster, inte att enbart möta de lagar, krav och regler som 

ställs. De anställda ska känna stolthet för arbetet, känna sig trygga i verksamheten, undvika 

sjukdomar och olyckor samt stimuleras och utvecklas för att kunna skapa en god balans i livet 

utanför arbetet. De flesta aktiviteter som utförs eller planeras i en verksamhet har eller kan 

påverka arbetsmiljön för de anställda (Prevent, 2017).  

 

För att skapa, bibehålla och ständigt förbättra arbetsplatsen bör en typ av systematik utvecklas 

där arbetsmiljön ska undersökas, risker utvärderas, åtgärder genomföras och kontrolleras. 

Genom en systematik kan verksamheter reducera och förebygga ohälsa och olycksfall så att en 

tillfredsställande arbetsmiljö kan erhållas. Olyckor på arbetsplatser kan mätas i olika typer av 

förluster (skador på person, egendom, miljö eller produktionsbortfall) som påverkar företaget 

på olika ekonomiska nivåer. Olyckor medför alltid kostnader, oavsett om de ger upphov till 

personskador eller ej, därför bör olycksfall och andra störningar förebyggas i verksamheten 

(Prevent, 2017). 
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4. Arbetsmetodik för effektivisering av intern 

materialförsörjning 

I detta avsnitt presenteras en arbetsmetodik som utformats för att effektivisera intern 

materialförsörjning. 

 

Nedan ges en inledande beskrivning av arbetsmetodiken. Arbetsmetodiken som utformats i 

denna studie har inspirerats av ett antal olika modeller och arbetssätt som är vedertagna inom 

områden såsom logistik och kvalitet med fokus på förbättringsarbete. En grundläggande 

inspiration till denna arbetsmetodik är PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), eller 

förbättringscykeln, som enligt Bergman och Klefsjö (2012) är ett sätt att systematiskt arbeta 

med ständiga förbättringar. En annan modell som har varit relevant i utformningen av 

föreliggande arbetsmetodik är framtagen av Oskarsson et al. (2013) och är en metod som passar 

bra att använda vid förändringsarbeten inom logistik. Modellen består av sju steg för att planera 

och genomföra förändringsarbete med målet att utveckla och förbättra ett företags 

logistikverksamhet. En ytterligare källa till inspiration är figuren för självutvärdering av 

Bergman och Klefsjö (2012). Enligt författarna består självutvärdering av fyra faser: planering, 

verksamhetsbeskrivning, analys samt handlingsplan. Utifrån självutvärderingen kan 

förbättringsarbeten systematiskt genomföras. De olika modellerna och arbetssätten illustreras i 

figur 12. 

 

 
Figur 12. 1.”PDCA-cykeln” anpassad från Bergman och Klefsjö (2012, p. 228), 2.”Stegen i förändringsarbetet” 

illustrerad i Oskarsson et al. (2013, p. 170) och 3.”figuren för självutvärdering” illustrerad i Bergman och Klefsjö 

(2012, p. 557), egen sammansatt figur. 

 

Arbetsmetodiken är inriktad mot att effektivisera den interna materialförsörjningen i 

verksamheter. Arbetsmetodiken fokuserar på hur material hanteras från godsmottagning, via 

lagring och vidare till försörjningen av material till produktion. Arbetsmetodiken är indelad i 

sex faser: Förutsättningar, Beskrivning av nuläget, Analys av nuläget, Utformning av 

förbättringsförslag, Genomförande samt Uppföljning. Den utvecklade arbetsmetodiken 

illustreras i figur 13. 
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Figur 13. Arbetsmetodik för effektivare intern materialförsörjning, egen utformad figur. 

 

Nedanstående, i kapitel 4.1–4.6, kommer varje fas som ingår i arbetsmetodiken att presenteras 

och beskrivas mer utförligt. 

 

4.1 Förutsättningar (Fas 1) 

För att överhuvudtaget initiera arbetsmetodiken, för att förbättra en process eller ett moment i 

en verksamhet, bör problemet definieras för att klargöra den kritiska nivån och arbetsgångens 

prioritering. En första evaluering, på ett övergripande plan, bör genomföras för att uppskatta 

värdet i att lösa problemet. Det är oftast enkelt att initiera ett arbete och se att det finns ett behov 

av utveckling och förändring. Däremot kan olika grundläggande förutsättningar bortses från om 

arbetet initieras utan eftertanke och definieringar. Förutsättningarna för arbetsgången är av stor 

betydelse och några av de faktorer som bör klargöras, baserat på Oskarsson et al. (2013), är: 

Problem:  Vad är det övergripande problemet (höga kostnader, brister, 

ineffektivt, säkerhetsrisker o.s.v.)? 

 

Mål:  Vilket är målet och syftet? 

 

Krav:  Vilka krav ställs (kostnader, kvalitet, effektivitet, säkerhet o.s.v.)? 

 

Avgränsning: Vilken del av verksamheten berörs (processer, flöden, aktiviteter 

o.s.v.)? 

 

Resurser:  Vilka resurser erfordras och finns tillgängliga (personal, utrustning 

o.s.v.)? 

 

Tid:  Hur lång tid tar det att genomföra? Finns det en tidsbegränsning? 
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Ett övergripande problem, syfte och mål med arbetsgången bör definieras för att skapa en tydlig 

riktning genom hela arbetet. Särskilda krav kan framföras vilket kan forma arbetsgången och 

resultatet men som också kan begränsa handlingsutrymmet. En avgränsning för processen bör 

definieras för att klargöra en start och ett slut för att inte arbetet ska bli alltför omfattande eller 

för att undvika irrelevanta delar inkluderas. Viktiga resurser och personal med kompetens inom 

de avsedda områdena är förutsättningar för arbetets framgång. Tidsbegränsningar och snäva 

tidsfrister är något som kan påverka den slutliga kvaliteten och omfattningen.  

 

Initiativet till arbetet kan tas på olika nivåer i en verksamhet men själva genomförandet kan 

delegeras till en sammansatt arbetsgrupp med olika nyckelkompetenser. Beroende på hur 

arbetet ska prioriteras bör resurser, främst i form av personal, tilldelas för att möta den 

definierade kritiska nivån men hänsyn bör också tas till begräsningar i form av exempelvis tid 

och pengar. Den sammansatta arbetsgruppen bör ha tillräckligt med bred och kompletterande 

kompetens för att hantera olika frågor från flera perspektiv men det är också en självklarhet att 

identifiera specifika personer som innehar kompetens som kan bistå arbetsgruppen inom mindre 

detaljärenden.  

 

4.2 Beskrivning av nuläget (Fas 2) 

I fasen Beskrivning av nuläget finns ett antal viktiga områden som bör tas till beaktning. Detta 

är metoder, principer och teoretiska resonemang som ligger till grund för att genomföra 

nulägesbeskrivningen av verksamheten och för att täcka alla relevanta områden inom intern 

materialförsörjning. Genom att kartlägga och beskriva hur verksamheten förhåller sig till dessa 

områden kan en god grund skapas för att sedan analysera och utforma nya tillvägagångssätt i 

verksamheten. Nedan framhålls de viktigaste områdena vid Beskrivning av nuläget, det 

detaljerade och ingående underlaget återfinns i kapitel 3 Teori: 

Godsmottagning: 

 Lossning 

 Mottagning- och kvalitetskontroll 

 Uppackning/ompackning 

 Märkning och adressering 

 Interntransport och inläggning 

 

Förråd: 

 Förvaringsmetoder 

 Buffertens placering 

 

Materialhantering  

till produktion: 

 Intransport från förråd 

 Uttagsprinciper 

 Plocktekniker 

 Beställningspunktssystem 
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Digitala lösningar: 

 Affärssystem 

 Lagerhanteringssystem 

 Truckdator och handterminal 

 Identifieringssystem 

 

För att kunna genomföra förändringar är det viktigt att ha en god kunskap om hur en verksamhet 

fungerar. Insamling av informations och data utförs huvudsakligen i ett tidigt skede (Oskarsson 

et al. 2013). Att beskriva den nuvarande situationen är ett viktigt steg för att möjliggöra 

förändringar vilket kan leda till att verksamheten kan utveckla och förbättra den nuvarande 

processen. 

 

De viktigaste delfunktionerna inom intern materialförsörjning, som denna studie grundar sig 

på, utgår från godsmottagning, förråd samt materialhantering till produktion. Dessa funktioner 

är även utgångspunkten när nuläget ska beskrivas. Syftet med detta steg är att ta reda på hur 

material flödar och hanteras genom/till dessa olika funktioner. Övergripande och gällande inom 

alla dessa funktioner är att skapa en förståelse för material och produkter, produktionssystem 

och materialflöde samt materialhanteringssystemet. Det är viktigt att skapa en förståelse 

avseende material och produkterna i verksamheten samt deras förutsättningar för att hanteras 

och förvaras. Material eller gods kan grupperas eller klassificeras i olika klasser för att skapa 

en enklare förståelse och identifiera likheter och olikheter. Olika produkter kan ha skilda 

förutsättningar gällande styrbarhet och det kan bestämmas utifrån ex. värde, känslighet eller 

krav. En förståelse för det nuvarande produktionssystemet och/eller materialflödet syftar bland 

annat till att begripa interna krav på material till produktion, ledtider i flödet, frekvenser och 

tidfördelningar. Det behövs även samlas in information om materialhanteringssystemet 

angående förekomst, funktion och prestanda för tillgänglig utrustning i verksamheten. 

 

Hur pass detaljerat funktionerna inom intern materialförsörjning kartläggs och beskrivs är upp 

till varje enskild verksamhet. Däremot kan mer ingripande beskrivningar av nuläget skapa en 

tydligare bild och förståelse för verksamheten än om processen beskrivs på en mer övergripande 

nivå (Oskarsson et al. 2013). Ett rekommenderat arbetssätt är att påbörja beskrivningen på en 

övergripande nivå och att efterhand bryta ned processen i olika nivåer och i mer detaljerade 

beskrivna delar (se figur 14). 
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Figur 14. Beskrivning av nuläget i olika nivåer, egen utformad figur. 

 

Nedanstående metoder bör tillämpas för att skapa en god uppfattning om hur ett företagets 

interna materialförsörjning är utformat och fungerar. Att arbeta strukturerat och genomtänkt 

med nedanstående metoder för att samla information och data är viktigt och en förutsättning för 

att erhålla goda resultat. De metoder som i huvudsak ingår för insamling av data är 

observationer, intervjuer och flödeskartläggning. 

 

Intervjuer 

Att använda intervjuer är lämpligt för att utforska komplexa fenomen men även för att få insikt 

om människors uppfattningar, känslor och erfarenheter. Intervjuerna kan vara strukturerade, 

semi-strukturerade eller ostrukturerade (Denscombe, 2009). För att erhålla ytterligare underlag 

i förståelsen av verksamheten bör intervjuer användas. Olika intervjumetoder lämnar olika 

möjligheter för den intervjuade att svara fritt eller begränsat. Flera intervjumetoder kan med 

fördel användas för att komplettera varandra men även för att bilda en bredare uppfattning om 

det nuvarande nuläget. 

 

Observationer 

Ett steg i att utforska den nuvarande verksamheten och en viktig del i insamling av information 

och data är genomförandet av observationer. Enligt Patel och Davidson (2011) används 

observationer främst i utforskande syfte samt för att samla in information om skeenden och 

beteenden i dess verkliga sammanhang. Denscombe (2009) menar att information som 

framkommer bygger på direkta observationer och inte vad människor säger att de tänker eller 

gör. 

 

Flödeskartläggning 

Flödeskartläggning används främst för att kartlägga, kvantifiera och analysera processer för att 

erhålla en bild av nuläget (Oskarsson et al. 2013). Genom att utföra en flödeskartläggning kan 

en uppfattning och förståelse fås kring hur de nuvarande och faktiska processerna är utformade, 

hur material flödar genom hela eller delar av verksamheten samt vilka resurser som används. 

Flödeskartläggning är en viktig utgångspunkt för att arbetsgruppen ska kunna lyckas utforma 

förändringar som kan förbättra verksamheten. 
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4.3 Analys av nuläget (Fas 3) 

I detta steg är syftet att utifrån nuläget identifiera och jämföra olika metoder, principer och 

teorier som kan appliceras och anpassas till den egna verksamheten. Följande bör tas i beaktning 

vid analys av nuläget: 

 Jämför verksamhetens utfall mot det teoretiska underlaget 

 Redogör för likheter och skillnader 

 Redovisa för- och nackdelar 

 Uppmärksamma alternativa lösningar 

 

I denna fas bör alltså nuläget analyseras mot relevanta teoretiska och beprövade metoder, 

principer och teorier. Vid jämförelse och analys kan alternativa lösningar identifieras, alltså 

andra sätt att organisera och styra processer, flöden och aktiviteter. Förslag och idéer till 

alternativa lösningar kan även baseras på tidigare erfarenhet, antingen från den egna 

verksamheten eller från medarbetarnas tidigare arbetsplatser. Att jämföra liknande processer 

med andra företag eller konkurrenter kan ge inspiration till nya lösningar. Genom att jämföra 

nuläget och alternativa lösningar kan för- och nackdelar samt olika alternativ identifieras 

(Oskarsson et al. 2013). Likheter eller skillnader mellan nuläget och det teoretiska underlaget 

kan styrka eller förkasta om de nuvarande utformade processerna och hanteringssystemet hos 

verksamheten är godtyckliga eller om de bör förändras. 

 

4.4 Utformning av förbättringsförslag (Fas 4) 

När förbättringsförslagen utformas finns ett antal beaktanden som bör hållas i åtanke: 

 Små eller radikala förbättringsförslag? 

 Hela eller delar av processen? 

 Kvantitativa eller kvalitativa (alt. kombinerade) förbättringsförslag? 

 Reflektera över vem som påverkas av en implementering 

 Genomför kostnads- och investeringskalkyl 

 

Med utgångspunkt från analysen av nuläget utformas förbättringsförslag anpassade till 

verksamheten. Förbättringsförslagen kan vara små och inkrementella till att vara radikala och 

omfattande (Tidd & Bessant 2014). Förslag och idéer kan gälla hela processen för intern 

materialförsörjning eller begränsa sig till exempelvis godsmottagningen. Både kvalitativa och 

kvantitativa förslag, eller kombinationer av dessa, kan utformas. Vid utformning av 

förbättringsförslag bör de som kan ge störst effekt tas fram. Dessa förbättringsförslag kan kräva 

strukturerad implementering med stöd från arbetsgruppen medan mindre förbättringsförslag 

kan utformas och implementeras direkt. Det är viktigt att se till verksamhetens helhet och en 

implementerad åtgärd kan resultera i oförutsedda konsekvenser i en annan del av verksamheten 

och därför är det viktigt att identifiera och utvärdera sådana förbättringsförslag som potentiellt 

kan påverka andra delar negativt. Verksamheten bör även beakta och genomföra en kostnads- 

och investeringskalkyl för att bedöma förbättringsförslagens effekt. 
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4.5 Genomförande (Fas 5) 

När förbättringsförslagen har tagits fram i verksamheten bör följande punkter tas hänsyn till: 

 Prioritera/rangordna förbättringsförslagen 

 Upprätta handlingsplaner 

 Implementera ett förbättringsförslag åt gången 

 

Genomförande inkluderar ofta att arbetssätt, rutiner och organisationen kan påverkas och stå 

inför förändring för att de beslut som tagits fram och beslutats ska infrias. Det är oavsett storlek 

på förändring viktigt att dessa förändringar genomförs på ett kontrollerat sätt samt att de 

förändringar som tas fram faktiskt genomförs. Förändringsarbete är ofta ett tidskrävande och 

komplicerat arbete (Oskarsson et al. 2013). De förbättringsförslag som arbetats fram behöver 

prioriteras för att urskilja vilka förbättringar som är mest betydande genom betygssättning eller 

prioritering. Prioritering används för att rikta resurserna till de förbättringar som främst behöver 

förbättras. Det är viktigt att de förbättringar som arbetas fram leder till en faktisk handlingsplan 

för att tillvarata engagemang och den information som samlats in (Bergman & Klefsjö 2012). 

Rother (2013) nämner att om flera förbättringsåtgärder implementeras samtidigt, eller tätt följt 

efter varandra, är det en stor risk att olika förutsättningar i en verksamhet eller i en process har 

förändrats vilket gör att nästkommande förbättringsförslag i åtgärdslistan inte längre är aktuell 

för den nya och förändrade verksamheten. 

 

4.6 Uppföljning (Fas 6) 

Den sista fasen i arbetsmetodiken är uppföljning av de implementerade förbättringsförslagen. 

Här uppkommer några viktiga hänsynstaganden: 

 Jämför utfallet med tidigare arbetssätt 

 Använd nyckeltal för att se resultatet av förbättringen 

 Standardisera arbetssätt som fungerar eller börja om 

 

De förändringar som genomförts, i form av nya arbetssätt och rutiner, behöver följas upp för 

att kontrollera att de förändringarna fungerar. Vid uppföljning bör tidigare arbetssätt och rutiner 

jämföras med utfallet på de nya lösningarna exempelvis genom olika typer av nyckeltal för att 

se om förändringarna fått önskvärda effekter (Oskarsson et al. 2013). Förbättringsförslagen som 

implementeras kan behöva justeras i efterhand för att ta höjd för oförutsedda eller nya 

förutsättningar. Om verksamheten är tillfredsställd med de implementerade förbättringarna bör 

de standardiseras eller stabiliseras i processen men om förbättringen är bristfällig bör delar av 

arbetsmetodiken utföras på nytt.  

 

Nya förutsättningar i verksamheten, exempelvis efter implementering av ett eller flera 

förbättringsförslag, kan leda till att nulägesbilden har förändrats. Därmed kan hela 

arbetsmetodiken behöva utföras igen (alternativt kompletteras eller uppdateras) så att inte andra 

förbättringsförslag baseras på inaktuell information. 

  



 

 

 

41 

5. Tillämpning av arbetsmetodik 

I avsnittet tillämpas den arbetsmetodik som utformats i denna rapport. Avsnittet inleds med att 

enligt arbetsmetodiken återge förutsättningarna för fallföretaget. Efterföljande steg är att 

genomföra en beskrivning av nuläget för att utifrån nulägesbeskrivningen genomföra en analys 

av det som framkommit. Analysen av nuläget ligger sedan till grund för de förbättringsförslag 

som utformats som syftar till att effektivisera den interna materialförsörjningen. Intervjuer, 

observationer och tillhandahållen information från företaget ligger främst till grund för detta 

avsnitt. 

 

5.1 Förutsättningar (Fas 1) 

Nedan beskrivs de förutsättningar, i form av olika faktorer, som är av betydelse för att initiera 

ett arbete för att effektivisera den interna materialförsörjningen. 

 

Problem 

Under de senaste åren har fallföretaget i föreliggande studie, Cibes Lift Group, haft en årlig 

volymökning motsvarande 15 procent och en likartad progression förväntas även de kommande 

åren. Under 2018 beräknas cirka 4800 hissar tillverkas och den fortsatta volymökningen ställer 

därmed högre krav på en effektiv intern materialförsörjning till monteringsstationerna i 

fabriken. Cibes Lift Group ställer sig frågande om materialförsörjningen är optimal utformad 

och planerad för den ständigt progressiva volymökningen.  

 

De interna materialflödena består, något förenklat, av godsmottagning, lagerhållning av 

material samt materialförsörjning till monteringsstationer där de olika hissmodellerna 

monteras. Idag sker materialförsörjningen till monteringsstationerna genom en daglig 

”bingerunda”, eller via osystematiska avrop från produktionspersonal. Lagringen av material är 

uppdelat i två olika områden, det ena i anslutning till godsmottagningen och det andra området 

i form av ett lagertält, på motsatt sida av godsmottagningen. Lagertältets placering medför att 

trucktrafik, för interntransport av material, måste föras genom fabriken vilket kan förorsaka 

ökad risk för olyckor då truckarna bland annat måste korsa monteringspersonalens 

arbetsstationer och ta sig förbi trånga passager. Cibes Lift Group har sedan en tid tillbaka 

investerat i ett nytt affärssystem (ERP-system), Monitor, för att skapa förutsättningar att 

förbättra deras interna materialflöden. ERP-systemen har inte implementerats fullt ut hos 

företaget, utan det finns potential att ytterligare utveckla användningen av systemet för att 

bemöta de förväntade volymökningarna. 

 

Mål 

Målet är att utforma och presentera förbättringsförslag som kan effektivisera den interna 

materialförsörjningen hos Cibes Lift Group. 

 

Krav 

Förutom att generellt effektivisera materialförsörjningen finns förhoppningar om att den också 

kan bli säkrare (kopplat till arbetsmiljön) och mer proaktiv. 
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Avgränsning 

Avgränsningen kommer vara inriktad mot den interna materialförsörjningen där fokus ligger 

på att se hur materialet flödar och hanteras från godsmottagningen, genom förråd och slutligen 

påfyllning till de olika monteringsstationerna.  

 

Resurser 

Arbetet utförs med stöd från i huvudsak två kontaktpersoner på fallföretaget. I tillägg har arbetet 

fullt förfogande för kortare samtal med produktionspersonalen. 

 

Tid 

Arbetet utförs under våren 2018 mellan veckorna 13–22, motsvarande 10 veckors heltidsstudier 

och begrundar sig i tidsbegränsningen för ett examensarbete på kandidatnivå. 

 

5.2 Beskrivning av nuläget (Fas 2) 

5.2.1 Övergripande om fallföretaget och materialförsörjningen 

Den interna materialförsörjningen till monteringsstationerna består övergripande av de tre faser 

som visas i figur 15. Material ankommer godsmottagning, går via någon form av lagring för att 

slutligen förse monteringsstationerna med material. De olika faserna kommer vidare att 

presenteras mer utförligt i detta kapitel. 

 

 
Figur 15. Materialförsörjningens faser, egen utformad figur. 

 

Företagets produktionslokaler är ungefär 7400 kvm och används främst till godsmottagning, 

förråd, monteringsstationer och färdigvarulager. Företaget har uppfört ett tält som är cirka 2000 

kvm i anslutning till deras ordinarie lokaler för att utveckla möjligheterna till att lagra material 

och denna yta används främst för att lagra större dimensionerat material. Produktionslokaleran 

illustreras i figur 16. 
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Figur 16. Cibes produktionslokaler, anpassad från Cibes Lift Group. 

 

Totalt arbetar cirka 80st personer i produktion, varav 7st arbetar som truckförare, 3st arbetar på 

godsmottagningen och ungefär 65st arbetar på monteringsstationerna (se tabell 3 för 

fördelning). Det finns totalt cirka 18st truckar, varav 13st främst används inomhus för att 

transportera och hantera material. 5st truckar används utomhus för att hantera material från 

olika typer av fordon till lagerplatser som finns både inom- och utomhus. Därtill finns det 7-8st 

pallyftare utspridda i verksamheten. 

 

Tabell 3. Personalfördelning per monteringsstation, egen utformad tabell. 

 
 

5.2.2 Godsmottagning 

Nedan illustreras en översikt över godsmottagningen där denna utgörs av det streckade området 

i figur 17 och de områden som är färgsatta med diverse färger utgör ställage eller lagerhyllor 

som bör beaktas i arbete i och runt godsmottagningen. Godsmottagningen är ungefär 100 kvm 

och används främst för att lossa fordon samt för att tillfälligt placera material i väntan på 

registrering i affärssystemet. 
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Figur 17. Översiktsbild över godsmottagningen, anpassad från Cibes Lift Group. 

 

Lossning 

Lossning av material vid godsmottagningen 

När lastbil eller annan typ av fordon backat till lastkaj vid godsmottagningen inleds mottagandet 

av material. Material som ska lossas från lastbil utförs i första hand av extern lastbilschaufför 

genom att denne lossar det material som ska levereras. Lastbilschauffören placerar materialet 

på en tillfällig yta precis innanför lastkajen. Truckförare kan vid behov vara behjälplig med 

skjutstativstruck om det är material som är svårt att lossa för lastbilschauffören. Normalt 

uppskattas lossningen ta mellan 1–10 minuter men vid lossning av exempelvis fönster, som 

levereras i container, uppskattas det ta upp emot 30 minuter att lasta av. Det uppskattas 

ankomma omkring 15-20st fordon i snitt per dag som levererar material till godsmottagningen. 

Det kan förekomma att flera fordon anländer samma tidpunkt vilket är utmanande för företaget 

att hantera då de endast har ett begränsat antal personer och hanteringsutrustning att tillgå i och 

intill godsmottagningen. 

 

För att organisera det gods som levereras kan det förekomma att truckförare förflyttar materialet 

inom godsmottagningens yta för att optimera och minimera den plats godset tar upp. Detta 

förfarande utförs för att möjliggöra plats till ytterligare gods som ska levereras. Det material 

som levereras anländer främst på EUR-pall men det förekommer även leveranser av kartonger 

och specialbyggda pallar eller häckar som är anpassade för specifika material. När truckförare 

har placerat materialet på godsmottagningens yta lämnas ansvaret över till personal som 

specifikt arbetar på godsmottagningen med att registrera material som levererats i 

affärssystemet. Det uppskattas ta mellan 1 minut – 4 timmar att hantera det material som står 

på godsmottagningen, i väntan på registrering, vilket kan bero på antal leveranser, om personal 

är frånvarande eller tid på dygnet.  Det upplevs som att det inte finns ett tydligt arbetssätt för 

hur material ska hanteras i och från godsmottagningen samt att andra arbetsmoment, 

exempelvis påfyllning av material till monteringsstationerna, prioriteras som viktigare än att 

materialet läggs in i systemet. Det framkommer och upplevs som att godsmottagningen behöver 

större yta då truckförare har svårt att hantera material när det ankommer många leveranser under 

ett arbetsskift. 
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En extern leverantör förser företaget med material såsom skruvar, muttrar och brickor som 

används på monteringsstationerna i blåa bingelådor. De blå bingelådor är placerade i en pall 

med pallkragar som återkommande används för att transportera tomma och påfyllda bingelådor 

mellan leverantören och företaget. Pallen hämtas en gång per vecka av leverantören som fyller 

på de tomma bingelådorna i pallen. Detta material registreras och lagerförs inte i affärssystemet. 

 

Lossning av material vid lagertältet 

Det finns material som inte kan lossas vid godsmottagning på grund av fordonstyp som 

ankommer, hur det är lastat på lastbil eller om materialet är av sådan beskaffenhet att det kräver 

lossning med hjälp av andra trucktyper utomhus, på marknivå, i anslutning till lagertältet. 

Material som är lackat (kundspecifika order) behöver lastas av från långsidan på lastbilen och 

transporteras direkt från lagertältet utomhus, utanför företagets lokaler, in till 

godsmottagningen för vidare hantering. Det material som lastas av i anslutning till lagertältet 

placeras på en tillfällig avställningsyta i väntan på att materialet ska registreras. Material som 

står vid lagertältet i väntan på att bli registrerat uppskattas stå mellan 1 timme – 1 dag innan det 

kan vidare kan hanteras. Uppskattningsvis lossas 5 fordon i snitt per dag vid lagertältet. 

 

Mottagnings- och kvalitetskontroll 

Registreringsprocess av material vid godsmottagningen 

Personal på godsmottagningen samlar ihop de följesedlar som är fästa på godset som levererats 

till godsmottagningen. Saknas följesedel noterar denne information eller uppgifter som visuellt 

finns tillgängligt på det fysiska materialet, i form av exempelvis en pallflagga, för att kunna 

registrera det som mottaget i affärssystemet. Om följesedel saknas och det inte går att identifiera 

materialet via annan information på leveransen inleds ett utredningsarbete för att undersöka vad 

som faktiskt har levererats. Det genomförs ingen regelbunden mottagningskontroll av det 

fysiska materialet, utan detta sker endast när personalen upplever att det är något uppenbart som 

avviker, antingen att stora delar av leveransen saknas eller att något kan vara skadat. Det finns 

ingen regelbunden kvalitetskontroll av materialet som levereras. Om dessa inte uppfyller rätt 

kvalitet uppmärksammas det eventuellt inte förens vid monteringsstationerna. Det framkom att 

lackat material till monteringsstationerna fungerar sämre och att det emellanåt är skadat eller 

inte går att fortsätta bearbeta på grund av dess skick vilket påverkar produktionsflödet och 

skapar förseningar i verksamheten. Personal vet inte om detta är förorsakat internt i 

verksamheten eller om det skett redan från leverantör. 

 

För att registrera ankommet material i affärssystemet söker personalen upp leveransen i 

systemet för att identifiera korrekt inköpsorder. När rätt inköpsorder identifierats bekräftas det 

antal artiklar som inköpsordern anger för att stämma av med det faktiska antal som levererats 

enligt följesedeln. Det kan förekomma en differens mellan antal artiklar enligt inköpsorder och 

antal artiklar på följesedel som kan bero på att vissa leverantörer har en toleransnivå på det 

beställda antalet på +/- några procent. När detta upptäcks justeras antalet artiklar i 

affärssystemet som levererats utifrån det som står på följesedeln. Följesedeln stämplas med 

”Ankom” och aktuellt datum i uppföljningssyfte. Att registrera en följesedel uppskattas ta 

mellan 1–4 minuter. 

 



 

 

 

46 

Nästa steg är att välja vilket lagerområde materialet ska placeras på. Antingen registreras 

material på ett specifikt lagerområde inom godsmottagningen som benämns ”IN”, vilket är 

främst förekommande, eller så registreras och lagerläggs materialet direkt på de olika 

monteringsstationerna. Material som registreras på lagerområde ”IN” går att följa både fysiskt 

och systemmässigt vid förflyttningar och hanteringar medan material som lagerläggs direkt på 

monteringsstationerna inte går att följa på samma sätt. Material som systemmässigt registreras 

direkt på monteringsstationerna kan fysiskt vara placerade i exempelvis lagertältet, vilket 

innebär att den fysiska och systemmässiga placeringen inte överensstämmer. När materialet 

registrerats i affärssystemet skrivs en etikett ut som syftar till att möjliggöra identifiering av 

vilken artikel som finns på vilken lastbärare. Etiketten fästs sedan på lastbäraren genom att 

antingen klistras eller häftas fast. Registreringsprocessen avslutas med att följesedeln både 

sparas och arkiveras samt skannas in för eventuell uppföljning. 

 

Registreringsprocess av material vid lagertältet 

Registreringsprocessen av material vid lagertältet fungerar på samma sätt som vid 

godsmottagningen med skillnaden att truckförare måste förse personal på godsmottagningen 

med följesedlar för att kunna registrera materialet i affärssystemet. När truckförare lossat en 

lastbil tar denne emot fraktsedel och följesedel för att bocka av det som lastas av. När 

truckförare får tid över eller samlat ihop ett antal följesedlar åker de till godsmottagningen med 

dessa för registrering av godset. Processen för att registrera material utförs på samma sätt och 

av samma personal vid godsmottagningen med skillnaden att materialet får ett specifikt 

lagerområde i affärssystemet som är lokaliserat vid lagertältet. Därefter skrivs etiketter ut som 

lämnas över till truckförare som fäster etiketten på lastbäraren och placerar materialet i 

lagertältet. 

 

Uppackning/ompackning 

Det förekommer i enskilda fall att material som levereras till företaget packas upp eller packas 

om i syfte att främst optimera och förenkla den vidare hanteringen internt. Exempelvis när en 

leverantör skickar tre olika artiklar på en och samma lastbärare (som inte kan användas internt 

i verksamheten) packas dessa om så att varje enskild artikel placeras på en EUR-pall, dels för 

att separera artiklarna men också för att hantering av lastbärare i verksamheten är mer anpassad 

för EUR-pall. Det förekommer även att kartonger som levereras innehåller artiklar som inte 

fyller kartongens volym. Dessa artiklar packas upp och lagerläggs direkt i lagret alternativt i ett 

mer anpassat emballage, vilket resulterar i att artikeln i sig tar mindre plats i lagret än hela 

kartongen. 

 

Märkning och adressering 

När leveranser ankommer godsmottagningen följer vanligtvis en följesedel med som är fäst på 

själva materialet. Uppgifter om leveransens innehåll kan också finnas på en så kallad pallflagga 

eller att det står noterat på materialet. Den information som förekommer varierar beroende på 

leverantör och vilken relation företaget har med dessa. Vissa leverantörer har företaget en 

närmare relation med där de tillsammans utvecklat vilken typ av information som krävs för att 

underlätta arbetet vid registrering i affärssystemet. 
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När registrering av material vid godsmottagningen är genomförd skrivs etiketter ut för att 

möjliggöra identifiering internt i verksamheten för vilken eller vilka artiklar som finns på 

respektive lastbärare. Företaget använder sig av fyra olika typer av etiketter (se figur 18). 

 

 
Figur 18. Olika typer av etiketter som används vid godsmottagningen, anpassad från Cibes Lift Group. 

 

1. Klisteretikett med streckkod används i cirka 80% av fallen när material ankommer 

godsmottagningen som lagerläggs. Etiketten innehåller information om ordernummer, datum, 

artikelnummer, artikelnamn, antal och lagerplats. 

 

2. Etiketten används för material som företaget själva äger men som tillverkas hos andra företag. 

Etiketten innehåller information om inköpsordernummer, inleveransdatum, lagerplats, 

leverantör, artikelnummer, antal, och benämning på artikel. 

 

3. Ett A4-papper skrivs ut för material som är hissunikt. Det unika hissnumret kan endast 

förekomma en gång och används för material som ankommer godsmottagningen som kan 

kopplas till en specifik arbetsorder. 

 

4. Likt punkt 3 används denna etikett till hissunikt material som kopplas till en unik och specifik 

arbetsorder. 

 

Interntransport och inläggning 

Interntransport och inläggning från godsmottagning 

När material ska transporteras från godsmottagningen grupperas materialet vanligtvis i fyra 

olika kategorier som visas i tabell 4. 
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Tabell 4. Beskrivning av olika material som transporteras från godsmottagning, egen utformad tabell. 

 
 

Vid hantering av normalt material fäster personal på godsmottagningen fast etikett på lastbärare 

vilket indikerar att truckförare kan påbörja förflyttning av material från godsmottagningen. 

Etiketten fungerar som en visuell signal att materialet är färdigregistrerat. Innan truckförare 

transporterar materialet skannar denne etiketten med en handterminal (kan även benämnas 

handdator) för att registrera i systemet att materialet lämnat godsmottagningen. Truckförare 

anger i handdator vilken artikel det gäller samt från vilket lagerområde den ska förflyttas. 

Truckförare letar sedan upp en tom lagerplats som helst ska vara dimensionerad i enighet med 

lastbärare och materialet. När en lagerplats identifierats placeras materialet på platsen och 

truckförare registrerar den nya lagerplatsen i handdatorn. 

 

På samma sätt som för normalt material fästs även en etikett på material som är hissunikt. Det 

som skiljer dessa etiketter åt är att etiketten för hissunikt material anger en specifik arbetsorder 

med en unik sifferkombination av identifiering. Etiketten påvisar att materialet är registrerat 

och färdigt för truckförare att transportera det från godsmottagningen. Hissunikt material 

transporteras som utgångspunkt till lagertältet för att lagras vilket innebär att truckförare 

behöver förflytta materialet en längre sträcka igenom stora delar av lokalen för att ta sig till 

lagertältet. Truckförare måste sedan hitta en lagerplats som är ledig och passar det material som 

hanteras. Personal på godsmottagningen har sedan tidigare registrerat det hissunika materialet 

i affärssystemet på respektive monteringsstation det ska komma att tillhöra. Det förekommer 

inga registreringar när detta material förflyttas till den nya platsen i lagertältet vilket kan 

försvåra arbetet med att lokalisera var detta material faktiskt är placerat. 

 

När standardmaterial hanteras på godsmottagningen finns det inget arbetssätt som påvisar att 

materialet är färdigt för att transporteras vidare. Personal på godsmottagningen måste 

kommunicera muntligt till truckförare att materialet är registrerat i affärssystemet. Det 

förekommer att främst att nyanställd personal förflyttar standardmaterial och följesedel innan 

det är registrerat vilket kan leda till en ovisshet om materialet tagits emot och vart det kan 

befinna sig. Standardmaterial transporteras till lagertältet som utgångspunkt, vilket likt det 

hissunika materialet, behöver förflyttas igenom stora delar av företagets lokaler. Det 

förekommer även att truckförare åker förbi respektive monteringsstation för att manuellt göra 
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en bedömning om det behöver fyllas på med material på buffert- eller plockplatserna intill 

monteringsstationerna innan de åker till lagertältet. Finns det tillräckligt med material vid 

monteringsstationerna körs det vidare ut till lagertältet för att lagras. Personal på 

godsmottagningen har sedan tidigare registrerat detta material på respektive monteringsstation 

det ska komma att tillhöra. Det förekommer inga fler registreringar för detta material utan det 

är allmänt känt att denna typ material placeras vissa specifika lagerplatser i lagertältet. 

 

För samtliga material, både vanligt material, hissunikt material och standardmaterial kan det 

förekomma att det ropas in direkt till monteringsstationerna när det finns under registrering på 

godsmottagningen istället för att placeras i förråd. Avropet är riktat till truckförare eller personal 

på godsmottagningen som ser om det aktuella materialet levererats till företaget och har det 

ankommit förflyttar truckförare materialet det direkt till den monteringsstation som efterfrågat 

materialet. 

 

De blå bingelådorna (placerade i en pall) ska transporteras till en specifik lagerplats avsedd för 

just detta material. När truckförare transporterat materialet till lagerplatsen plockas dessa 

bingelådor ur pallen och placeras i de avsedda hyllställagen. 

 

Flera observationer genomfördes på det material som ankommit godsmottagningen. Det 

noterades att detta material blev stående långa perioder och att det även stod kvar efter 

arbetsdagens slut utan att ha blivit hanterade. Material på godsmottagningen som är registrerat 

uppskattas bli stående mellan 1 timme – 3 dagar beroende på olika förhållanden i verksamheten, 

men i snitt står mellan 2–3 timmar. 

 

Interntransport och inläggning från lagertältet 

När uppmärkning av materialet genomförts transporterar truckförare materialet från den 

tillfälliga avställningsytan till en lagerplats i lagertältet. Truckförare registrerar i handdatorn 

vilken artikel som ska hanteras, från vilket lagerområde materialet ska flyttas och anger den 

nya lagerplatsen. Det kan förekomma att material i affärssystemet lagerläggs direkt på 

monteringsstationerna där materialet sedan ska användas. När truckförare ska placera materialet 

i lagertältet letar denne efter en plats som är lämplig för det aktuella materialet. De truckförare 

som arbetar i anslutning till lagertältet har själva koll på vart respektive material ska placeras 

då det i lagertältet är grupperat efter olika typer av artiklar. Det förekommer att material placeras 

utomhus, främst för att det är fullt på lagerplatserna i lagertältet. Detta kan skada materialet på 

grund olika väderförhållanden. När det är mycket material och högt kapacitetsutnyttjande i 

lagertältet förekommer det att truckförare måste flytta på material för att komma åt annat ett 

specifikt, vilket innebär att material hanteras i onödan och det finns risk för att materialet 

skadas. 

 

5.2.3 Förråd 

Förvaringsmetoder 

Ställagelagring (godsmottagning) 

I direkt anknytning till godsmottagningen förekommer huvudlagret som främst består av 

pallställage. I detta ställagelager lagerförs framförallt artiklar som placeras på lastpallar. EUR-
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pallar med dimensionerna 1200x800mm är vanligast men även andra dimensionerade 

specialpallar används som kan vara både längre och kortare än en EUR-pall. Specialpallarna är 

oftast engångspallar, vilket betyder att de enbart bör användas en gång och kan därför inte 

återbrukas på samma sätt som en EUR-pall. I ställagelagret finns 6 ställagerader (A1-A6) där 

truckförarna arbetar (se figur 19). Totalt erfordras omkring 1700 stycken EUR-pallplatser samt 

150 halvpallplatser.  

 

 
Figur 19. Layout ställagelagret – godsmottagning, anpassad från Cibes Lift Group. 

 

Ställagen är uppbyggda med balkar som varierar i avstånd både horisontellt och vertikalt för att 

passa till olika typer av gods. De flesta av EUR-pallplatserna används till EUR-pallar och 

resterande till de olika specialpallarna. Eftersom längre dimensionerade lastpallar förekommer 

är också vissa lagringsplatser i ställagen specifikt avsedda för dessa. Däremot finns det inget 

specifikt upplägg bakom dessa lagringsplatser, de är utplacerade slumpmässigt i ställagelagret. 

På EUR-pallar kan artiklarna vara placerade antingen med eller utan en eller ett flertal 

pallkragar. Längre stänger och dylikt material kan vara placerade på EUR-pallar men är då 

överhängande pallens dimensioner och erfordrar därmed en större lagringsplats. Även 

lagringsplatsens dimension i höjdled kan variera i ställagen. Vissa lagringsplatser är helt 

dimensionerade att enbart förvara pallar med ett bestämt antal pallkragar.  

 

Ställagelagret är i princip fullt kapacitetsutnyttjat – i stort sett alla lagringsplatser används och 

det är en utmaning för truckförarna att lokalisera lediga platser. Den strikta och varierande 

dimensioneringen av lagringsplatserna i ställaget resulterar i att truckförarna ständigt måste 

flytta om pallar internt för att lokalisera en lagringsplats som passar för en bestämd pall och 

dess dimensioner så att en hög fyllnadsgrad och en fullt utnyttjad lagringsplats kan användas. 

Truckförarna flyttar frekvent om material för att optimera platsutnyttjandet. 

 

Allt material som lagerläggs i detta lagringsområde registreras (genom truckförarens handdator 

i affärssystemet) och placeras på en lagerplats. Ställagelagret är uppbyggt enligt flytande 

lagringsplacering och det erfordras därmed inga fasta lagerplatser för en given artikel. 

Lagerplatserna är enbart uppmärkta på den nedersta balken i form av magnetetiketter som 

enkelt kan flyttas runt om platserna ska dimensioneras om eller ändras. För att identifiera 

lagerplatser finns streckkoder som truckförarna kan använda för att bekräfta in- och uttag av 
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material. Uppmärkningen är placerad på den nedersta balken för att truckförarna ska kunna nå 

den med sin scanner. Varje lagerplats får en unik sifferkombination baserat på rad, djup och 

höjd. Genom en sådan uppmärkning är det enkelt för truckförarna att söka upp och identifiera 

en given artikeln.  

 

En del av ställageraden A6 används speciellt för artiklar som anländer i kartonger utan 

tillhörande lastpall eller dylikt. Dessa kartonger placeras i ställaget där ett snedställt underrede 

är monterat, alternativt på EUR-pallar, på golvnivå (se figur 20). Totalt erfordras motsvarande 

cirka 70 EUR-pallplatser. I dessa lagringsplatser förvaras flera olika kartonger (artiklar) på en 

och samma lagringsplats enligt flytande lagringsprincip. Detta är en utmaning för truckförarna 

då de ska återfinna en given artikel eftersom flera artiklar, systemmässigt, är registrerade på 

samma lagringsplats. Det är därför viktigt att truckförarna kontrollerar att rätt artikel uthämtas 

vid plockningen. 

 

 
Figur 20. Lös-kartonglagring, egen bild. 

 

Hyllfackslagring 

I ena hörnet av ställagelagret (se figur 19) placeras det mesta av företagets binge-material. 

Artiklarna är placerade i blå bingelådor, sorterat efter stigande artikelnummer, i hyllor (se figur 

21). Artiklarna har en semi-fast placering i hyllorna, vilket innebär att sorteringen/ordningen av 

artiklarna är fast men platsen för en given artikel kan förskjutas i hyllan/hyllorna beroende på 

hur mycket material som finns lagerfört. Materialets faktiska placering finns inte registrerade 

systemmässigt. Dessa blå bingelådor som står i hyllfacken får enbart förflyttas från hyllorna i 

lagret till leverantören för påfyll av material. Totalt finns det plats i hyllorna för cirka 420 lådor.  
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Figur 21. Hyllfackslagring av blå bingelådor, egen bild. 

 

Ställagelagring (lagertältet) 

Lagertältet, som ligger i anslutning till fabriken (huvudbyggnaden), består också i huvudsak av 

pallställage (se figur 22). Här lagerförs artiklar med större skrymmande dimensioner, oftast på 

längre specialpallar som kan uppta mellan 2–3 vanliga EUR-pallplatser. Ställagen är i regel 

byggda med enbart tre pallplatser i höjden, vilket kan jämföras med ställagelagret vid 

godsmottagningen vilket har omkring 6–7 pallplatser i höjd. Specialpallarna är oftast 

engångspallar men det förekommer också skräddarsydda pallar som återanvänds och returneras 

mellan leverantörer och Cibes Lift Group. I lagertältet är gångarna mellan ställaget breddade 

för snabbt genomflöde, enklare hantering och säkerhet av det skrymmande godset för diesel-

truckarna som används i detta område.  

 

Totalt erfordras cirka 1100 EUR-pallplatser, men både fysiskt och systemmässigt uppskattas 

det finnas omkring 350–550 faktiska platser på grund av det större dimensionerade godset. En 

stor del av godset som är placerat i ställaget är inte lagerförda på en bestämd lagerplats. Oftast 

är detta förbrukningsmaterial eller standardiserat material som används frekvent och i stora 

mängder. Detta material har oftast ett antal tilldelade (fasta) lagerplatser (per artikel) där dessa 

kan placeras i direkt närhet till varandra. Däremot finns det artiklar och material som är 

lagerförda på specifika lagerplatser – systemmässigt, som följer en flytande lagringsprincip. 

Vissa ställage saknar uppmärkning av lagerplatserna men de som har följer samma princip för 

sifferkombination som ställagelagret vid godsmottagningen.  
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Figur 22. Layout ställagelagret – lagertält, blå trianglar indikerar plats för djuplagring/fristapling, anpassad från 

Cibes Lift Group. 

 

Djuplagring och fristapling av pallat gods 

I lagertältet, vid sidan av ställagen, används det outnyttjade utrymmet för djuplagring och/eller 

fristapling (se trianglar i figur 22). Fristapling/djuplagring förekommer även i slussen, mellan 

fabriken och lagertältet samt utanför lagertältet. Detta gods är inte lagerfört systemmässigt på 

en bestämd lagerplats. Däremot är godset oftast lagerfört på ett lagerområde, vilket kan vara 

’Tältet’ eller någon av de olika monteringsstationerna. Det bör här uppmärksammas att mycket 

material lagras (fysiskt) i tältet trots att de systemmässigt (logiskt) är registrerade på exempelvis 

någon av monteringsstationerna. Att mycket av materialet inte får en specifik lagerplats lyfts 

fram som ett stort problem. Spårbarheten saknas – vilka steg och platser som materialet har 

befunnit sig på. Det förekommer också ofta att truckförarna måste leta efter material eftersom 

det finns lagerlagda i ett ”lagerområde” istället för på en specifik och bestämd lagerplats. En 

artikel kan i princip befinna sig var som helst i lagertältet. 

 

Buffertens placering 

Avsidesliggande buffert 

Vid flera monteringsstationer i fabriken finns det enbart plats för en mindre mängd 

lösuppackade artiklar eller enstaka lastbärare som är placerade på golv, hyllor eller i ställage på 

plockplats. Därmed erfordras en avsidesliggande buffert där material kan hämtas för påfyll. 

Dessa buffertar är ställagelagret vid godsmottagning samt ställaget i lagertältet samt eventuellt 

fristaplat gods. 

 

Närliggande buffert 

Vid några av monteringsstationerna finns enstaka rader av ställage. I dessa ställage kan buffertar 

placeras men oftast oåtkomligt (högt upp i ställaget) för monteringspersonalen vilken kräver att 

en truckförare lyfter ned pallen för att sedan placera denne på en plockplats. Det har observerats 

både att de närliggande buffertarna används i en begränsad utsträckning samt att andra artiklar 

är placerade i dessa närliggande ställage, på grund av platsbrist, som inte tillhör den specifika 

monteringsstationen.  
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Plockzonsbuffert 

Vid vissa monteringsstationer placeras blå bingelådor i en närliggande hylla, eller dylikt, som 

monteringspersonal själva har åtkomst till, en typ av plockzonsbuffert. Det framgick att 

monteringspersonalen plockar både från lådan vid plockplatsen samt från lådan vid 

buffertplatsen på grund av avståndet till ett visst monteringsmoment. 

 

Gemensam buffert- och plockplats 

I tillägg till de blå bingelådorna, från extern leverantör, används också interna vita bingelådor i 

en större dimension. För en del av binge materialet (externt och internt) finns det en gemensam 

buffert- och plockplats, i snedställda ställage med underrede, i direkt anslutning till 

monteringsstationerna (se figur 23). Däremot finns det också vita bingelådor som enbart har en 

plockplats (saknar buffert), som när de är tomma, måste fyllas på från ställagelagret. 

 

 
Figur 23. Gemensam buffert- och plockplats för vita bingelådor, egen bild. 

 

5.2.4 Materialhantering till produktion 

Intransport från förråd, plocktekniker, uttagsprinciper samt beställningspunktssystem 

Påfyllning av pall och större lastbärare 

Vid påfyllning av material som lagras på pall eller större lastbärare initieras ett 

påfyllningsuppdrag genom att medarbetare på monteringsstationerna avropar material via 

walkie-talkie alternativt muntligt när truckförare är i närheten. Monteringspersonalen ska 

försöka vara proaktiva när de avropar material. När pallen börjar ta slut (enstaka artiklar kvar) 

ska dom ge besked till truckförare att påfyllning av material behövs. Det framhålls att material 

främst tillkallas på ett reaktivt sätt, att material oftast ropas in (främst på pall) när det är helt 

slut, inte i förväg – exempelvis när det finns några stycken kvar för att täcka ledtiden för 

försörjningen, för att undvika materialbrist. När monteringspersonalen fick svara på vid vilket 

tillfälle de avropar material så framhåller cirka 63% att de tillkallar proaktivt medan 37% gör 

det reaktivt (se figur 24). Det reaktiva förhållningssättet har vid flera tillfällen resulterat i att 

monteringspersonal, och produktionen, har blivit stående i väntan på material. Det finns även 
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en otydlighet i ansvaret gällande avropet – när och vem som ska ropa in materialet. Detta 

förförande framhålls som ineffektivt.  

 

 
Figur 24. Monteringspersonalens tillvägagångssätt vid materialavrop. Alternativ 1 och 2 definieras som reaktivt 

avrop medan 3–5 som proaktivt avrop, figur genererad i SurveyMonkey. 

 

Truckförare noterar på ett anteckningsblock i trucken vilken artikel som behöver fyllas på vid 

monteringsstationen. Truckförare får löpande under dagen flertalet avrop som noteras i 

anteckningsblocket som fungerar som en uppdragslista som denne ska genomföra. När flera 

avrop sker inom kort tid måste truckföraren prioritera mellan de avrop som finns på listan 

samtidigt som det löpande inkommer nya avrop. När truckförare ska genomföra ett avrop i 

anteckningsblocket skrivs artikelnumret in i en handdator för att se vart i lagret artikeln är 

placerad och åker till den lagerplats som visas längst upp på handdatorn. Truckförare åker till 

aktuell lagerplats och lyfter ner den pall som ska hanteras. 

 

Påfyllning av material till monteringsstationerna kan ske på olika sätt, antingen levereras hela 

pallen, delar av pallen eller så plockas ett visst antal av pallen direkt vid lagerplats och levereras 

löst till monteringsstation. När hela pallen levereras till monteringsstationen lyfts först pallen 

som är tom eller börjar ta slut ner från plockplatsen och eventuellt material som kan finnas kvar 

på denna pall plockas över till den nya pallen med artiklar. Den nya pallen placeras därefter på 

artikelns plockplats. Den pall som lyfts ner från plockplatsen transporteras till en yta i lagret 

där tomma pall samlas. Vid delleverans av en pall transporterar truckförare pallen till 

monteringsstationen och plockar rätt antal artiklar från den och fyller på pallen som står på 

plockplatsen. När det är utfört transporterar truckförare tillbaka pallen till lagret och placerar 

den på samma lagerplats som den stod på alternativt ny plats då pallens beskaffenhet ändrats 

och passar bättre på en annan plats i lagret. Vid plockning av artikel direkt från lagerplats i 

lagret plockas rätt antal och transporteras löst till monteringsstationen där artikeln plockas över 

till dess plockplats.  
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Vid påfyllning av material från lager till monteringsstation registrerar truckförare i handdator 

det antal (saldo) som tas ut från lagret och tillför antalet artiklar till respektive monteringsstation 

för att påvisa att materialet bytt plats i systemet. Systemmässigt nedjusteras saldot (automatiskt) 

från monteringsstationerna när monteringspersonal bekräftar att en arbetsorder 

(monteringsuppdrag) är avslutad. Överlag finns en osäkerhet om saldot på lagerplatserna 

stämmer överens fysiskt kontra systemmässigt (logiskt) samt om alla artiklar är lagerförda på 

korrekta lagerplatser. Utgångspunkten är att det finns ett antagande att lagersaldot i 

verksamheten inte är korrekt. En orsak till detta är att det förekommer att material plockas utan 

saldokorrigering för att exempelvis användas till konferenser eller utställningar. Det kan också 

inträffa att personal plockar artiklar från lagret eller den avsidesliggande bufferten utan vidare 

besked då förråden är åtkomligt för all personal. Material- och informationsflödet för 

materialförsörjningen av pall och större lastbärare illustreras i figur 25. 

 

 
Figur 25. Material- och informationsflödet för materialförsörjning av pall och större lastbärare, egen utformad 

figur. 

 

Påfyllning av binge 

Vid påfyllning av binge placerar monteringspersonal bingelådorna på särskilda 

påfyllningsplatser intill deras arbetsområde. I regel ska det finnas två bingelådor, en vid 

plockplatsen och en i buffert. Vid observation framgick det att flera artiklar saknade en av de 

två bingarna som varken kunde lokaliseras på buffert, påfyllningsplats eller var under 

påfyllning. En truckförare framhöll att det troligtvis har tappats bort eller gått sönder. Om det 

är bråttom med ett visst material som hanteras via binge avropas det via walkie-talkie 

(alternativt muntligt) för att tillkalla truckförare för att genomföra påfyllningen av material 

snabbare. Olika truckförare är ansvariga för materialförsörjningen i olika delar av lagerlokalen 

vilket vanligast delas in enligt de olika monteringsstationerna.  
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Binge fylls på från antingen ställagelagret (vid godsmottagning) eller hyllfackslagret. 

Hanteringen ser olika ut vid påfyllning av binge. Vid påfyllning av de vita bingelådorna räknar 

truckförare det exakta antalet som ska fyllas på för att sedan registrera det antal (saldot) som 

plockas från lagerplats i ställaget och tillför det materialet till korrekt monteringsstation. Vid 

påfyllning av dessa vita bingelådor har det framkommit att vissa artiklar fylls på väldigt 

frekvent och att det tar mycket tid från truckförarna.  

 

Vid påfyllning av blå bingelådor fyller truckförare på en bingelåda som enbart används internt 

(denna går inte till leverantören) tills det upplevs som lagom och inte för tungt för att kunna 

hantera fysiskt. Det material som plockas från hyllfackslagringen lagerförs inte och inga 

registreringar av saldouttaget utförs. Det framkom att om närliggande monteringsstationer 

använder samma artikel vid sina olika moment kan personalen ”låna” material från varandra 

och plocka över ett erforderligt antal till sin respektive station. Detta grundar sig i att 

påfyllningen av material ännu inte har kommit, att båda bingarna är tomma eller vid 

monteringsstationer där det enbart finns en binge (ingen direkt anslutande buffert). 

 

Blå bingelådor som ska levereras till monteringsstation placeras på en närliggande buffertplats 

(påfyllningsplats) medan vita bingelådor placeras tillbaka på korrekt plats i ställage vid 

monteringsstationerna. Under tiden som truckförare genomför detta arbetsmoment, att fylla på 

binge i lagret, kan denne bli avbruten via walkie-talkie då ett avrop av brådskade material 

behöver prioriteras istället för påfyllning av binge. 

 

Materialavropets brister 

Överlag framgår det att materialförsörjningen i stort, till monteringsstationerna, inte fungerar 

optimalt, att det finns en del brister i försörjningen av material som skulle behöva förbättras i 

verksamheten. Arbetssättet att ropa in material, genom walkie-talkie eller muntligt till 

förbipasserande truckförare, framhålls som ”gammalmodigt” och det finns personal som inte är 

bekväma med att använda komradion, som hellre ber en kollega ropa in materialet eller som 

helt väljer bort användandet av komradio. Det lyfts även fram att det är svårt att komma ihåg 

att materialet ska ropas in, att det glöms bort. Vissa artiklar behöver också ropas in väldigt 

frekvent. Användningen av walkie-talkie för att avropa material varierar mellan 

monteringspersonalen (se figur 26). Komradion används inte enbart till att ropa in material, den 

används till att lösa allt från små till stora problem och att be någon kontrollera eller verifiera 

något. Via komradion sker många ”brandsläckningar” i verksamheten.  
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Figur 26. Monteringspersonalens användning av walkie-talkie för materialavrop, figur genererad i SurveyMonkey. 

 

Ett annat problem som lyfts fram är hur pass kritiskt och påtaglig försörjningen av material blir 

när det saknas truckförare. Om någon truckförare är sjuk blir det mer arbete för resterande 

truckförare vilket kan resultera i längre väntetid på artiklar för monteringspersonalen. Även om 

ersättare plockas in så har de inte alltid samma erfarenhet som de faktiska truckförarna vilket 

kan vara leda till bristande hanteringar och merarbete för att rätta upp felaktigheter. Ibland kan 

monteringspersonalen behöva vänta en länge tid på artiklar som saknas om truckförarna har 

mycket att göra. Truckförarna försöker prioritera mellan uppdragen så gott det går, men det är 

alltid någon monteringsstation som blir missnöjd av det extra väntandet och det kan upplevas 

som en nedprioritering. Truckförarna har idag specifika tilldelade ansvarområden som kortar 

svarstiden för materialförsörjningen. 

 

Det upplevs som att introduktionen för nyanställda är bristfällig, att det saknas rutiner för hur 

upplärningen ska gå till, att de nya kastas in i arbetet och förväntas kunna lika mycket som 

övriga anställda. Det finns personal som menar på att det tog omkring ett år att känna sig 

bekväm med sina arbetsuppgifter och att det är många i personalen som inte känner till rutinerna 

(avropet) för materialförsörjningen. Flera i personalen lyfter fram att detta kan skapa en 

osäkerhet vilken kan leda till felhanteringar, speciellt ordningen och strukturen i de olika 

förråden. Det finns en känsla hos personalen att problem och information som lyfts fram inte 

tas tillvara på. 

 

Trots bristerna framhåller de flesta i monteringspersonalen att materialförsörjningen fungerar 

bra under de förutsättningarna som finns, förr eller senare dyker efterfrågade artiklar upp och 

det går i regel relativt fort. Ungefär 63% av monteringspersonalen upplever att material är 

levereras till monteringsstationen inom 15 minuter medan 27% framhåller att det i regel tar 

uppemot 30 minuter men det förekommer även att det tar så lång tid som 60 minuter (10%). 

 

När påfyllning till monteringsstationerna sker på pall hanteras varje uppdrag enskilt. Detta 

innebär att truckförarna enbart hanterar ett avrop åt gången eftersom gafflarna på trucken endast 

har utrymme för en pall. Uttaget sker från en del av sortimentet, från ett specifikt lagerområde 
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där den givna artikeln lagras (ställage, kartonglagring, fristapling). Dessutom utförs leveransen 

av artikeln till en bestämd monteringsstation.  

 

Vi påfyllning av binge åker truckförarna, med olika intervall, runt och försöker kontrollera om 

det är några bingelådor som behöver fyllas på. Om en tom binge hittas tar truckföraren bingen 

och placerar denna på trucken. Truckföraren åker sedan vidare till resterande påfyllningsplatser 

för att se om det behövs mer påfyllning av andra binge-artiklar. När truckföraren samlat ihop 

de tomma bingelådorna som finns åker denne sedan till lagret för att fylla på dessa. När samtliga 

binge är påfyllda transporteras dessa tillbaka till respektive monteringsstation som de hämtades 

ifrån. Truckförarna hanterar därmed flera order per gång, uttaget sker från en del av sortimentet 

(hyllfack, ställage) och leveranserna sker till ett flertal monteringsstationer. 

 

5.2.5 Digitala lösningar 

Affärssystem och lagerhanteringssystem 

Affärssystemet som används i verksamheten är Monitor och implementerades i början av 2017. 

Det finns ett antal olika användningsområden i affärssystemet som är i bruk för personalen i 

fabriken. Däremot bör det uppmärksammas att alla funktioner i systemet inte utnyttjas i 

dagsläget. Införandet av Monitor, i jämförelse med det gamla affärssystemet, upplevs ge större 

möjligheter i form av att stödja den faktiska verksamheten. Sedan införandet av Monitor menar 

företaget att de blivit mer produktiva. 

 

Det råder dock delade meningar hur väl företagets nya affärssystem fungerar för tillfället. Vissa 

upplever att det fungerar väl medan andra upplever att det saknas vissa funktioner och att det 

finns utvecklingspotential på sikt att använda mer av systemets kapacitet för att underlätta och 

förenkla den dagliga verksamheten. Modulen för lagerhantering i affärssystemet upplevs vara 

begränsad eller bristfällig och det är önskvärt att använda ett system som gör det möjligt att 

arbeta mer proaktivt genom att eventuellt använda ett kompletterande WMS-system.  

 

Vid godsmottagningen används affärssystemet för att registrera inkommande gods och för att 

bekräfta inköpsorder. Personalen vid godsmottagningen kan även flytta och justera artiklar och 

saldo på olika lagringsområden genom att söka upp artikelnummer eller lagerplatser. 

Monteringspersonalen använder sig av affärssystemet för att ta ett nytt monteringsuppdrag och 

för att bekräfta att uppdraget är genomfört när de är färdiga. När montörer skriver ut en 

arbetsorder kan det ibland saknas vissa artiklar på grund av att när kundordern registreras måste 

vissa artiklar registreras manuellt för att de ska synas på arbetsordern. Detta innebär att vissa 

hissar som tillverkas monteras felaktigt utifrån den faktiska kundordern vilket skapar 

förseningar i verksamheten. Monteringspersonalen kan i mindre utsträckning söka upp artiklar 

för att se om saldo finns vid deras monteringsstationer eller i lagret. När monteringspersonalen 

är i behov av att söka upp specifika artiklar kan det vara att saldot inte stämmer överens fysiskt 

mot systemmässigt (logiskt) vid monteringsstationen eller att det är felplacerat. Personalen 

klarar överlag av att använda affärssystemet för de mest grundläggande arbetsmomenten som 

de behöver för att arbetet ska fortlöpa men det framhålls att kunskapen i systemet som helhet 

är låg. 



 

 

 

60 

 

Truckdator och handterminal 

Truckförare har tillgång till handdatorer som de använder för att hantera material som förflyttas 

i verksamheten. Handdatorerna är mobila vilket gör de flexibla att använda. De är anslutna till 

affärssystemet vilket gör att de aktiviteter som genomförs i handdatorn uppdateras direkt i 

affärssystemet och vice versa. Handdatorn möjliggör för truckförare att registrera in och ut 

material på olika lagerplatser, korrigera saldo, genomföra förflyttningar av material som redan 

finns lagerlagt i lager samt att knappa in eller skanna artikelns streckkod för att se på vilken 

eller vilka lagerplatser den specifika artikeln är placerad. Handdatorn har en förenklad och 

begränsad version av affärssystemet vilket betyder att många funktioner saknas men däremot 

upplevs dessa funktioner stödja det dagliga arbetet väl. Dock framkommer det vid flera tillfällen 

att handdatorn väldigt ofta tappar mottagning till företagets nätverk vilket främst gäller i 

lagertältet men det kan även ske på andra platser i verksamheten. Detta resulterar i personalen 

inte kan utföra sitt arbete och att det tar längre tid att genomföra ett arbetsmoment. 

 

Identifieringssystem 

Företaget använder olika typer av etiketter för att rapportera och registrera information om 

förflyttningar av material i verksamheten. Dessa olika typer av etiketter presenterades mer 

utförligt under kapitel 5.2.2. I cirka 80 % av fallen används en etikett som är försedd med en 

streckkod för att underlätta informationshantering och registrering av olika typer av händelser. 

I övriga fall används etiketter som inte är försedda med streckkod vilket kräver mer manuellt 

arbete vid olika typer av registreringar. Etiketter som finns på ställage är försedda med 

streckkod vilket förenklar och delvis automatiserar hantering och förflyttning av material. 

 

5.2.6 Sammanfattning av nulägesbeskrivning 

Nedan sammanfattas de brister som framkommit i beskrivningen av nuläget utifrån de 

intervjuer och observationer som genomförts på fallföretaget (se tabell 5). 

 

Tabell 5. Brister som framkommit i beskrivning av nuläget, egen utformad tabell. 

Huvudområde Delområde Beskrivning av brist 

Godsmottagning Lossning Begränsningar i personal och hanteringsutrustning 
för att ta emot leveranser 

 Lossning Otydligt arbetssätt till, vid och från 
godsmottagningen 

 Lossning Begränsning av yta vid godsmottagningen 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Det sker ingen regelbunden mottagningskontroll 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Det sker ingen regelbunden kvalitetskontroll 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Lackat material till monteringen är i många fall skadat 
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 Interntransport och 
inläggning 

Långa interna transporter av material från 
godsmottagning till lagring i lagertält 

 Interntransport och 
inläggning 

Transporter av material genom verksamheten ökar 
risken för olyckor 

 Interntransport och 
inläggning 

Material placeras utomhus på grund av högt 
kapacitetsutnyttjande i lagertältet 

Förråd Ställagelagret Fullt kapacitetsutnyttjat – svårt att hitta tomma 
lagringsplatser 

 Ställagelagret Krävs intern förflyttning för att optimera 
platsutnyttjandet 

 Lös-kartonglagring Utmanande att identifiera rätt artikel 

 Lagertält Material är fysiskt placerat i lagertält men 
systemmässigt placerat på monteringsstation 

 Närliggande buffert Förvaring av material som inte tillhör de närliggande 
monteringsstationerna 

Materialhantering till 
produktion 

Materialavrop Sker i många fall reaktivt, kan resultera i väntan på 
material 

 Materialavrop Otydlig ansvarsfördelning gällande avropet för 
monteringspersonal 

 Saldofel Osäkerhet om saldot på lagerplatser stämmer 
fysiskt/logiskt  

 Bingelådor Saknas lådor – tappats bort eller gått sönder 

 Bingelådor Vissa artiklar kräver påfyllning väldigt frekvent vilket 
tar mycket tid 

 Walkie-talkie Finns personal som inte är bekväma att använda 
komradio 

 Frånvarande 
truckförare 

Längre väntetid för monteringspersonal på material, 
bristande hantering och merarbete att rätta upp fel 

 Nyanställda Introduktionen upplevs som bristfällig, saknas rutiner 

Digitala lösningar Affärssystem och 
lagerhanteringssystem 

Bristfällig registrering av kundorder leder till felaktigt 
monterade hissar 

 Truckdator och 
handterminal 

Handdator tappar täckning 
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5.3 Analys av nuläget (Fas 3) 

Nedan jämförs det som presenterats i nulägesbeskrivningen med, framförallt, teoretiska 

metoder, principer och teorier för att identifiera likheter eller skillnader. Detta för att antingen 

styrka eller förkasta verksamhetens processer och möjliggöra framtagning av alternativa 

lösningar. 

 

5.3.1 Godsmottagning 

Lossning 

Företaget har möjlighet att ta emot och lossa fordon både från markplan och lastkaj antingen 

via deras godsmottagning eller vid lagertältet beroende på fordonstyp, hur det är lastat eller 

materialets egenskaper. Materialet som levereras till företaget ankommer främst på EUR-pall 

eller andra typer av lastbärare vilket enligt TFK (2002) förenklar avlastning och hantering av 

material för truckförare. Att möjliggöra olika typer av alternativ för lossning av ett fordon kan 

skapa ett flexibelt sätt att hantera material som ankommer, vilket kan leda till att hanteringen 

blir mer effektiv. Däremot kan användning av två olika platser, för att ta emot material, skapa 

långa och ineffektiva transportvägar vilket enligt Liker (2009) kan leda till onödiga transporter 

och förflyttningar. Ett exempel för detta är det så kallade lackade material vilket lossas vid 

lagertältet som direkt ska transporteras till godsmottagningen för vidare hantering främst därför 

att materialet är lastat på ett visst sätt. Ett annat exempel är att fronter som tas emot på 

godsmottagningen transporteras via lagret vid godsmottagningen, genom hela fabriken och ut 

till lagertältet för att lagras i pallställagen. Azadivar och Wang (2000) menar att målet vid 

utformning av lagerlayouter tidigare fokuserat på att effektivisera materialhanteringen och att 

den interna transporttiden bortprioriterats. 

 

Det framkommer att godsmottagningen emellanåt upplevs som fullbelagd och att det är 

utmanade för truckförare att hantera material som ankommer främst på grund av begränsningar 

inom godsmottagningen, hanteringsutrustning samt personalstyrkan. TFK (2002) menar att 

godsmottagningens lossningskapacitet bör utformas utifrån förväntad mängd som ska levereras 

samt hur materialet som ankommer är fördelat under en arbetsdag. Att det blir svårt att hantera 

materialet i godsmottagningen vid vissa tillfällen under en arbetsdag beror främst på två 

anledningar, att flera fordon ankommer samtidigt och att material som hanteras i 

godsmottagningen blir stående längre perioder. Det upplevs finnas en avsaknad av ett tydligt 

arbetssätt för överlämningen mellan truckförare och personal på godsmottagningen när material 

är färdigt för inläggning i förrådet. Liker (2009) menar att återkommande och stabila metoder 

skapar en förutsägbarhet och ett regelbundet utflöde från en process. Det kan ifrågasättas om 

den nuvarande godsmottagningen är rätt dimensionerad för att hantera de leveranser som 

inkommer och om de arbetar utifrån standardiserade arbetsrutiner eller om personal arbetar 

utifrån egna personliga utformade arbetssätt. 

 

Mottagnings- och kvalitetskontroll 

Det saknas i stor utsträckning kontroller av det material som levereras. De kontroller som 

genomförs, utgörs av att personalen snabbt tittar på följesedeln och visuellt gör en bedömning 

på avstånd om det verkar rimligt att det som står på följesedeln faktiskt är det som levererats. 
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Kontroll av material förekommer endast vid ett fåtal gånger när det är uppenbara avvikelser 

som identifieras, exempelvis att 1 av 10 artiklar levererats. TFK (2002) menar att det bör 

undersökas om märkning, typ av kolli och att antalet överensstämmer samt att det emellanåt 

bör utföras en kontroll av varje artikel i leveransen för att se om det stämmer överens med det 

som är angivet. Oskarsson et al. (2013) menar att kontroller kan variera i omfattning beroende 

på artikelns betydelse eller hur en viss leverantör hanterat tidigare leveranser. Att kontrollera 

material som inkommer kan däremot vara tidskrävande vilket enligt TFK (2002) kan öka 

genomloppstiden. Det är därför betydande att kontrollera och säkerställa att det material som 

förväntas ankomma faktiskt inlevereras, varpå det annars kan uppstå en differens i det 

lagersaldo som finns registrerat. Felaktigt lagersaldo i affärssystemet kan leda till materialbrist 

i verksamheten (Oskarsson et al. 2003 beskriven i Eriksson (2013)). 

 

Om det inlevereras material som är skadat upptäcks detta enbart av personalen om skadorna är 

uppenbara och först då kan personalen vidare kontrollera och hantera materialet. TFK (2002) 

tydliggör att material bör kontrolleras för att kunna starta ett reklamationsförfarande gentemot 

antingen transportör eller leverantör. Om inkommande material inte innehar rätt kvalitet eller 

är skadat kan dessa brister först uppmärksammas när materialet ska användas vid 

monteringsstationerna. Detta grundar sig då på att ingen kontroll har utförts eller att tydliga 

brister inte har upptäckts av personalen vid godsmottagningen. Innan materialet har anlänt till 

monteringsstationerna kan det då ha lagrats en längre tid innan det används och det är svårt att 

avgöra om materialet skadats innan det levererats eller om det skett under hanteringen internt i 

verksamheten. 

 

Uppackning/ompackning 

Att packa upp eller packa om gods används enligt TFK (2002) för att förändra dess beskaffenhet 

och anpassas till de interna flödena, dels för att skapa utrymme men också för att hantera och 

förvara enligt vissa standarder. Av det material som levereras, packas endast ett fåtal upp eller 

om. Syftet från företagets sida är att det ska optimera och förenkla den interna hanteringen på 

grund av hur deras verksamhet, i form av hanteringsutrustning och förvaring, är utformad och 

konstruerad. Däremot genomförs detta i liten utsträckning vilket gör att det inte får så stor effekt 

som det eventuellt skulle kunna få om det utförs mer frekvent. Att införa mer regelbundna upp- 

och ompackningar kan enligt TFK (2002) även skapa möjligheten att kontrollera både antal och 

kvalitet på materialet samt utforma eller anpassa materialet för att underlätta plockning av 

artiklar vid plock- och lagringsplats. Detta innebär att det kan byggas in en kontroll i ett redan 

befintligt arbetssätt som tillämpas för att på så sätt reducera risken att något avvikande inträffar 

i verksamheten. 

 

Märkning och adressering 

För ankommet material brukar det vanligtvis förekomma en följesedel eller en pallflagga som 

innehåller de uppgifter som krävs för att kunna registrera och konfirmera det ankomna 

materialet i affärssystemet. TFK (2002) menar att det gods som ankommer bör innehålla 

lämplig information. Det kan bland annat effektiviseras genom att samma uppgifter ska finnas 

tillgängliga via direktöverförd sändningsinformation. Däremot förekommer i vissa fall en total 

avsaknad av information om innehållet i leveransen, vilket försvårar arbetet att identifiera och 
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registrera materialet. Detta kan leda till att materialet både tar upp plats på godsmottagningen, 

i väntan på identifiering av godset, samt att det kan skapa förseningar i verksamheten på grund 

av att materialet saknas på lager och i affärssystemet. Det finns idag ett begränsat arbete 

tillsammans med vissa leverantörer för att rätt information ska finnas tillgänglig på exempelvis 

följesedel för att förenkla registrering i affärssystemet. Att hantera information effektivt är 

enligt Lumsden (2012) betydande och att utveckla sådana arbetssätt i större utsträckning kan 

skapa en effektivare informationshantering vid godsmottagningen. 

 

TFK (2002) menar att material kan behövas märkas om för att passa in i det interna 

materialstyrningssystemet. Efter inregistrering av material skrivs etiketter ut och fästs på 

respektive artikel för att identifiera och hantera materialen internt. I verksamheten används fyra 

typer av etiketter som innehåller olika typer av information vilket innebär olika hanteringar och 

arbetssätt för personalen. Cirka 20% av allt material som hanteras internt innehar 

streckkodslösa etiketter. Mattson (2012) nämner att streckkodsystem används för att 

automatisera identifiering av artiklar och TFK (2002) menar att märkning på gods som avläses 

maskinellt automatiskt kan styra interntransporter och lagring. Genom att reducera antalet 

etikettvarianter samt att i större utsträckning använda etiketter med streckkod kan både 

administrationskostnader samt ledtider minskas enligt Jonsson och Mattsson (2011) och 

Mattsson (2012) menar även att risken för felaktig information vid registrering kan reduceras. 

 

Interntransport och inläggning 

Om lagret är placerat i närhet till godsmottagning menar TFK (2002) att hanteringsutrustning 

går att använda mer effektivt genom att dessa kan användas för båda verksamheterna. Företaget 

nyttjar två olika godsmottagningar, där båda ligger i anslutning till två olika lagerområden, 

vilket möjliggör att hanteringsutrustning går att använda för både godsmottagning, transporter 

och lagerläggning av material. Däremot behövs en större uppsättning hanteringsutrustning på 

grund av att dessa två godsmottagningar geografiskt ligger långt från varandra samt att 

hanteringen av material utförs på olika sätt. Detta motsäger möjligheten att på ett effektivt sätt 

nyttja samma hanteringsutrustning till båda godsmottagningarna. 

 

Det framkom att material som registrerats och var färdigt att transporteras för lagerläggning 

blev stående på godsmottagningen längre perioder samt att det kunde stå kvar tills 

nästkommande arbetsdag. TFK (2002) menar att material bör lagerläggas direkt efter att sista 

arbetsmomentet i godsmottagningen utförts. Registrerat material som blir stående antas stå i 

snitt mellan 2–3 timmar, men det förekommer även fall där material kan stå upp till 3 dagar 

utan att hanteras vilket tyder på att företaget inte prioriterar detta arbetsmoment. Detta skapar 

inte bara en osäkerhet i vart materialet befinner sig utan tar även upp utrymme för nytt material 

som ska inlevereras vilket leder till att godsmottagningen och dess ytor snabbare blir fyllda. 

Detta leder i sin tur till att truckförare får det svårare att hantera material i och intill 

godsmottagningen. 

 

Det observerades att det material som transporteras genom hela fabriken för att lagras måste 

förflyttas förbi en del passager och svängar som kan uppfattas som farliga och utgöra en risk 

både för truckförare men också för övrig personal som vistas i lokalerna. Om incidenter inträffar 
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kan det enligt Prevent (2017) leda till både olika former av förluster och att kostnader uppstår. 

Att se över risker som förekommer i företagets verksamhet och att arbeta aktivt med arbetsmiljö 

menar Prevent (2017) kan leda till bättre kvalitet och effektivitet.  

 

I tillägg till riskerna vid de interna transporterna kan det också anses vara slösaktigt med dessa 

långa transportsträckor som går rätt igenom hela fabriken. Med hänsyn till inleverans (i form 

av interntransporter eller inläggning) samt utleverans (i form av påfyllning till 

monteringsstationerna) bör tankesättet som framförts av professor G. Olssons (personlig 

kommunikation, 24 april 2018), angående godsmottagning och utlastning på samma ställe, tas 

i beaktning. Vid godsmottagning och utlastning på samma ställe i ett lager (se figur 8) kan det 

totala erforderliga transportarbetet reduceras med cirka 50% jämfört med om inleverans och 

utleverans är på motsatt sida (se figur 7). För detaljer och beräkningar se bilaga 3. Med det sagt 

bör det understrykas att vid lagerläggning, placering och planering av material bör det tas 

hänsyn till var materialet inlevereras och var materialet ska utlevereras. 

 

5.3.2 Förråd 

Förvaringsmetoder 

Cibes Lift Group har delat upp sitt lager i flera delar och använder ett antal olika 

förvaringsmetoder såsom ställagelagring, hyllfackslagring och djuplagring/fristapling. Genom 

att dela upp lagret kan styrningen av godset förenklas (TFK, 2002).  

 

I huvudsak används en flytande placeringsprincip i ställagelagret vid godsmottagningen vilket 

enligt Lumsden (2012) resulterar i att antalet pallplatser kan utnyttjas mer effektivare och totalt 

krävs ett mindre antal pallplatser i verksamheten. Ett uppmärksammat problem är att 

kapacitetsutnyttjandet i ställagelagret i princip är maximerat och truckförarna har svårt att 

lokalisera tomma lagringsplatser och måste jämnt och ständigt flytta runt material för att säkra 

att varje pall optimeras för sin plats. Enligt Liker (2009) är onödiga transporter och 

förflyttningar ett icke-värdeskapande slöseri. Att ställagelagren är fulla är en utmaning för den 

interna materialhanteringen och möjligtvis är de höga lagernivåerna förorsakade av inköp och 

höga säkerhetslagernivåer. Trots detta bör det finnas bättre arbetssätt internt för att undvika, 

eller i viss mån, reducera truckförarnas förekomst av att leta efter tomma lagringsplatser. 

Oskarsson et al. (2013) menar att ett administrativt system kan hjälpa truckförarna att se var en 

given artikel kan lagras eller för att lokalisera lediga platser.  

 

Uppmärkningen av pallställagen är placerad på den nedersta balken. På denna uppmärkning 

finns en streckkod som truckförarna använder för att bekräfta intag och uttag av material från 

en bestämd pallplats i ställaget. Mattsson (2012) menar att manuell inmatad information kan 

leda till en ökad risk för fel vilket påverkar informationskvaliteten. Därmed finns det goda 

förutsättningar hos Cibes Lift Group att undvika felinmatningar om streckkoder kan utnyttjas i 

stor utsträckning vid materialhanteringar och förflyttningar. Däremot kan det finnas risk för 

felplaceringar av gods när uppmärkningen enbart är placerad på den nedersta balken. Det gäller 

att vara uppmärksam och noggrann på vilken nivå godset placeras och registreras, alltså att rätt 

streckkod skannas för rätt pallplats (nivå).  
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I lös-kartonglagringen finns en utmaning för truckförarna att identifiera en specifik artikel 

eftersom flera artiklar är registrerade på samma lagringsplats. Visserligen maximeras 

lagringseffektiviteten enligt Lumsden (2012) då den tillgängliga platsen kan få en hög 

fyllnadsgrad. Däremot minskar hanteringseffektiviteten eftersom andra artiklar kan behövas 

flyttas för att komma åt den önskade artikeln samt att truckföraren måste kontrollera att rätt 

artikel plockas. För att hantera många små detaljer kan lagertekniker som förenklar 

framplockning användas, som exempelvis ett karusellager (Lumsden, 2012). 

 

I lagertältet placeras många artiklar i ställage eller fristaplas/djuplagras på golv utan att de 

registreras på en specifik plats. Att mycket av materialet enbart lagerförs på ett lagerområde 

och inte på en bestämd plats är en utmaning. En given artikel kan vara placerad var som helst i 

lagertältet och truckförarna måste åka runt och leta, med begränsad tillgänglig information, för 

att hitta rätt artikel. Tillgång till information är enligt Mattsson (2012) viktigt för att utforma en 

effektiv verksamhet. Det bör ifrågasättas varför inte Cibes Lift Group utnyttjar sitt ERP-/WMS-

system fullt ut med grundläggande funktioner som att lagerföra artiklar på specifika lagerplatser 

för att snabbare och effektivare kunna identifiera material. Yanxiong och Xu (2017) menar att 

lagerhanteringssystem (WMS) hjälper till att standardisera materialhanteringen, förbättrar 

effektiviteten och kan minska personalens arbetsbörda. 

 

Buffertens placering 

För många artiklar krävs en avsidesliggande buffert därför att det enbart finns plats för en 

plockplats vid monteringsstationen. Om platsbristen grundar sig i att det är begränsade ytor 

eller om det bara inte är förberett för en buffertplats (eller en kombination av dessa) framgår 

inte. Med det sagt finns det utmaningar med detta förfarande då påfyllningssträckorna och 

påfyllningstiderna (ledtiderna) för att försörja plockplatserna förlängs då bufferten är placerad 

längre bort. Snabbt tillhandahållna leveranser är enligt Oskarsson et al. (2013) i många fall 

betydande och kan påverka monteringspersonalens arbete både under och efter leveransen om 

den tar för lång tid. 

 

Närliggande buffertar placeras nära plockområdet men oftast är bufferten inte åtkomlig utan 

kräver någon typ av hanteringsutrustning för att lyfta ned pallen (Lumsden, 2012). Samma 

förfarande förekommer vid några av monteringsstationerna hos Cibes Lift Group, där en 

truckförare måste tillkallas för att lyfta ned pallen från de högre nivåerna i pallstället åt 

monteringspersonalen. Det bör ifrågasättas varför inte monteringspersonalen har möjlighet att 

själva lyfta ned pallar ifrån de närliggande buffertarna. Detta hade troligtvis minskat väntetiden 

för påfyllningen, minskat onödiga transporter och även monteringspersonalens kompetens hade 

kunnat utnyttjas. Dessa faktorer kan alla kopplas till icke-värdeskapande slöserier (Liker, 2009). 

 

Enligt Lumsden (2012) används plockzonsbuffert som en typ av ’säkerhetsplockplats’ där 

plockaren kan hämta material om plockplatsen är tom. Ett uppmärksammat problem är att 

monteringspersonalen plockar från denna plockzonsbuffert för binge trots att plockplatsen inte 

är tom, för att monteringspersonalen vid vissa moment är avståndsmässigt närmare bufferten 

än plockplatsen. Detta kan resultera i att materialet i de båda lådorna tar slut samtidigt och 
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personalen måste vänta på att materialet blir påfyllt. Det bör ifrågasättas om detta 

tillvägagångssätt är missgynnande, trots det kortare gångavståndet, och att verksamheten mister 

själva poängen med buffertar. TFK (2002) menar att buffertar bland annat används i syftet att 

säkerställa att material finns tillgängligt i tidsförskjutning mellan tillförsel och behov. 

 

Att använda sig av en gemensam buffert- och plockplats, som Cibes Lift Group gör för vita och 

blå bingelådor, framhålls som den bästa lösningen för att undvika materialbrist. Däremot menar 

Oskarsson et al. (2013) att denna typ av buffert skapar utrymme för två plockplatser istället för 

att ha en separat buffert med en tillhörande plockplats. Detta förfarande kan ifrågasättas då 

samma problem som uppmärksammades för plockzonsbuffert troligtvis kommer att inträffa – 

att bägge ”plockplatserna” kan ta slut på material samtidigt. Istället betonas Cibes Lift Group 

nuvarande lösningar som effektivare: när den första lådan är slut (plockplats) finns en låda 

direkt bakom (buffert) som kan dras fram av monteringspersonalen.  

 

5.3.3 Materialhantering till produktion 

Intransport från förråd, plocktekniker, uttagsprinciper samt beställningspunktssystem 

Det framgår att monteringspersonalen ska vara proaktiva vid avrop av material, att de ska 

tillkalla material innan det är helt slut för att förhindra materialbrist. Trots att detta proaktiva 

förfarande följs av en stor del monteringspersonalen så är det omkring 37% av personalen som 

följer ett reaktivt förhållningssätt. Vad är orsaken bakom detta? Det framgår att det finns en 

otydlighet eller en osäkerhet i ansvarsfördelningen vid avropet av material. Samtidigt 

poängteras att det är svårt att komma ihåg att material behöver ropas in. Det bör ifrågasättas om 

det finns existerande, vedertagna och dokumenterade rutiner där det framgår när och vem som 

är ansvarig för avropet. Att utforma och tillämpa standardiserade arbetssätt, såsom rutiner, kan 

leda till att en jämn och hög produktionstakt kan erhållas (Olhager, 2013). 

 

Truckförarna sköter en stor del av avropsadministrationen genom att föra noteringar på ett 

anteckningsblock. Därtill krävs det att truckförarna skriver ned informationen såsom vilken 

artikel det gäller och vilken monteringsstation som ska erhålla påfyllningen. Truckförarna 

sköter även någon form av ordning för uppdragsprioriteringen som mer eller mindre baserar sig 

på en känsla av vad som är mest kritiskt. Detta arbetssätt kan framgå som förlegat i dagens 

digitala samhälle. Vidare ställer det höga krav på truckförarnas kompetens och koordinering att 

”prioritera rätt” i verksamheten. TFK (2002) menar att hög frekvens av intransporter med 

många avlämningsstationer ställer höga krav på transport-, hanterings- och styrsystemen. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) kan automatisk överföring av information reducera administrativa 

kostnader och minska ledtider genom att begränsa manuella mänskliga insatser. Ett delvist 

manuellt lagerhanteringssystem, där anteckningsblocket är en del av påfyllningshanteringen, 

har sina brister. Atieh et al. (2016) menar att ett automatiserat lagerhanteringssystem kan 

minska hanteringstider och öka säkerheten. 

 

Det finns en osäkerhet och ett antagande att saldot över artiklarna i verksamheten är inkorrekt. 

En framhållen orsak till detta kan vara oregistrerade utplock av personalen men Axsäter 1995; 

Fleisch & Tellkamp 2005 beskriven i Eriksson (2013) menar att det också kan vara orsakat av 
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administrativa felaktigheter, in och ut registreringar samt felplaceringar. Här finns en del 

frågeställningar som är viktiga att besvara framöver: Vad är orsakerna bakom saldofelen? 

Varför finns ett antagande att saldot är felaktigt? Hur arbetar företaget för att minimera 

saldofelen? I den första frågeställningen måste Cibes Lift Group i detalj kartlägga de olika 

förfarandena när saldo registreras/korrigeras. Den andra frågeställningen kan beröra 

företagskulturen och själva inställningen till säkerställandet av korrekt information i varje led. 

Till sist, och viktigast, bör det finnas ett aktivt uttalat arbete för att förebygga saldofelen och då 

bör det reflekteras över huruvida det sker idag och i vilken utsträckning. Materialförsörjningen 

är enligt Eriksson (2013) beroende av korrekta genomförda saldokorrigeringar. 

 

Vita bingelådor kräver mer hantering i själva plockningsförfarandet än de blå bingelådorna. För 

det första påfylls de vita bingelådorna från ställage och inte från hyllfack. Det är också viktigt 

att truckförarna räknar rätt och korrigerar det exakta saldouttaget. Vidare är dessa artiklar också 

i större dimensioner än de blå bingeartiklarna, trots att själva lådan är i ett större utförande. Med 

det sagt så tar utplocket ofta längre tid samtidigt som dessa behöver fyllas på mer frekvent. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är det vanligt att ett få antal artiklar har en hög uttagsfrekvens 

och dessa bör då placeras så att det är enkelt att komma åt och att det går snabbt att plocka dem.  

 

Om närliggande monteringsstationer använder samma artikel kan ett erforderligt antal plockas 

över om den ena monteringsstationen saknar artikeln vid väntan på påfyll. Detta 

tillvägagångssätt är sådant som kan orsaka saldofel i verksamheten då spårningen av material 

försvinner och en förflyttning (registrering) av materialet inte sker. Felaktiga registreringar kan 

resultera i materialbrist i verksamheten (Oskarsson et al. 2003 beskriven i Eriksson (2013)). 

 

Dagens avrop av material, genom walkie-talkie eller muntligt kan uppfattas som förlegat och 

ostrukturerat. Samtidigt som det framgår att monteringspersonalen inte är bekväma med att 

använda komradion finns det också personal som använder den frekvent för att lösa 

brandsläckningar, eller för att avhandla andra angelägenheter, vilket alla andra som inte är 

berörda av är tvungna att ta del av. Det kan anses vara onödigt mycket som kommuniceras via 

komradion då större delen av materialförsörjningen och avropet grundas på detta och är 

frekvent återkommande. Utifrån personalstyrkan på de olika monteringsstationerna samt 

användningen av walkie-talkie för materialavrop kan det uppskattas att det utförs cirka 180 

materialavrop per dag, under förutsättningarna att varje person i genomsnitt avropar material 

cirka 2,8 gånger per dag (se tabell 6). Mattsson (2012) menar att kommunikationsmetoder bör 

anpassas utifrån hur standardiserat, strukturerat och frekvent informationsutbytet är. Det bör 

ifrågasättas om inte förfarandet för avrop av material och förfarandet för övriga angelägenheter 

bör särskiljas. Troligtvis förekommer det viktiga angelägenheter över komradion (som inte 

berör avropet) som måste avhandlas där komradion minskar behovet att personligen söka upp 

personer som kan besvara frågeställningar eller bistå med hjälp vid ett problem. Tillgången till 

information är en förutsättning för att optimalt använda de tillgängliga resurserna i en 

verksamhet (Mattsson, 2012). 
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Tabell 6. Uppskattat materialavrop per dag, egen utformad tabell. 

 
 

Det framgår att monteringsstationerna påverkas markant när det finns en avsaknad av 

truckförare (exempelvis p.g.a. sjukdom). Förutom längre väntetid vid materialavrop kan 

oerfarna reservtruckförare kallas in som inte har tillräckligt erfarenhet och kunskap samt som 

inte känner till rutinerna. Dessa brister kan resultera i felhanteringar som måste rättas upp vid 

senare tillfällen. Troligtvis uppstår dessa brister på grund av en avsaknad av korrekt eller 

begränsad upplärning. Finns det ordentliga, standardiserade rutiner för upplärning av personal 

i verksamheten? Olhager (2013) menar att standardisering är central för att säkerställa kvalitet. 

Det bör även ifrågasättas om det totalt sätt finns för få truckförare i verksamheten eller om de 

är placerade på fel områden. Något som är uppenbart är trots allt att frånvaro av en truckförare 

är så uppenbar i verksamheten att problemet inte bör bortses ifrån. 

 

Det kan anses vara positivt att den genomsnittliga ledtiden för materialförsörjningen (mellan 

avropet till påfyllningen) är relativt kort, att det i regel tar mellan 15–30 minuter. Däremot är 

det inte kartlagt vad som händer på monteringsstationerna under denna ledtid. Kan personalen 

fortsätta arbeta eller står de och väntar? Väntan på material är enligt Liker (2009) ett slöseri och 

allt slöseri som inte genererar något värde för slutkunden ska enligt Naga och Rambabu (2015) 

elimineras. Personalen kan troligtvis fortsätta arbeta om de har kallat in material proaktivt, om 

andra moment kan utföras innan den efterfrågade artikeln behövs eller om det finns en buffert 

(som enbart förekommer för binge-material). Om inte någon av dessa tillvägagångssätt uträttas 

eller om inte förutsättningar finns är det intressant att ta reda på vilka konsekvenser, samt 

omfattningen av dessa, stillastående personal och väntan på material har på verksamheten. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är målet med logistik att de (interna) kunderna ska erhålla de 

önskade artiklarna i rätt tid och på rätt plats. Vad krävs för att Cibes Lift Group ska uppnå detta?  

 

Vid påfyllning av binge samlar truckförarna in flera bingelådor från olika monteringsstationer 

för att fylla på dessa samtidigt och sedan leverera dem till respektive monteringsstation. 

Truckförarna åker med vissa intervall runt i fabriken för att leta efter bingelådor som kan fyllas 

på. Flera påfyllningsuppdrag hanteras därmed samtidigt vilket sparar tid, framförallt genom att 

transportsträckorna reduceras. Gu et al. (2010) menar att orderplockning har en stor betydelse 

för hur effektiv hanteringen i ett lager kan anses vara. Däremot finns det inget uttalat och 

specificerat intervall som ska följas av truckförarna (när och hur ofta bingelådor samlas in) utan 

det grundar sig troligtvis mer på en känsla. Dessutom måste truckförarna aktivt söka upp tomma 

bingelådor. Om truckförarna samlar in bingelådorna allt för ofta blir det ineffektivt eftersom de 
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måste kontrollera flera påfyllningshyllor, men med resultatet att enbart ett få antal bingelådor 

behöver fyllas på. Om truckförarna istället samlar in lådorna alltför sällan kan materialbrist 

uppstå vid monteringsstationerna. Ett sätt att undvika detta är enligt Oskarsson et al. (2013) att 

påfyllningsbehov signaleras genom en visuell signal (exempelvis lampa eller flagga). Utöver 

att initieringen av material sker genom en fysisk eller visuell signal kan den ske elektronisk 

(Jonsson och Mattsson 2002 beskriven i Eriksson (2013)). När den ena bingen (utav två 

bingelådor) är tom genereras ett elektroniskt påfyllningsuppdrag (Eriksson, 2013). 

 

5.3.4 Digitala lösningar 

Affärssystem och lagerhanteringssystem 

Affärssystemet används i verksamheten, mellan godsmottagning och monteringsstation, av 

både personal på godsmottagning, truckförare och montörer. Däremot skilde det sig hur 

omfattande de olika personerna använde systemet och hur kunskapen var för respektive 

arbetsgrupp. I och med att kunskapsnivån varierar kan det innebära att systemet inte används 

fullt ut alternativt att det kan förekomma felaktigheter när personal ska inrapportera 

information. Detta kan möjligtvis bero på att systemet inte är utprövat eller anpassat för 

processer och personal, vilket enligt Olhager (2013) är en förutsättning för att införa ny teknik. 

 

När materialet direkt lagerläggs, vilket främst gäller material som transporteras till lagertältet, 

har det redan tilldelats ett lagerområde vid registrering på godsmottagning. Det specifika 

lagerområdet i lagertältet registreras eller kopplas aldrig ihop med det fysiska materialet även 

fast truckförare har möjlighet att registrera ett visst material till en specifik lagerplats genom 

handdatorn. Handdatorerna som truckförarna använder är kopplade till företagets affärssystem 

och de registreringar som utförs i handdatorn kan ses direkt i affärssystemet. 

Grundfunktionaliteten i ett affärssystem är enligt Jonsson och Mattsson (2011) att styra och 

kontrollera det administrativa i ett företag med möjlighet till att exempelvis utforma 

lagerställagen och lagerplatser i systemet. Företagets affärssystem implementerades under 2017 

och de har arbetat med att utveckla funktionaliteten i systemet för att anpassa det till 

verksamheten, men det har framkommit att affärssystemets kapacitet inte används fullt ut eller 

att systemet i sig kan ha begränsningar.  

 

Ett alternativ som önskas av personalen är att komplettera med ett WMS-system som kan 

kopplas ihop med affärssystemet och enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan systemet bland 

annat integreras med användning av streckkod och RFID för att möjliggöra en effektivare 

hantering. Det kan ifrågasättas om företaget faktiskt arbetar aktivt med att utveckla systemet 

för att optimera, effektivisera och förenkla de arbetsmoment som utförs i dagsläget. Vargas och 

Garcia (2017) menar att ett affärssystem som integreras väl bidrar till förbättrad inre effektivitet 

och produktivitet. 

 

Truckdator och handterminal 

Användning av en handterminal gör det enligt TFK (2002) möjligt att snabbare rapportera 

information direkt. Truckförarna har tillgång till handdatorer för att registrera de aktiviteter de 

utför som sedan direkt kan ses i affärssystemet. Handdatorerna har en begränsad funktionalitet 

i jämförelse med affärssystemet men det framkom att detta är tillräckligt för att utföra 
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truckförarnas arbetsuppgifter. Dock är täckningen på handdatorerna dålig vilket gör att de 

tappar koppling till företagets nätverk vilket innebär att truckförarnas arbete stannas av i väntan 

på att handdatorn får kontakt med nätverket igen. Att handdatorerna inte har täckning motverkar 

sitt egna syfte att vara ett snabbare tillvägagångssätt att rapportera in information. Nyttjande av 

truckdatasystem har enligt Udikas (2016) visat sig ha enastående positiva effekter på att vara 

mer effektivt. 

 

Identifieringssystem 

Användning av identifieringssystem används främst i syfte att förenkla 

informationshanteringen och reducera risken för att felaktig information anges (Mattsson, 

2012). Företaget använder sig främst av två olika identifieringssystem som utgörs av 

streckkoder, ett för att identifiera material och ett för att identifiera lagerplatser. Båda dessa 

används i olika utsträckning och det finns undantag för båda systemen att hantera material på 

annat sätt än via dessa identifieringssystem. Detta skapar olika arbetssätt för personalen att 

arbeta på vilket kan försvåra arbetsmomenten genom att de måste hålla koll på flera olika 

hanteringssätt. Poon et al. (2009) nämner att det finns alternativa identifieringssystem i form av 

RFID-teknik som kan effektivisera en lagerverksamhet. 

 

5.3.5 Sammanfattning av analysen 

Nedan sammanfattas både de brister som framkommit i beskrivningen av nuläget (se tabell 7) 

samt från analysen av nuläget (se tabell 8). De brister som identifierats i beskrivningen av 

nuläget har framförallt framkommit från de intervjuer och observationer som genomförts på 

fallföretaget. Bristerna som framkommit i analysen av nuläget utgörs främst utifrån en 

jämförelse av den teoretiska referensramen och det framkomna resultatet i denna studie. 

 

Tabell 7. Brister som framkommit i beskrivning av nuläget, egen utformad tabell. 

Huvudområde Delområde Beskrivning av brist 

Godsmottagning Lossning Begränsningar i personal och hanteringsutrustning 
för att ta emot leveranser 

 Lossning Otydligt arbetssätt till, vid och från 
godsmottagningen 

 Lossning Begränsning av yta vid godsmottagningen 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Det sker ingen regelbunden mottagningskontroll 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Det sker ingen regelbunden kvalitetskontroll 

 Mottagnings- och 
kvalitetskontroll 

Lackat material till monteringen är i många fall skadat 

 Interntransport och 
inläggning 

Långa interna transporter av material från 
godsmottagning till lagring i lagertält 
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 Interntransport och 
inläggning 

Transporter av material genom verksamheten ökar 
risken för olyckor 

 Interntransport och 
inläggning 

Material placeras utomhus på grund av högt 
kapacitetsutnyttjande i lagertältet 

Förråd Ställagelagret Fullt kapacitetsutnyttjat – svårt att hitta tomma 
lagringsplatser 

 Ställagelagret Krävs intern förflyttning för att optimera 
platsutnyttjandet 

 Lös-kartonglagring Utmanande att identifiera rätt artikel 

 Lagertält Material är fysiskt placerat i lagertält men 
systemmässigt placerat på monteringsstation. 

 Närliggande buffert Förvaring av material som inte tillhör de närliggande 
monteringsstationerna 

Materialhantering till 
produktion 

Materialavrop Sker i många fall reaktivt, kan resultera i väntan på 
material 

 Materialavrop Otydlig ansvarsfördelning gällande avropet för 
monteringspersonal 

 Saldofel Osäkerhet om saldot på lagerplatser stämmer 
fysiskt/logiskt 

 Bingelådor Saknas lådor – tappats bort eller gått sönder 

 Bingelådor Vissa artiklar kräver påfyllning väldigt frekvent vilket 
tar mycket tid 

 Walkie-talkie Finns personal som inte är bekväma att använda 
komradio 

 Frånvarande 
truckförare 

Längre väntetid för monteringspersonal på material, 
bristande hantering och merarbete att rätta upp fel 

 Nyanställda Introduktionen upplevs som bristfällig, saknas rutiner 

Digitala lösningar Affärssystem och 
lagerhanteringssystem 

Bristfällig registrering av kundorder leder till felaktigt 
monterade hissar 

 Truckdator och 
handterminal 

Handdator tappar täckning 
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Tabell 8. Brister som framkommit i analys av nuläget, egen utformad tabell. 

Huvudområde Delområde Beskrivning av brist 

Godsmottagning Lossning Användning av två godsmottagningar som är 
placerade långt ifrån varandra kan skapa onödiga 
transporter och förflyttningar samt ett större behov 
av hanteringsutrustning 

 Märkning och 
adressering 

Saknas information om vad som levereras  

 Märkning och 
adressering 

Användning av flera olika typer av etiketter (med och 
utan streckkod) komplicerar arbetet 

Förråd Uppmärkning ställage Saknas uppmärkning (finns enbart på nedersta 
balken) 

 Lagertält Material saknar registrering på en specifik pallplats 

 Avsidesliggande 
buffert 

Erfordrar längre transportsträckor 

 Närliggande buffert Kräver hantering av truckförare för att lyfta ned pall 

 Plockzonsbuffert Plockar från buffert innan plockplatsen är tom 

Materialhantering till 
produktion 

Avropsadministration Manuella noteringar på anteckningsblock, 
prioriteringar enligt känsla – risk för felaktigheter 

 Saldofel Orsakat av att personal plockar material från en 
närliggande monteringsstation 

 Walkie-talkie Övriga angelägenheter stör materialavropet 

 Bingelådor Avsaknad av rutiner angående när påfyllning behövs 

Digitala lösningar Affärssystem och 
lagerhanteringssystem 

Affärssystemets kapacitet används inte fullt ut 

 

5.4 Utformning av förbättringsförslag (Fas 4) 

Nedanstående presenteras förbättringsförslag som är baserade på den analys som genomförts 

av nuläget. 

 

5.4.1 Godsmottagning 

Korrekt dimensionering och arbetssätt vid godsmottagningen 

Godsmottagningens yta upplevs emellanåt som trång vilket försvårar hanteringen av material 

för både personal vid godsmottagning och truckförare. Godsmottagningen bör dimensioneras 

med hänsyn utifrån antal ankommande fordon, förväntat antal kollin och uppskattade 

hanteringstider för att säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet i form av personal och 

hanteringsutrustning även vid toppar i belastningen (ankomstintensitet). Ett annat alternativ till 

att reducera risken för att godsmottagningen upplevs som trång är att säkerställa att det finns 
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ett tydligt arbetssätt för överlämningen mellan personal i godsmottagningen och truckförare när 

material kan registreras och transporteras för lagerläggning.  

 

Sektionering av godsmottagningen 

Godsmottagningen bör i större utsträckning struktureras och märkas upp för att möjliggöra 

tydligare sätt att kommunicera att material är färdigt för att transporteras och läggas in i lager. 

Exempelvis kan ytorna i godsmottagningen delas in i olika sektioner som benämns med olika 

bokstäver eller siffror för att identifiera de olika ytorna. Det kan även dimensioneras en yta för 

att hantera eventuella avvikelser som tar längre tid att hantera för att inte störa det normala 

flödet av material som ankommer. När ett eller flera fordon lossas ställs materialet i en av dessa 

sektioner i väntan på att registreras av personal på godsmottagningen. När registrering av 

material är färdigt kan de signaleras med hjälp av en visuell signal, exempelvis en grön skylt 

som signalerar att materialet kan hanteras av truckförarna eller röd skylt som visar att materialet 

inte är färdigt för inläggning i lagret. Alternativt att det finns möjligheter att utforma arbetssätt 

för detta i truckdatorer där truckförare kan arbeta med dessa transportuppdrag digitalt. Nedan 

presenteras ett principiellt exempel på hur godsmottagningen kan sektioneras, se figur 27. 

 

 
Figur 27. Exempel på sektionering av godsmottagningen, anpassad från Cibes Lift Group. 

 

Automatiskt inläggningsuppdrag 

Ett sätt att automatisera och skapa effektivare hantering för inläggning av material är att 

godsmottagningen, vid registrering av material, lagerlägger materialet på ett lagerområde. 

Därefter genereras ett automatiskt inläggningsuppdrag till truckförarna via exempelvis en 

truckdator (fördelaktigt touch-funktioner för enklare och snabbare hantering). Truckförarna får 

då upp en lista med uppdrag som kan utföras och när de väljer ett uppdrag får de ett förslag om 

vilken plats godset ska läggas in på. Om platsen inte passar för godset eller om andra 

förutsättningar kräver en annan plats kan de manuellt skriva in sifferkombinationen för platsen 

alternativt använda streckkod eller ”checksiffror”. Detta kan medföra att material hanteras 

effektivare och att ledtiden från att material ankommer till att det lagerläggs i förrådet reduceras. 

 

Arbetssätt för mottagnings- och kvalitetskontroll 

Grundliga mottagnings- och kvalitetskontroller genomförs sällan vilket kan leda till felaktiga 

lagersaldon och att material som tas emot är skadat eller inte lever upp till korrekt kvalitetsnivå. 
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Mottagningskontrollerna i godsmottagningen bör genomföras mer noggrant för att säkerställa 

att det material som registreras faktiskt är det som fysiskt levererats för att undvika differenser 

i lagersaldon men även för att kontrollera att materialet är intakt. Kvalitetskontroller bör utföras 

mer frekvent för att garantera materialets kvalitetsnivå och för att tidigt upptäcka eventuella 

materialavvikelser. Detta för att undvika att bristfälligt materialet används i färdiga 

slutprodukter vilket kan komma att skada företagets anseende. Att införa uppackning och 

ompackning i större utsträckning, av ankommet material, innebär inte bara att materialet 

anpassas till den interna hanteringsstandarden och att det eventuellt besparar yta, utan det 

skapas även en inbyggd antal- och kvalitetskontroll vilket verifierar leveransens skick. Att 

införa mer omfattande kontroller kräver mer tid och kan förlänga genomloppstiden men 

fördelarna med att så tidigt som möjligt i kedjan säkerställa materialets kvantitet och kvalitet 

bör prioriteras. 

 

Standardiserad extern märkning och adressering 

Det förekommer avvikande aktiviteter på grund av att leveranser som ankommer inte är 

uppmärkta vilket gör det svårt för personal att identifiera materialet. För att effektivisera 

processen med att ta emot och främst registrera material som levereras bör det säkerställas 

tillsammans med leverantörer att den information som behövs finns tillgänglig. Det kan 

säkerställas genom det arbetssätt som främst används idag – att följesedlar faktiskt medföljer 

leveransen på allt material som ankommer. Alternativt kan affärssystemets kapacitet nyttjas i 

större utsträckning genom att tillsammans med leverantörer integrera de båda parternas 

affärssystem vilket kan generera automatisk beställnings- eller sändningsinformation varpå 

endast fordonet rapporteras manuellt. 

 

Standardiserad intern märkning 

För att identifiera material internt bör användningen av varierande etiketter begränsas och att 

sådana med streckkod prioriteras. Detta för att underlätta och automatisera hantering och 

registrering av information, förflyttningar eller uttag och att minska risken för att felaktig 

information anges samt att ledtiden kan reduceras. Att införa detta kan också resultera i att 

arbetssätt och arbetsmoment som innefattar hantering av etiketter i större utsträckning 

struktureras och standardiseras. Användning av streckkod används någorlunda frekvent i 

verksamheten. Kan alternativa identifieringssystem införas i form av RFID för att ytterligare 

automatisera hantering av material och information? 

 

Reducering av interntransporter 

Material som ankommer lossas på två olika platser och det förekommer att vissa material 

behöver transporteras genom hela fabriken för att lagerläggas. De transporter som sker på grund 

av detta ökar även risken för att incidenter inträffar då företagets lokaler utgörs av trånga 

passager och svängar samt att just detta material ofta är av större karaktär. För att reducera långa 

interntransporter och effektivisera inläggningar bör styrningen av fordon som ska lossas utföras 

på ett mer fördelaktigt sätt. Detta genom att se till vilket typ av material som ankommer och 

styra det till den lossningsplats som geografiskt är placerat närmast materialets normala 

lagerställe. Att begränsa dessa onödiga interna transporter reducerar även risken för att 
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incidenter kan inträffa samt att det skapar en säkrare arbetsmiljö för personal som arbetar i 

verksamheten. 

 

5.4.2 Förråd 

Automatiskt förslag på lagringsplats 

Det anses vara ett slöseri att truckförarna åker runt och letar efter tomma lagringsplatser vid 

intransport eller omflyttning av material. Att implementera ett administrativt system som ger 

förslag till truckförarna var en given artikel kan lagras, där en ledig lagringsplats finns, kan 

skapa effektivare materialflöden och reducerade transportsträckor. Hur precist 

lagringsplatsförslaget är baseras på hur detaljerad informationen om det aktuella godset är. 

Exempelvis kan faktorer som palldimensioner, vikt, höjd och hur väl godset är packat eller 

emballagerat ge mer exakta placeringsförslag. Därmed krävs det också att alla lagringsplatsers 

dimensioner kartläggs för en optimal tillpassning för godset. 

 

Uppmärkning av lagringsplatser 

Det finns en avsaknad av fullständig uppmärkning i pallställagen, enbart nedersta balken är 

uppmärkt med den unika sifferkombinationen för platsen. Detta kan leda till felplaceringar av 

gods vilket bidrar till den uttalade saldoosäkerheten i verksamheten. Med det sagt bör en 

komplett uppmärkning av samtliga lagringsplatser genomföras. Märkningen bör även 

kontrolleras i ställage och hyllor vid monteringsstationerna (plock- och buffertplats). Det är 

vanligt förekommande att etiketter med en blå bakgrund och en vit text används vilket framstår 

som tydligt. Om icke permanenta etiketter önskas (som klistras fast) kan användning av magnet-

etiketter vara fördelaktigt. Verksamheten bör också tillämpa någon typ av uppmärkning för 

fristaplat/djuplagrat gods (oavsett om det är i tältet eller i fabriken) för att precisera och enklare 

identifiera materialets placering. 

 

Paternosterlagring ersätter lös-kartonglagring 

Det är en utmaning för truckförarna att snabbt identifiera och hantera material i lös-

kartonglagringen eftersom flera artiklar lagras på en och samma lagringsplats. Dessutom 

framstår denna lagringsplats som ostrukturerad och diffus. Genom att använda ett 

paternosterlager (vertikalt karusellager) kan dessa artiklar lagras, hanteras och plockas mer 

systematiskt och effektivt. 

 

Använd lagerplats – inte lagerområde 

Mycket av materialet, främst i lagertältet, lagerförs enbart på ett lagerområde istället för en 

specifik lagerplats. Detta resulterar i att truckförarna måste åka och leta efter material då det i 

princip kan befinna sig var som helst. Detta är slösaktiga transportsträckor som kan elimineras. 

Företaget bör vara konsekventa och lagerföra material genom att registrera det på bestämda 

lagerplatser (ej lagerområde) för att förenkla och effektivisera identifieringen av material som 

eftersöks. Därmed kan både transportsträckorna reduceras samtidigt som saldoosäkerheten och 

felplacering av gods kan förbättras. Det bör ifrågasättas om lagerområden överhuvudtaget 

behövs – finns det några fördelar med användningen av dessa? Oavsett bör de användas i sådan 

liten utsträckning som möjligt. 
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Nya principer för buffertar 

Vissa artiklar har enbart en plockplats vid monteringsstationen medan bufferten är placerad 

någon annanstans i verksamheten. Detta förfarande förlänger både sträckan och tiden för 

påfyllning. Med det sagt bör närliggande buffertar eller gemensam buffert- och plockplats 

eftersträvas. Artiklar som lagras på exempelvis EUR-pallar bör ha sin buffert i samma ställage 

som plockplatsen (på en högre nivå). Därmed bör också monteringspersonalen ha tillgång till 

en mindre staplare (hanteringsutrustning) så att dom själva kan lyfta ned buffertpallen och 

placera den på plockplatsen. I tillägg till detta krävs också att monteringspersonalen logiskt kan 

förflytta pallen från buffertplatsen till plockplatsen systemmässigt. Detta tillvägagångssätt kan 

troligtvis minska truckförarnas arbetsbörda väsentligt och effektiviserar materialförsörjningen 

då påfyll av material kan ske betydligt snabbare.  

 

Att monteringspersonalen plockar material från det som kan beskrivas som plockzonsbufferten 

kan resultera i att materialet tar slut i de båda bingelådorna nästan samtidigt och att det leder 

till att personalen måste vänta på påfyll av materialet. Detta förfarande bör undvikas och om 

gångavståndet påverkas och är kritiskt inom monteringsstationen bör det istället finnas två 

plockplatser med varsin tillhörande buffertplats. 

 

5.4.3 Materialhantering till produktion 

Nytt förfarande för materialavrop 

Det finns en otydlighet och osäkerhet angående materialavropet vid monteringsstationerna och 

detta, i kombination med att minnas att ett avrop behöver göras samt att det finns en obekvämhet 

att använda komradio, kan förklara varför en stor del av avropen sker på ett reaktivt sätt. För 

att förebygga detta och uppnå ett proaktivt avrop bör påfyllningsförfarandet initieras 

automatiskt (systemmässigt). Genom att använda specifika lagerplatser (exempelvis i ställage) 

placerar truckförarna material och registrerar den korrekta mängden saldo på en buffertplats vid 

monteringsstationen. När plockplatsen är tom kan monteringspersonalen själva lyfta ned 

buffertpallen och bekräfta förflyttningen systemmässigt (som presenterats ovan under 

förbättringsförslaget ”Nya principer för buffertar”). När detta är utfört genereras ett nytt 

påfyllningsuppdrag till bufferten som genomförs av truckföraren (se figur 28). Med det sagt bör 

avropsförfarandet via komradio begränsas så långt det går och enbart användas vid exempelvis 

saldofel eller om monteringspersonalen upplever att påfyllningen har tagit för lång tid för att få 

en uppdatering av truckförarna om situationen. 
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Figur 28. Initiering av automatisk påfyllning till buffertplats, egen utformad figur. 

 

Automatisk avropsadministration 

Att avropadministrationen förs genom ett anteckningsblock av truckförarna är både förlegat 

samtidigt som det kan ge upphov till mer manuell hantering samt prioriteringsfel. Med det sagt 

och med förutsättningarna att materialavropet kan automatiseras och digitaliseras från 

monteringsstationerna bör även avropadministrationen ske via exempelvis en truckdator. Via 

en truckdator genereras påfyllningsuppdrag automatisk i någon typ av lista. Listan bör baseras 

på någon typ av prioriteringsordning exempelvis efter den turordning som avropet initierades 

och skulle kunna kombineras med en funktion för ”akut-påfyll” – om det är kritiskt att ett 

påfyllningsuppdrag utförs. Följande steg kan ett automatiskt påfyllningsuppdrag följa: 

1. Truckföraren väljer ett påfyllningsuppdrag (fördelaktigt det som är högst prioriterat). 

2. Truckföraren får en uppmaning att köra till en specifik lagerplats för uttag av pall ”X”. 

3. Truckföraren bekräftar uttaget av pall ”X”. 

4. Truckföraren får en uppmaning att köra till en specifik buffertplats (alternativt 

plockplats om även denna är tom) för inläggning av pall ”X”. 

5. Truckföraren bekräftar inläggning av pall ”X”. 

6. Uppdraget är slutfört. 

 

I tillägg bör det i påfyllningsuppdraget framgå annan information såsom artikelnummer, 

artikelnamn, saldo (antalet styck på pallen) så att truckföraren snabbt kan kontrollera att rätt 

pall hämtas samt att det inte inträffat några tidigare felplaceringar eller saldofel. 

 

Nytt förfarande för påfyllning av binge 

Bingelådornas påfyllningsförfarande startar när monteringspersonalen placerar tomma 

bingelådor på påfyllningshyllorna som är direkt i närhet till monteringsstationerna. Därefter 

måste truckförare aktivt åka runt och samla in dessa lådor (om det finns tomma bingelådor). 

Förbrukningen av materialet i monteringsstationerna samt bingelådornas kapacitet påverkar den 

erforderliga påfyllningsfrekvensen för varje artikel vilket gör det svårt för truckförarna att veta 
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hur ofta bingelådorna måste samlas in. För att effektivisera påfyllningen av bingelådor kan 

personalen skanna en streckkod (unik för varje artikel) på bingelådan när den placeras på 

påfyllningshyllan. Då skickas en elektronisk signal till systemet som är kopplat till truckdatorn 

att påfyllningen av en given artikel behövs. När x antal bingelådor behöver fyllas på (detta 

måste beräknas eller testas fram) poppar det upp en notifikation i truckdatorn som ger besked 

att en påfyllningsrunda måste inledas. Truckföraren väljer/godtar detta påfyllningsuppdrag och 

får en automatisk genererad rutt (alternativt en förbestämd rutt som alltid används) baserat på 

den effektivaste transportvägen för att samla in samtliga bingar. Truckföraren fyller därefter på 

alla bingelådor (plockar och bekräftar uttag för varje artikel) och kör sedan ut dessa i tur och 

ordning (enligt rutten) där varje påfyllning bekräftas efterhand i ordningsföljden. För att 

förenkla hanteringen för uttag av binge-artiklar som lagerhålls i ställage kan så kallade 

”utdragsenheter” användas för att förenkla plockningen (se figur 29). En förutsättning är att 

dessa är placerade på en nivå som gör det möjligt att nå från golvet. 

 

 
Figur 29. Effektiv plockning från ”utdragsenheter”, anpassad från Constructor (u.å.). 

 

Dessutom bör det ifrågasättas om skjutstativtruckar verkligen ska användas för att fylla på 

bingelådor. Dessa kan anses vara för stora och klumpiga för att ta sig fram mellan 

monteringsstationerna och är anpassade för att främst hantera pallar. Därmed bör 

skjutstativtruckar enbart användas för att hantera avropet gällande påfyllning av pallar. För 

påfyllning av binge bör en mer anpassad truck användas, exempelvis någon typ av plocktruck 

med ett tillhörande släp eller vagn där bingelådor kan placeras (se figur 30).  
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Figur 30. Plocktruck med tillhörande vagn (Helge-Nyberg, u.å.). 

 

5.4.4 Digitala lösningar 

Utveckling och tillämpning av affärssystemet 

Vissa arbetssätt för hantering av material har utformats på grund av påstådda begränsningar i 

affärssystemet som används, exempelvis att det inte går att tillföra ett visst material till en 

specifik lastbärare på en specifik lagerplats vilket skapat ett materialflöde som fysiskt inte går 

att lokalisera. Det bör avsättas resurser internt i företaget som aktivt endast arbetar med att 

utveckla kopplingen mellan den fysiska interna materialförsörjningen och affärssystemet. De 

resurser som avsätts bör ha god kunskap både i hur den interna materialförsörjningen i 

verksamheten fungerar men också en förståelse för kapaciteten i olika typer av system, i detta 

fall främst Monitor. Detta för att det ska finnas en balans i om arbetsmoment i verksamheten 

ska justeras eller förändras för att anpassas till affärssystemet eller om affärssystemet ska 

utvecklas för att stödja det dagliga arbetet. Att affärssystem är välutvecklat och integrerat med 

verksamheten bör ses som en förutsättning för att skapa en effektiv intern materialförsörjning. 

 

Det kan finnas begränsningar i affärssystemet vilket innebär att den interna 

materialförsörjningen inte fungerar optimalt. Det bör undersökas om ett lagerhanteringssystem 

(WMS) kan komplettera affärssystemet för att effektivisera materialhanteringen, främst från 

godsmottagning, via lagring vidare till försörjning av material till monteringsstationerna. Ett 

lagerhanteringssystem kan möjliggöra att truckförarnas användning och funktionalitet i 

handdatorerna kan utökas exempelvis genom att ytterligare stödja deras arbete i form av 

digitaliserade prioriteringslistor vid förflyttning av material. 

 

Förbättra uppkopplingen för handdatorer 

Den handhållna hanteringsutrustning, i form av handdatorer, tappar koppling till företagets 

nätverk vilket resulterar i att truckförarnas arbete avbryts och inte kan fullföljas förens 

uppkopplingen upprättats igen. Att säkerställa handdatorernas trådlösa uppkoppling till 

nätverket är en betydande förutsättning för att använda dem på ett effektivt sätt i verksamheten. 

Detta gäller i hela verksamheten där aktivitet med handdator sker oavsett om det är inomhus i 

fabriken eller utomhus i anslutning till företagets lokaler. För att garantera att trådlös 
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uppkoppling finns på det platser som kräver detta bör tester genomföras som ligger till grund 

för utvärdering och underlag för eventuella investeringar. 
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6. Utvärdering av arbetsmetodik 

I detta avsnitt utvärderas arbetsmetodiken för att lyfta styrkor samt utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter som uppkommit vid tillämpning av denna. Diskussioner kring 

arbetsmetodikens generaliserbarhet presenteras. 

 

Den arbetsmetodik som presenterats i denna studie har utvecklats av författarna med fokus på 

att effektivisera den interna materialförsörjningen från godsmottagning, via lagring till 

produktion. Arbetsmetodiken har fungerat som utgångspunkt och tillämpningen av metodiken 

har bidragit till att författarna fått en god insikt i hur en verksamhet, utifrån nuvarande arbetssätt 

och arbetsmoment, kan effektiviseras med hjälp av de olika faserna i metodiken. 

 

6.1 Styrkor 

Arbetsmetodikens uppbyggnad formar ett gediget underlag för att möjliggöra effektiviseringar 

i verksamheten främst genom dess omfattande fokus på de mest grundläggande områdena vid 

hantering av material i godsmottagning, i lager och till produktion. Mattsson (2012) framhåller 

att hög effektivitet är en bidragande faktor till att företag blir framgångsrika. De tre områdena 

som nämndes ovan bryts sedan ned ytterligare i flera delmoment för att inrikta sig på mindre 

delar inom respektive del i verksamheten. De olika faserna i arbetsmetodiken, förutsättningar, 

beskrivning av nuläget, analys av nuläget, utformning av förbättringsförslag, genomförande 

och uppföljning, skapar ett enkelt och tydligt tillvägagångssätt för att samla in och analysera 

data. Genom att arbetsmetodiken bland annat grundar sig i samma konstanta systematik som 

PDCA är arbetet med denna arbetsmetodik, och dess ingående delar, återkommande vilket kan 

skapa en kultur där kontinuerligt arbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av 

verksamheten. 

 

När analys av nuläget (Fas 3) inleds och arbetas fram, med utgång från och hjälp av den givna 

teoretisk referensram, är det enkelt att identifiera likheter och motsägelser gentemot det resultat 

som framkommer i nulägesbeskrivningen (Fas 2). Dessa likheter och motsägelser som urskiljs 

skapar på ett naturligt sätt ett underlag för de delar eller arbetsmoment som verksamheten 

behöver finjustera, utveckla eller helt omkonstruera för att förbättra företagets processer. 

 

Ett fokusområde i arbetsmetodiken utgörs av hur digitala lösningar tillämpas i verksamheten 

och Lumsden (2012) menar att tillämpning av effektiva sätt att hantera information är 

betydande och att det ständigt uppstår nya möjligheter att hantera detta i form av ny teknik. Att 

använda olika typer av digitala lösningar möjliggör i många fall en effektivare verksamhet 

genom att arbetssätt kan utformas för att underlätta för användarna där de faktiskt arbetar och 

att de arbetsmoment som genomförs kan rapporteras direkt, oftast direkt in i företagets system. 

Att utvärdera och förbättra en verksamhet utifrån hur väl de arbetar med digitala lösningar är 

ett betydelsefullt element för att öka konkurrensförmågan gentemot konkurrenter. 
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6.2 Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Det bör lyftas fram huruvida tillämpningen av arbetsmetodiken kan utföras på små till 

medelstora företag. Finns det resurser såsom personal, kompetens och tid för att tillämpa 

arbetsmetodiken? Mindre företag kan ha svårigheter med att avsätta tillräckliga resurser för att 

arbeta med arbetsmetodiken liksom Frick och Kempa (2011) menar att begränsad kapacitet, i 

form av resurser, kan skapa utmaningar att införa och underhålla ett ledningssystem (ISO 

45001). En lösning kan förslagsvis vara att de avsatta resurserna arbetar 10–20% av sin arbetstid 

med arbetsmetodiken. Ett sådant förfarande kan också resultera i att arbetet känns ostrukturerat 

och att det alltid förekommer ledtider när arbetet ska startas upp igen samtidigt som resurserna 

kan bli avbrutna av mer brådskande angelägenheter.  

 

Metoder, principer och teoretiska resonemang som arbetsmetodiken baseras på bör användas 

som en god grund och inspiration för andra verksamheter. Däremot bör det poängteras att alla 

verksamheter är unika och därför kan det möjligtvis krävas att det kompletteras med andra 

metoder och principer som passar in på de förutsättningarna som en given verksamhet grundas 

på men också på dess framtida villkor. Därmed kan egna anpassade tillvägagångssätt behöva 

implementeras för att tillgodose verksamhetens förutsättningar. 

 

Om det förefaller att en verksamhet som tillämpar arbetsmetodiken måste komplettera med 

andra metoder, principer och teoretiska resonemang som inte lyfts fram kan det finnas en 

utmaning i att finna supplement genom exempelvis kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som 

ter sig självklart för akademiker. Ett sätt för att komma till rätta med detta är att inkludera 

studenter som studerar logistik och öppna upp för ett samarbete, exempelvis vid ett 

examensarbete. En annan metod är benchmarking, att jämföra den egna verksamheten med hur 

andra företag arbetar. 

 

En utmaning som uppkom under tillämpningen på fallföretaget Cibes Lift Group var att många 

av de olika flödena gick in i varandra. Det var emellanåt svårt att särskilja och att sätta klart 

definierade gränser för de olika flödena mellan godsmottagningen, förrådet och 

materialhantering till produktionen. Med det sagt bör det ifrågasättas om detta är 

arbetsmetodikens fel eller om det möjligtvis är naturligt förekommande att flöden korsar och 

påverkar varandra i verksamheter. Arbetsmetodiken skulle därmed kunna utvecklas för att 

kunna särskilja olika flöden tydligare. 

 

I tillämpningen av arbetsmetodiken har enbart fas 1–4 utförts och därmed finns det delvis ett 

gap då fas 5 och 6 inte har tillämpats vilket gör att dessa faser inte heller kunnat utvärderas. Det 

hade däremot varit intressant att arbeta vidare med dessa faser för att se vad effekterna blir på 

den interna materialförsörjningen. Då de framtagna förbättringsförslagen i denna rapport inte 

implementerats saknas insikt om dessa är genomförbara i praktiken. 

 

Vidare bör även kostnads- och investeringskalkyler genomföras och tillämpas under 

utformning av förbättringsförslag (fas 4). Dessa kalkyler är av stor vikt för att besluta om de 

framtagna förbättringsförslagen potentiellt kommer att bli lyckosamma. Med det sagt måste 



 

 

 

84 

alltså förtjänsten av förslaget (effektivitet, kortare ledtider) vara större än kostnaderna (resurser, 

investeringar) som uppkommer vid en implementering, fördelaktigt mätt i monetära termer. 

 

6.3 Vidare tillämpning av arbetsmetodik 

Arbetsmetodiken utformades med utgångspunkt att tillämpas på producerande företag men 

tillämpning bör också kunna ske i andra verksamheter där någon typ av materialförsörjning 

finns, exempelvis intern försörjning av förbrukningsartiklar och mat inom sjukvård och 

tandvård, skola eller av varor inom detaljhandeln. 

 

Arbetsmetodiken kan även rikta sig till organisationer verksamma inom en rad olika branscher. 

I huvudsak krävs någon typ av intern materialförsörjning för att tillämpa arbetsmetodiken som 

inkluderar mottagning av material, lagring och materialhantering till produktion. Det bör 

poängteras att inte hela metodiken behöver användas utan även enskilda delar kan väljas ut, 

exempelvis kan vissa verksamheter enbart vara intresserade över att se hur materialhanteringen 

från förrådet till produktionen kan effektiviseras. Det kan också finnas tillfällen där förfarandet 

av intern materialförsörjningen upprepar sig flera gånger inom en verksamhet innan en slutlig 

produkt är framställd. Exempelvis kan ”godsmottagning” egentligen vara mottagning av 

material som tidigare har bearbetats som råmaterial av en föregående process. 

 

Det finns således olika områden som har lyfts fram som vidare går att addera och vidareutveckla 

för att ytterligare förbättra och finjustera arbetsmetodiken. 
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7. Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 

I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som besvarar studiens syfte och 

forskningsfrågor. Både studiens teoretiska och praktiska bidrag förs fram samt förslag på 

fortsatt forskning presenteras. 

 

7.1 Slutsatser 

Syftet har specificerats genom tre forskningsfrågor. Nedan redogörs vilka områden som är av 

betydelse för (forskningsfråga 1), och hur digitala lösningar kan bidra (forskningsfråga 2) till, 

att effektivisera intern materialförsörjning. Därefter framförs en redogörelse för 

forskningsfråga 3 som även svarar på studiens syfte. 

 

Forskningsfråga 1: Vilka områden är av betydelse för en effektiv intern materialförsörjning 

och varför? 

 

Genom den teoretiska referensramen identifierades och valdes ett antal olika områden ut som 

ansågs vara intressanta och särskilt avgörande för att skapa en effektiv intern 

materialförsörjning. Genom att analysera nulägesbeskrivningen från fallföretaget mot dessa 

teoretiskt betydande områden bekräftades att dessa var av stor vikt. Delvis identifierades flera 

skiljaktigheter mellan de teoretiska principerna och metoderna mot arbetssätten som 

fallföretaget tillämpade. Med det sagt låg de utvalda områdena till grund för att skapa 

förbättringsförslagen och därför kan dessa anses vara betydande för att effektivisera hantering, 

förflyttning, lagring samt informationshantering, alla delar i att skapa en effektiv intern 

materialförsörjning.  

 

Nedan följer de områdena som är av stor vikt för att effektivisera intern materialförsörjning, 

respektive område avhandlades mer detaljerat i kapitel 5.3: 

Godsmottagning:   

 Lossning 

 Mottagning- och kvalitetskontroll 

 Uppackning/ompackning 

 Märkning och adressering 

 Interntransport och inläggning 

 

Förråd:   

 Förvaringsmetoder 

 Buffertens placering 

 

Materialhantering 

till produktion:   

 Intransport från förråd 

 Uttagsprinciper 

 Plocktekniker 

 Beställningspunktssystem 
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Forskningsfråga 2: Hur kan digitala lösningar bidra till effektiviserad intern 

materialförsörjning? 

 

Digitala lösningar och hjälpmedel kan resultera i att olika förfaranden inom en lagerverksamhet 

kan genomföras under en generellt kortare tidsåtgång främst genom att olika typer av 

hanteringar förenklas och automatiseras. Digitala tillvägagångssätt kan också öka 

tillförlitligheten och säkerheten gällande exempelvis information som överförs inom 

verksamheter. Däremot kräver detta att rätt grunddata och korrekta registreringar ständigt utförs 

och otröttligt eftersträvas. Genom att integrera digitala lösningar i så stor utsträckning som 

möjligt i verksamheters processer och moment, där manuella hanteringar ersätts av 

automatiska, kan den interna materialförsörjningen effektiviseras. 

 

Några av de digitala lösningarna som bör tas hänsyn till vid effektiviserad intern 

materialförsörjning är: 

Digitala lösningar:  

 Affärssystem 

 Lagerhanteringssystem 

 Truckdator och handterminal 

 Identifieringssystem 

 

Forskningsfråga 3: Hur kan en arbetsmetodik utformas utifrån betydande områden för intern 

materialförsörjning och digitala lösningar för att öka effektiviteten? 

 

Syftet med denna studie var att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att effektivisera 

intern försörjning av material till produktion. Genomgående i denna rapport har följande 

definition av intern materialförsörjning tillämpats: 

 ”Intern materialförsörjning avser aktiviteter såsom hantering, 

förflyttning, lagring samt informationshantering för att säkerställa att 

material finns tillgängligt på rätt plats, innehar rätt kvalitet, vid rätt tid 

i produktionen”. 

 

I rapporten valdes ett antal områden ut som ansågs vara betydande för att skapa en effektiv 

intern materialförsörjning. I tillägg identifierades ett antal digitala lösningar som bedömdes 

vara viktiga att ta hänsyn till. Däremot ansågs inte dessa områden vara tillräckliga för att direkt 

och enskilt skapa en effektiv intern materialförsörjning. För att understödja dessa områden (fas 

2) krävdes komplement i form av ett antal strukturerade faser med viktiga hänsynstagande som 

metodiskt måste följas, steg för steg, i en arbetsmetodik. Genom att följa stegen kan 

verksamheter utveckla nya eller förbättrade processer, metoder och förfaranden vilket i sin tur 

kan leda till en effektivare intern materialförsörjning. Arbetsmetodiken och dess ingående delar 

illustreras i figur 31. 
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Figur 31. Arbetsmetodiken och dess ingående delar, för effektivare intern materialförsörjning, egen utformad figur. 

 

Nedan ges en sammanfattad beskrivning av de faser som ingår i arbetsmetodiken: 

Fas 1:  Tillämpning av arbetsmetodiken inleds med fasen Förutsättningar som bland 

annat omfattar problemområdet, vad målet med arbetsgången är och vilka krav 

som ställs. Inledningsvis bör avgränsningar formuleras med hänsyn till både 

resurser och tid. 

 

Fas 2:  Nästa fas Beskrivning av nuläget innefattar att information och data samlas in för 

att skapa en uppfattning om den verksamhet som studeras. Insamling av 

information och data bör genomföras med hjälp av observationer, intervjuer och 

flödeskartläggning. 

 

Fas 3:  Därefter, i fasen Analys av nuläget, analyseras det som framkommit i tidigare fas 

med relevanta metoder, principer och teorier för att framhålla vilka delar i 

verksamheten som kan behöva förändras eller utvecklas. 

 

Fas 4:  I Utformning av förbättringsförslag formas en inriktning och förslag på 

förbättringar som kan tillämpas för att förbättra den nuvarande verksamheten. 

 

Fas 5:  I fasen Genomförande implementeras utvalda förbättringsförslag i de processer 

som verksamheten tror kommer resultera i positiva effekter. 

 

Fas 6:  Slutligen i det sista steget, Uppföljning, kontrolleras och jämförs att de nya 

implementerade förbättringsförslagen fått önskad effekt. 
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7.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar med kunskap om intern materialförsörjning från godsmottagning, via lagring till 

produktion, hur det teoretiskt och praktiskt kan tillämpas och hur den kan effektiviseras. Studien 

ger en god bild över teori inom intern materialförsörjning, vilket kan bidra till en bättre 

förståelse för hur en verksamhet utifrån detta kan utformas. För företag som vill utveckla sin 

verksamhet kan studien och framförallt den utformade arbetsmetodiken tillämpas och vara en 

utgångspunkt för att skapa en effektivare intern materialförsörjning. Arbetsmetodiken ger ett 

strukturerat tillvägagångssätt, med tydligt definierade faser, som är enkla att följa. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Nedan presenteras förslag på fortsatt forskning: 

 Tillämpa fas 5 och 6 i arbetsmetodiken för att testa om de inledande faserna 1–4 kan 

genomföras och följas upp.  

 

 Testa arbetsmetodiken på fler fallföretag och utveckla den, med fokus på automation 

samt med större inriktning och hänsyn till digitalisering. 

 

 Utveckla prioriteringen av förbättringsförslag med att ta hänsyn till ekonomiska termer, 

genom exempelvis ökad produktivitet, tidsvinst eller minskad förbrukning av resurser 

och svinn. 

 

 Utforska hur arbetsmetodiken går att tillämpas hos andra typer av företag eller 

organisationer, än tillverkande företag, för att kunna utveckla och utvidga 

arbetsmetodikens tillämpbarhet. 

 

 Utveckla arbetsmetodiken genom att inkludera uppföljningssystem som en del av 

arbetet i metodiken, varpå det går att följa upp och bedöma om de förändringar som 

genomförs genererar goda resultat. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 

1. Hur tycker du att materialförsörjningen från godsmottagning till produktionslina fungerar? 
 

2. Vilka för- och nackdelar ser du med den nuvarande materialförsörjningen? 
 

3. Hur tror du att materialförsörjningen skulle kunna bli mer effektiv? 

 

4. Vilka digitala lösningar använder du och hur tycker du att de fungerar? 
 

5. Vilka för- och nackdelar kan du se med de digitala lösningar som du använder? 
 

6. Hur tror du att användandet av digitala lösningar skulle kunna bli mer effektiv? 

 

Har du något du vill berätta som vi missat att fråga?  

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuunderlag Survey Monkey 

Fråga 1: 

 
Fråga 2: 

 
 

Fråga 3: 
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Bilaga 3: In- och utleveransens placering 

Här redogörs de principiella skillnaderna i det totala transportarbetet om inleverans och 

utleverans är placerade i motsatt sida av lagret eller om dessa förekommer på samma sida.  

 De blå pilarna visar transporten/förflyttningen vid inleverans av material och de pilarna 

som är orange visar utleveransen. Varje enskild pil illustrerar en (1) ”sträcka”, för att 

förenkla och påvisa skillnaderna i det totala antalet ”transportsträckor” som förekommer 

vid de olika förfarandena. 

 Pilarna illustrerar att exempelvis en truck kör in godset i lagret, lämnar av det vid rätt 

lagringsplats (kategori) och kör slutligen tillbaka för att hämta upp ett nytt gods. Därmed 

är en ”total sträcka” avklarad. Exempelvis (i figur 32) har kategori A 8 ”in-sträckor” 

(blå pilar) och 2 ”ut-sträckor” (orange pilar), totalt 10 ”sträckor”. 

 Frekvensläggningen gäller enligt A=80%, B=15%, C=4,5% D=0,5%. A-produkter står 

därmed för 80% av det totala erforderliga transportarbetet, B för 15% o.s.v. 

 

Det totala antalet ”sträckor” i figur 32 är alltid 10 per kategori, och summan blir därmed 40 

”sträckor”. Genom frekvensläggningens viktning erhålls ett viktat värde av varje kategori med 

en summa av 10. 

 

 
Figur 32. Inleverans och utleverans placerade i motsatt sida av lagret, baserat på Lumsden (2012, p. 491), egen 

utformad figur. 

 

I figur 33 skiljer ”sträckorna” sig och är mellan 4–16 ”sträckor” per kategori, också med en 

summa av 40 ”sträckor” som tidigare. Summan av de viktade kategorivärdena är däremot 5,02. 

I följd av frekvensläggningen (viktning) och placeringen av inleverans och utleverans leder 

figur 33 till ett, i princip dubbelt så, effektivare transportarbete då det reduceras med cirka 50%.  



 

 

 

 
Figur 33. Inleverans och utleverans placerade på samma sida av lagret, baserat på G. Olsson, egen utformad figur. 


