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Sammanfattning  
För att hantera utmaningarna med konkurrensen på dagens marknad krävs det en väl 

utformad layout över verksamheten. Layout har en påverkan på hela interna flödets prestanda 

samt kvalitet. Majoriteten av forskning inom layout är över hela verksamheten. Denna studie 

har avgränsat sig till att utforma en layout för en godsmottagning.  

 

Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka faktorer effektiviteten i en 

godsmottagning påverkas av samt undersöka vilka samband det finns mellan layout och 

kvalitet i det interna flödet i en godsmottagning för att sedan utforma en layout.  

 

Det empiriska materialet togs fram genom semistrukturerade intervjuer med personal på ett 

fallföretag och observationer utfördes i godsmottagningen under totalt sex timmar. Totalt 

intervjuades två arbetare i godsmottagningen, en produktionsledare samt en logistikchef. 

Resultatet från de empiriska undersökningarna visade att personalen på fallföretaget har olika 

syn på hur det interna flödet ser ut samt att personalen anser att materialet transporteras långa 

sträckor. Det sker nio operationer från att godset kommer in tills att det når lagret. 

 

Slutsatsen för denna fallstudie innebär förbättringar i det interna flödet från 

godsmottagningen ut till lagret och skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska ha 

en gemensam syn på hur det interna flödet i fallföretaget ska se ut. För att möjliggöra detta 

bör det gemensamma flödet vara visuellt tydligt för att bemöta dessa rutiner. Genom denna 

studie har en layout över en godsmottagning utformats inkluderat hur det interna flödet bör 

fungera samt de påverkande faktorer och samband företag bör ha i åtanke vid utformning av 

layout för godsmottagning. Vid implementering av vår layout reduceras två av nuvarande 

operationer i slussen och godsmottagningen.   
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Abstract  
To handle the challenges of competition in today's market, a well-designed layout of the 

business is required. Layout has an impact on the entire internal flow performance and 

quality. The majority of research within layout is all over the whole facility. This study has 

been limited to designing a layout for a goods reception. 

 

The purpose of this case study was to investigate which factors the effectiveness of a goods 

reception is affected by and examine what connections there is between layout and quality in 

the internal flow in a goods reception in order to then design a layout. 

 

The empirical material was produced through semi-structured interviews with staff at a fall 

company and observations were made in the goods reception for a total of six hours. In total, 

two workers were interviewed in the goods reception, a production manager and a logistics 

manager. The results from the empirical surveys showed that the personnel at the fall 

company have different views on how the internal flow looks and that the staff believes that 

the material is transported long distances. There are seven operations from the goods coming 

in until it reaches the warehouse. 

 

The conclusion for this case study means improvements in the internal flow from the goods 

reception to the warehouse and create the conditions for all employees to have a common 

view on how the internal flow in the fall company should look like. To enable this, the 

common flow should be visually clear to address these routines. Through this study, a layout 

of a goods reception has been designed including how the internal flow should work and the 

influencing factors and connections companies should bear in mind when designing the 

layout for goods reception. When implementing our layout, two of the current operations in 

the lock and the goods reception are reduced. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras studien, bakgrund, problemformulering och syfte med 

forskningsfrågor samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

I dagens ständigt föränderliga miljö är optimering av en layout en viktig fråga för många 

verksamheter då layout kan vara en viktig nyckel för att identifiera potentiella problem innan 

de uppstår, exempelvis långa ledtider (Centobelli, Cerchione, Murino & Gallo, 2016a). 

Ledtid innebär tid mellan aktiviteter (Lumsden, 2012) och enligt Mattsson (2004) inkluderas 

även den tid det tar att genomföra en aktivitet. Enligt Suhardi, Juwita & Dwi Astuti (2019) 

kan en förbättring av en layout minska både ledtiden och avståndet mellan arbetsstationer 

(Suhardi, Juwita & Dwi Astuti, 2019; Leno, 2012). En layout avser fastläggningen av varje 

maskin eller resurs i produktionsanläggningen för att stödja ett jämnt flöde i 

produktionsprocessen (Tarigan, Rahman & Rizkya, 2018) och enligt Minhee och Junjae 

(2019) har en layout ett betydande värde för tillverkande företag och strukturen hos layout är 

relaterad till prestandan i materialhanteringen på en industri eller arbetsyta (Minhee & Junjae, 

2019).  

 

Ett problem verksamheter står inför är att konkurrenterna på dagens marknad är flexibla och 

för att hantera denna utmaning krävs en väl utformad layout (Zhang, Zhou & Zhao, 2018). 

Effektivitet av layout kan påverka hela systemets prestanda och kvalitet vilket hänvisar till 

den fysiska placeringen av anläggningar för att ha den kortaste ledtiden (Suhardi et al. 2019). 

Effektivitet i materialflöde definieras av antalet arbetsstationer och målet är att reducera tiden 

genom att minimera antalet arbetsstationer (Kovacs & Kot, 2017).  

 

För en ledtidsreducering i det interna flödet menar Centobelli, Converso, Murino och Santillo 

(2016 b) att materialhanteringen i företaget bör optimeras. Enligt Leno (2012) är det viktigt 

med en optimal layoututformning då materialhanteringstiden har en stor påverkan på 

produktiviteten för tillverkande företag. Målet är att minimera materialhanteringskostnaden 

med hjälp av en optimal layout (Leno, 2012). 

 

 Det finns ett behov att undersöka effekten av aktiviteter i flödena (Centobelli, Converso, 

Murino & Santillo, 2016 b) och då menar Petersson, Johansson, Broman, Blücher och 

Alsterman (2009) att fokus på kvaliteten i flödet bör prioriteras eftersom det resulterar i ett 

effektivare flöde. Kvalitet inom tillverkande företag innebär att reducera slöseri i de interna 

flödena och förbättrad kvalitet påverkar ett företags lönsamhet med kortare ledtider (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Kvalitet innehåller även tre dimensioner för en hållbar utveckling vilket 

syftar till ekonomisk hållbarhet vilket handlar om att hushålla med resurser, miljömässig 
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hållbarhet syftar till att visa respekt mot naturen samt social hållbarhet handlar om alla 

människors lika värde vilket företag bör ansvara för (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Både kostnad och avstånd mellan arbetsstationer kan enligt Leno (2012) reduceras genom en 

layout (Leno, 2012). Då framtida forskning om layout skulle kunna leda till fler resultat än 

endast förbättrad produktion i en verksamhet, och då majoriteten av forskningen fokuserar på 

layout för hela organisationen behövs det mer forskning om layout i fler områden i en 

tillverkande industri (Flores Garcia, Ruiz Zuniga, Urenda Moris & Syberfeldt, 2018).  

 

1.2 Problemformulering  

Befintlig forskning angående utformning av layout för en hel verksamhet finns men det är få 

utförda studier angående utformning av layout för enbart godsmottagning. Av denna 

anledning blir det intressant att studera hur en godsmottagning kan effektiviseras för att 

uppnå minskning av ledtider i det interna flödet i förhållande till kvalitet. För att kunna uppnå 

effektivitet i flödena menar Lumsden (2012) att ledtiderna är viktigt att ta hänsyn till och att 

industrierna bör försöka reducera de interna ledtiderna. 

 

Då marknadens behov är i ständig förändring har företag blivit mer intresserade av att 

förbättra kvaliteten i sina processer. För att kvaliteten i det interna flödet ska förbättras är det 

viktigt att skapa förutsättningar för att upprätthålla ett snabbt flöde med hög kvalitet 

(Ravichandran, 2017). 

 

Majoriteten av den befintliga forskningen fokuserar på en utformning av en layout för en hel 

verksamhet och därför är det intressant att studera utformningen av olika delar i en 

verksamhet, exempelvis över en godsmottagning (Flores et al. 2018).   

 

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera utformningen av en layout vid en godsmottagning med särskild hänsyn 

till kvalitet och effektivitet avseende ankommande gods 

 

För att nå detta syfte har två forskningsfrågor tagits fram: 

● Vilka faktorer påverkar en godsmottagnings effektivitet?  

● Vilka samband finns mellan layout och kvalitet i processerna på en godsmottagning? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till aktiviteterna i en godsmottagning i ett tillverkande företag.  
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2. Metoder   

Detta kapitel redogör för val av angreppssätt denna studie har använts för att kunna 

genomföra studien. Här redogörs för vilka typer av datainsamling denna studie har 

genomfört samt vilka metoder författarna använt för att ta fram data. Kapitlet avslutas med 

en metodkritik för att påvisa studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

2.1 Metodval 

Kvalitativa data i form av semistrukturerade intervjuer och observationer har använts i denna 

fallstudie. Primärdata har hämtats från semistrukturerade intervjuer, observationer och 

sekundärdata har hämtats från vetenskapliga artiklar.  

 

2.1.1 Angreppssätt  

Denna studie har en induktiv ansats, vilket enligt Blomkvist och Hallin (2015) innebär att 

fokus ligger på empirin innan teorin väljs. Under studiens gång har syftet och 

frågeställningarna ändrats vilket enligt Blomkvist och Hallin (2015) beskriver är vanligt 

förekommande. 

 

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsmetod och passar när nya dimensioner ska upptäckas, och 

används ofta i induktiva studier då teorin ska växa fram ur empirin. I en fallstudie undersöks 

en eller flera enskilda fall för att sedan tydliggöra det utvalda fallet (Blomkvist & Hallin, 

2015). Anledningen till att en fallstudie har använts i denna studie är för att få djupare 

kunskap om det område vi studerade på fallföretaget.  

 

2.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Studien har samlat in kvalitativa data i form av semistrukturerade intervjuer. Blomkvist och 

Hallin (2015) menar att med hjälp av intervjuer kan oväntade upptäckter göras vilket kan vara 

en viktig aspekt vid kvalitativ forskning, och även en lämplig metod att använda när djupare 

förståelse av det studerade ämnet krävs (Blomkvist och Hallin, 2015).  En semistrukturerad 

intervju är organiserad kring ett antal frågeområden vilket vanligtvis är bestämt på förhand 

och ordningen på frågorna ändras vanligtvis under intervjuens gång (Blomkvist och Hallin, 

2015). Frågorna har tagits fram med hjälp av vetenskapliga artiklar och intervjuunderlaget 

bifogas se bilaga 1 och 2.  

 

Intervjuerna utfördes med en logistikchef, en produktionsledare samt två anställda i 

godsmottagningen i syfte att få mer information angående det interna flödet och om åsikterna 
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delas av den intervjuade personalen. Intervjuerna utfördes i ett litet konferensrum inne i 

fallföretaget och tog mellan 5–10 minuter per person. Intervjuerna spelades in på två 

mobiltelefoner för att kunna repetera frågorna och svaren.  

 

Kompletterande frågor ställdes under studiens gång för att få svar på antalet leverantörer 

fallföretaget har samt kvantiteten på inleveranser per dag se bilaga 2.  

 

2.1.4 Observationer   

Slussen och godsmottagningen har observerats för att identifiera nuläget på fallföretaget. För 

att dokumentera aktiviteter, människors arbetssätt samt få en djupare förståelse vid svar på 

utforskande frågor lämpar sig observationsmetoden (Blomkvist och Hallin, 2015). Andersen 

och Schwencke (2013) menar att det finns både fördelar och nackdelar med observationer. 

Fördelar med observationer är att få en helhetsbild över hur personer arbetar i praktiken. 

Nackdelar är att det kan vara svårt att förstå de observerade handlingar och även att de 

observerade personerna kan tycka att det är obehagligt att bli iakttagna, och utför därför sitt 

arbete på ett annorlunda sätt än vad det brukar utföras på (Andersen & Schwencke, 2013). 

Observationer kan utföras öppet eller dolt. Vid en öppen observation blir de observerade 

personerna informerade om att de ska bli observerade (Andersen & Schwencke, 2013). I 

denna studie har observationerna varit öppna, de observerade personerna var informerade 

innan att de blev observerade.  

 

Syftet med observationen var att skapa en helhetsbild över flödena och arbetsprocesserna i 

slussen och i godsmottagningen. Observationen har utförts från att godset anländer till 

fallföretaget tills att godset ligger i lagret för att möjliggöra en helhetsbild över hela slussen 

och godsmottagningen. Totalt var det nio operationer men endast åtta operationer 

observerades, och de åtta operationerna var: 

1. Godset lades på lager inne i slussen efter ankomst till fallföretaget 

2. När godset låg på lager inne i slussen 

3. Då godset transporterades och lades på mellanlager inne i godsmottagningen 

4. När godset låg på mellanlagret inne i godsmottagningen 

5. Godset transporterades från mellanlagret till stationerna för paket och pall där 

inscanning av godset i systemet på fallföretaget sker 

6. Godset med tydliga skador transporteras till kvalitetskontrollen 

7. Gods utan defekter efter inscanning transporteras ut till lagret 

8. Gods som skulle returneras till leverantören transportades till returen 

 

Observationen utfördes under en dag i totalt sex timmar. Ett observationsprotokoll har 

använts (se bilaga 3), se bilaga 4 för exempel på hur detta observationsprotokoll användes. 

Varje observerad station antecknades på enskilt observationsprotokoll.  
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2.1.5 Processkartläggning  

Kartläggningen utfördes i syfte att anteckna det interna flödet i godsmottagningen för att 

tillsammans med informationen från observationerna rita upp ett materialflödesschema. 

Enligt Olhager (2013) är ett materialflödesschema en figur över hur ett flöde är uppbyggt och 

kan användas vid bedömning av ledtiderna i processen.  

 

Ett materialflödesschema består av symboler vilket beskriver aktiviteter, cirklarna i schemat 

symboliserar en operation och trianglarna symboliserar lagringspunkter (Olhager, 2013). 

Enligt Sandholm (2001) kan flaskhalsar, potentiella problem samt onödiga steg identifieras 

genom ett flödesschema. Ett flödesschema är vanligtvis ett hjälpmedel vid planering 

(Sandholm, 2001). Nedan i figur 1 presenteras några av de symboler inkluderat i ett 

materialflödesschema: 

 

 
 

 

Figur 1: Figuren visar symboler i ett materialflödesschema (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 

2013). 

 

2.1.6 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar och studentlitteratur har använts för att få en djupare förståelse för 

kvalitet och effektivitet samt utformningen av layout anpassad till godsmottagning. 

Samsökningstjänsten Discovery har använts för att hitta relevant litteratur till studien. 

Discovery är kopplad till stora databaser, exempelvis ScienceDirect, Emerald, Scope och 

Taylor & Francis. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom att kombinera sökorden: 

“lean”, “layout”, “quality”, “material handling” samt “lead time”.  Enligt Blomkvist och 

Hallin (2015) är litteratur alla former av publicerat material vilket inluderar bland annat 

böcker, avhandlingar och tidskrifter (Blomkvist & Hallin, 2015). Genom att göra en 

litteraturstudie kan tidigare information om studier användas inom det studerade området. Det 
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är viktigt att i början av studien börja läsa information för att få en bredare förståelse inom 

ämnet (Andersen & Schwencke, 2013).  

 

Det har funnits en strävan i studien att endast använda vetenskapliga artiklar som är 10 år 

eller yngre, då ämnet effektivitet och kvalitet ständigt utvecklas och för att den senaste 

forskningen önskades.  

 

2.2 Analysmetod 

Observationer och intervjuer har legat till grund för denna studie. Information från 

observationerna kommer visa hur flödet ser ut. De empiriska undersökningarna har 

tillsammans med teori analyserats för en förbättring ur ett kvalitet- och effektivitetsperspektiv 

i det interna flödet.  

 

2.3 Metodkritik 

Studera rätt saker uppnås genom att exempelvis diskussionen besvarar frågeställningarna 

(Blomkvist & Hallin, 2015). För att stärka relevansen i denna studie har vi intervjuat och 

observerat representativa personer i organisationen för att resultatet inte ska bli missvisande.  

 

Tillförlitlighet innebär att saker studeras på rätt sätt. Undersökningarna ska ge rimliga svar på 

de ställda frågorna. En källa kan ha hög tillförlitlighet genom att den är trovärdig och om de 

är korrekta, framtagna med rätt metod exempelvis (Blomkvist & Hallin, 2015). Intervjuerna 

utfördes på anställda med anknytning till godsmottagningen för att studien skulle bli mer 

tillförlitlig. 

 

För att relevanta diskussioner angående hur dessa kan tillämpas på liknande fall krävs det att 

fallstudien beskrivs i detalj för att läsaren ska kunna bedöma om resonemanget håller 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Denna studie hade blivit mer generell om exempelvis 

semistrukturerade intervjuer och observationer hade genomförts på fler fallföretag.  

 

De fyra individskyddskraven innehåller krav om samtycke, information, konfidentialitet och 

nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Under de empiriska undersökningarna har dessa 

individskyddskrav respekterats.  

 

 Inför de semistrukturerade intervjuer informerades de deltagande angående hur intervjun 

skulle utföras samt hur inspelningarna skulle genomföras. De anställda i godsmottagningen 

informerades samt gav tillåtelse att observera inne i godsmottagningen för en tydligare bild 

angående nuläget.  Förfrågning angående inspelning av de semistrukturerade intervjuerna 

gjordes och godkändes av samtliga deltagare. Personalen på fallföretaget blev informerade av 

logistikchefen innan angående de utförda observationerna och var väl medvetna om att vi 

skulle observera deras interna flöden samt arbetssätt inne på godsmottagningen.  
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Medarbetarna i godsmottagningen blev informerade angående möjlig avbrytning av 

observationen om känslan av obehag skulle uppstå. Innan genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna informerades samtliga om att de har tillgång till att lyssna på 

inspelningarna för ett godkännande om vidare användning av det inspelade materialet.  

 

Personalen blev medvetna om att deltagandet i intervjuerna var anonymt samt frivilligt.  

Innan intervjuerna meddelas samtliga om att intervjuerna är anonyma. Redovisning av denna 

studie utfördes först på fallföretaget för ett godkännande innan redovisningen på Högskolan i 

Gävle.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Teorin grundar sig på 

vetenskapliga artiklar med aktuell forskning inom området samt med kurslitteratur.  

 

3.1 Layout 

En layout avser den fysiska placeringen för exempelvis maskiner, arbetsstationer, lager samt 

stationer där kontroller utförs (Olhager, 2013).  

Layout är enligt Siregar, Tarigan och Nasution (2018) viktigt för produktionen i ett 

tillverkande företag och har ett företag en mindre effektiv layout resulterar det i att 

produktionen inte tillverkar efter maximal förmåga. Det är därför viktigt att utforma en 

effektiv layout för att säkerhetsställa flödet av material (Siregar et al. 2018). Tarigan, Rahman 

och Rizkya (2018) menar att genom en layout kan produktiviteten förbättras samt underlätta 

fritt flöde av material. Utformningen av layout är viktigt för hela produktionen (Siregar et al. 

2018; Olhager, 2013)  

 

Layout bör vara planerad efter ett flöde eftersom att materialhanteringssystem är integrerade 

med varandra. Det är svårt att generalisera en layout då de vanligtvis är anpassade för att 

tillgodose specifika krav på materialhantering (Bowersox et al. 2010). 

 

Layouten för plockningsområdet är viktigt för att uppnå höga nivåer av produktivitet. 

Minimering av distansen för de största flödena samt att undvika korsningsflöden är viktigt 

vid utformningen av en intern layout i företaget (Rushton et al. 2010). Designen för layout 

bör ta hänsyn till utrymme för exempelvis en truck för att lämna eller hämta gods, golvets 

tålighet och byggnadens höjd.  Ett viktigt beslut är att bestämma om godset ska ett rakt eller 

U-format godsflöde och vid utformningen av en layout ska hänsyn till expandering av 

byggnaden tas. Ett rakt genomgående godsflöde är oftast ett bättre alternativ inom lagret 

(Rushton et al. 2010).  

 

3.1.1 Rakt flöde 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär ett rakt flöde att godsmottagningen och utgående 

gods sker på olika sidor av verksamheten. 

 

Ett rakt flöde karaktäriseras av att materialflödet sker endast i en riktning från en startpunkt 

till en slutpunkt och att det endast är en transportväg. I ett rakt flöde ökar transportarbetet och 

är lämpligt när små artiklar med stora volymer ska hanteras. En fördel med raka flöden är att 

hela flödet blir klarare att se och en nackdel är att långa flöden med långa avstånd leder till 

höga kostnader (Lumsden, 2012).  
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Enligt Rushton, Croucher och Baker (2014) ger ett rakt flöde bättre flöde av gods inom lagret 

och används ofta då ett lager har en snabb omsättning på varor.  Ett rakt flöde är inte alltid ett 

bättre alternativ än exempelvis ett U-flöde, detta beror på hur verksamheten är utformad (se 

figur 2). 

 

 
Figur 2: Figuren visar ett rakt flöde (Lumsden, 2012). 

 

 

3.1.2 U-format flöde 

Där in- och utflöden av material ligger nära varandra i form av ett U, kallas för U-flöde. 

Variationen för arbete ökar och då arbetare kan utföra moment på både första och andra 

halvan av flödet leder det till en bättre balansering i arbetet än exempelvis ett rakt utformat 

flöde (Olhager, 2013). I ett U-format flöde kan en större del volym av godset förflytta sig en 

kortare sträcka (Lumsden, 2012). 

 

Rushton et al. (2014) beskriver att den största fördelen med ett U-flöde är att det passar sig 

bäst då aktiviteterna i mottagningen sker vid olika tidpunkter på dagen, exempelvis att 

mottagningen sker på morgonen och på kvällen skickas varor från godsmottagningen. 

Ytterligare en fördel när samma fordon används för ankommande och utgående gods är att 

detta kan vara på samma ställe för båda aktiviteterna (Rushton et al. 2014)  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär en U-formad layout att godsmottagningen och 

utgående gods sker i samma ände i verksamheten. Genom att ha godsmottagningen och 

utgående gods på samma sida skapas fler möjligheter att särskilja placering på godset och 

hanteringen sker på ett effektivare sätt (Jonsson & Mattsson, 2016). (Se figur 3).  

 

 
Figur 3: Figuren visar ett U-format flöde (Lumsden, 2012). 

3.2 Godsmottagning 

Vid godsmottagningen sker leverans av ankommande gods till företaget samt eventuell 

omlastning från lösa gods till pallar för en effektivare hantering (Oskarsson et al. 2013). 
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Godsmottagning är viktigt eftersom det utgör grunden för alla efterföljande aktiviteter i lagret 

och behöver vara noggrant planerad för att alla aktiviteter ska kunna genomföras. Godset 

behöver passera snabbt för att bli tillgängligt för kundorder (Rushton et al. 2010). När tiden 

är begränsad blir det svårt att hinna ta emot godset direkt och göra en ankomstkontroll, av 

den anledningen behöver det finnas utrymme för godset direkt på golvet eller på hylla av 

något slag. Gods hanteras på olika sätt i samband med lagring och transport vilket medför 

ineffektivitet och inverkan på kostnader (Oskarsson et al. 2013). 

 

Viktigt vid mottagandet av gods är att placera godset med kortast sträcka till nästa 

arbetsstation i processen för att spara tid i processen och för att uppnå detta krävs ett gott 

samarbete med leverantörerna (Rushton et al. 2010). Vilken typ av system verksamheten 

väljer att använda för mottagandet av gods, exempelvis en manuell papperslista eller något 

annat administrativt system ligger till grund för företagets kommunikationssystem (Rushton 

et al. 2010).  

 

I godsmottagningen tas godset emot och kontrolleras för att se om godset är skadat eller om 

godset är korrekt levererat. När godset ankommer registreras det på godsets följesedel och 

kontrolleras sedan (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

3.2.1 Slussen 

En sluss är en anläggning dit gods transporteras för att kombineras eller delas upp i andra 

aktiviteter. Vanliga aktiviteter är sortering och ompackning av varor i mindre eller större 

förpackningar (Jonsson, 2008).  

 

Till slussen i verksamheten ankommer godset från leverantören där godset lastas av. Godset 

lossas i slussen och sprids sedan i mindre enheter. Ett sätt att nå effektivitet i slussen är att 

prognostisera godsflödet (Lumsden, 2012).  

 

En sluss möjliggör en minskning av slöseri då gods från företaget kan lastas av med samma 

levererande lastbil. Resultatet av att ha en sluss är att transportkostnaderna minskar men det 

tillkommer kostnader för terminalhantering (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.3 Effektiva materialflöden 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) sker hantering, förflyttning och lagring av material i 

materialflödet. 

Flödeseffektivitet innebär summan av tiderna för aktiviteterna i förhållande till 

genomloppstiden och för att öka flödeseffektiviteten krävs det att en reducering av 

flödesenheter i arbete genom att undvika och eliminera orsaker till köer i flödet (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 
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Enligt Petersson et al.(2009) bör korsande materialflöden undvikas då korsande flöden 

riskerar att störa varandra och raka flöden förhindrar onödiga förflyttningar. 

 

Plockning av gods är ett viktigt element i logistiksystemets effektivitet och produktiviteten 

kan mätas i antal plockningar per person varje timme exempelvis. Det är inte effektivt att gå 

längre sträckor för att plocka godset (Rushton et al. 2010). 

 

3.3.1 Utforma produktflöde 

Utformning av ett produktflöde bör utvecklas först eftersom om det uppmärksammas tidigt 

kan bästa förutsättningarna skapas för att uppnå ett kontinuerligt flöde. Raka flöden bör 

prioriteras före parallella. Anledningen till att det är bättre att satsa på raka flöden är att 

antalet planeringspunkter minskas. Med planeringspunkter menas ett ställe i flödet där beslut 

fattas, leder till att det blir lättare att göra rätt. I ett rakt flöde finns det bara en 

planeringspunkt och den är i början av flödet (Petersson et al. 2009).  

 

Rakt flöde: 

 
Figur 4: Figuren visar ett rakt flöde med en planeringspunkt i början av flödet (Petersson et 

al. 2009). 

Parallellt flöde: 

 
Figur 5: Figuren visar ett parallellt flöde med två planeringspunkter i början och en i slutet av 

flödet (Peterson et al. 2009). 

3.4 Ledtid 

Ledtiden är den tid mellan placeringen av en order i godsmottagningen ut till lagret. Genom 

att studera en process noggrant kan den totala förväntade kostnaden per tidsenhet minimeras 

(Udayakumar & Geetha, 2018). Ledtid definieras vanligtvis som tiden från att en beställning 

utförs till att  leveransen sker. Tiden från att behovet uppstår till tillfredsställelse är också en 
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definition. Skillnaden mellan de två olika definitionerna är tiden mellan ett behov och en 

beställning, vilket i dom flesta fallen kan vara väldigt stor (Lumsden, 2012).  

Ledtiden innefattar aktiviteter exempelvis plockning, hantering och inspektion. En minskning 

av ledtiden möjliggör en ökad konkurrenskraft på marknaden och förbättrar det interna flödet 

(Bianchini, Benci, Pellegrini & Rossi, 2019). I ledtiden ingår den tiden en produkt ligger på 

mellanlager om den ligger på kö eller väntar på att få transporteras till en annan station 

(Olhager, 2013). 

 

Bianchini et al. (2019) menar att en reducering av ledtiden möjliggör en förbättring av de 

interna systemen i verksamheten. Konsekvenserna av en lång ledtid är ineffektivitet och 

förseningar i flödet. 

 

För att minska ledtiden menar Rushton et al. (2010) att företag ska se hela kedjan som en hel 

process, använda information bättre samt att alla arbetare ska ha bättre kontroll på lagret. 

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) finns det inga exakta åtgärder för att minska ledtider och det 

beror mycket på den specifika situationen. De principiella åtgärder företag kan använda sig 

av för att uppnå tidsreduktion i flöden är att eliminera de aktiviteter där inget värde tillförs, 

exempelvis att ompaketera en artikel, göra aktiviteterna mindre komplexa genom att förenkla 

dessa, knyta samman olika aktiviteter om det är möjligt, att oberoende aktiviteter utförs 

parallellt samt att utforma flödet där nästkommande aktivitet utförs direkt utan väntetid 

(Oskarsson et al. 2013) 

 

 

3.5 Kvalitet  

Inom kvalitet är det viktigt att göra rätt från början och även att ta lärdom när väl ett 

misslyckande sker. Genom att dra kunskap av misstagen minskar risken för att samma 

misstag uppstår igen. Förbättrad kvalitet påverkar en organisations lönsamhet med bland 

annat kortare ledtider (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Olhager, (2013) menar att produktionssystemet och processerna i det interna flödet bör vara 

stabila och att samtliga arbetare strävar efter en reducering av slöseri och variabiliteten. För 

att åstadkomma en förbättring i processerna krävs det en analys av hela 

produktionsprocessen. 

 

I ett tillverkande företag kan kvalitetskontroller utföras i ett flöde och ett exempel på detta är 

ankomstkontroll (Olhager, 2013). En kvalitetskontroll innebär att produkter undersöks 

gällande uppfyllelse av kvalitetskrav och därefter fattas beslut om godkännande eller avvisning 

(Sandholm, 2001). Ankomstkontroll syftar till att kontrollera varor eller material från 

leverantörer och avsikten är att defekt eller fel material inte kommer in i det interna flödet och 

stör processerna. Varje arbetare i ett tillverkande företag kan utföra en kvalitetskontroll vid sin 
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station innan bearbetning av materialet och principen kallas “rätt från mig” och syftar till att 

samtliga arbetare vid sin station kontrollerar att inget defekt eller fel material levereras till nästa 

station. Denna princip är speciellt viktig i processen där det finns en flaskhals vilket innebär 

begränsning av kapacitet i flödet (Olhager, 2013).  

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) beror kvalitetskontrollen ofta på artikelns kostnad. Företag har 

ofta ett mindre säkerhetslager på dyrare artiklar och av den anledningen kan det vara viktigare 

att kontrollera dessa. Billigare artiklar kontrolleras via stickprov (Oskarsson et al. 2013). Att 

göra en kvalitetskontroll på det inkommande godset är av stor betydelse för verksamhetens 

kvalitetsarbete, eftersom mål inom kvalitet inte kan uppnås om inte kvaliteten på materialet är 

konstant och känd (Lumsden, 2012).  

 

Genom att förbättra kvaliteten sker färre avbrott, flödet blir smidigare och det blir lättare att 

upptäcka fel, vilket gör att det blir färre omarbeten (Bicheno, 2009).  

 

Genomförande av lagerprocesserna kräver rätt utrustning och medel för internt flöde. Detta 

karakteriseras av tekniska och operativa parametrar vilket har en påverkan på 

lagringsprocessens hastighet och effektivitet (Pyza, Jachimowski, Jacyna-Golda & 

Lewczuka, 2017).  

 

3.5.1 De Sju rätten  

Inom industri definieras logistik av att aktiviteterna utförs rätt (Lumsden, 2012). De sju rätten 

säkrar tillgängligheten att ha rätt material, på rätt plats, i rätt mängd, i rätt tillstånd, i rätt tid, 

hos rätt kund och till rätt kostnad. Det framhäver tidsnytta att materialet finns på en bestämd 

plats vid en bestämd tidpunkt (Bjørnland, Persson & Virum, 2003).  

 

Målet med logistik är att uppfylla de sju rätten, där privatkunder eller större företag ställer 

krav att kostnaden på produkten ska vara låg och leveransen på produkten ska ske komplett 

till den tid kunden kräver (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006).  

 

3.5.2 Planera-Gör-Studera-Lär 

Förbättringscykeln är ett strukturerat angreppssätt vid kvalitetsproblem för att åstadkomma 

kvalitetsförbättringar. För att använda sig av denna cykeln krävs det att företag har kritiskt 

utvärderat sina processer samt sitt sätt att arbeta (Olhager, 2013). 

 

Förbättringscykeln kännetecknas av dess kontinuerliga förbättringsmetod och även en form 

av system för en förbättring av aktiviteterna (Realyvasquez-Vargas, Cecilia Arredondo-Soto, 

Carrillo-Gutierrez & Ravelo, 2018) 

 

Förbättringscykeln kallas “Planera-Gör-Studera-Lär”. PGSL 
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För att ständigt försöka förbättra kvalitetsutvecklingen krävs användning av PGSL. 

Kvalitetsförbättringar i form av bättre produkter med högre kundvärde går alltid att 

åstadkomma (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Hela verksamheten måste sträva mot detta förbättringsarbetet genom alla processer 

kontinuerligt, annars kommer arbetet på sikt att dö ut (Petersson et al, 2009).  

Modellen för förbättringscykeln nedan visar att arbetet mot kvalitetsutveckling är en ständigt 

pågående process (Olhager, 2013) 

 

 

 
 

Figur 6: Figuren visar ett parallellt flöde med två planeringspunkter i början och en i slutet av 

flödet (Peterson et al. 2009). 

 

Nedan beskrivs de fyra delarna inom planera, gör, studera och lär: 

 

1. Planera - innebär att stora problem ska brytas ner till hanterbara mindre problem. För 

att ta reda på orsaker kan ett orsaks-verkan-diagram användas samt även 

brainstorming.  

2. Gör - är när orsaken till problemet är funnen och då ska en arbetsgrupp utses för att 

genomföra åtgärderna i mindre omfattning. 

3. Studera - utförs efter att orsakerna åtgärdats, då studeras effekterna för att se om 

åtgärderna ledde till förbättring.  

4. Lär - handlar om att ta lärdom av hela förbättringsarbetet för att problem inte ska 

återupprepas och om det har varit en lyckad åtgärd ska förbättringen permanentas.  

(Petersson et al. 2009).  
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3.6 Lean 

Lean innebär att företagets resurser används effektivt och att fler resurser än vad 

produktionen kräver inte används. Lean är ett samlingsbegrepp för olika typer av 

förbättringsåtgärder vilket berör kvalitet och tid. Exempel på förbättringsåtgärder inom Lean 

är, värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande aktiviteter, nödvändiga aktiviteter, 5S, 

Jidoka, Kata samt den ovan beskrivna PGSL-cykeln (Olhager, 2013).    

 

3.6.1 Värdeskapande aktiviteter 

Värdeskapande aktiviteter är bearbetande aktiviteter på en produkt eller material där någon 

form av förädling skapas. De värdeskapande aktiviteterna står för det successiva 

färdigställandet av en produkt och för att en produkt ska bli komplett krävs värdeskapande 

aktiviteter. Exempel är montering av detaljer på en artikel eller bearbetning av råmaterial 

(Olhager, 2013).  

 

Wingren (2005) menar att om företag känner till de värdeskapande aktiviteterna i flödet, 

förbättras organisationens förmåga att analysera konsekvenserna av arbetet.   

 

En regel för att avgöra om en aktivitet är värdeskapande eller icke-värdeskapande är att de 

insatser på produkten där förändring sker och tillför värde tillhör de värdeskapande aktiviteter 

medan övriga aktiviteter är icke-värdeskapande (Peterson et al. 2009) 

 

3.6.2 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Till icke-värdeskapande aktiviteter tillhör aktiviteter där inget värde skapas. Exempel på 

sådana aktiviteter är väntan och transport. Väntan är en vanlig form av icke- värdeskapande 

aktivitet vilket oftast sker för att exempelvis rätt material inte har anlänt eller på grund av 

brist på information. Transport internt med truckar är en annan aktivitet där inget värde 

tillförs. Behovet av transporter inne i organisationen kan betyda att något annan är fel, 

exempelvis layouten (Petersson et al. 2009). En orsak till att en icke-värdeskapande aktivitet 

uppstår är att en process i flödet inte är medvetet designad. För att eliminera icke-

värdeskapande aktiviteter bör frågan “varför utförs aktiviteten?” ställa och om det inte finns 

något förståndigt svar på den frågan kan den aktiviteten elimineras (Mattsson, 2002).  

 

Enligt Choomlucksana, Ongsaranakorn och Suksabai (2015) finns det sju kategorier i icke-

värdeskapande aktiviteter vilka är, överproduktion, väntande, transport, ombearbetning, 

onödiga, defekter och överflöde i lager. Genom att eliminera dessa blir processerna mer 

effektiva.  
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Icke-värdeskapande aktiviteter orsakar generellt tids- och kostnadsförluster utan att tillföra 

något värde. Tester är exempel på en icke-värdeskapande aktivitet eftersom den förlänger 

ledtiden samt ökar kostnaden för produkten (Olhager, 2013)   

 

3.6.3 Nödvändiga aktiviteter 

Nödvändiga aktiviteter innefattar stödjande aktiviteter för en effektiv transformation av en 

produkt och underlättar för att de värdeskapande aktiviteter utförs på ett effektivt sätt, 

exempelvis planering av inköp, produktion och leveranser (Olhager, 2013).  

 

Peterson et al. (2009) menar att de nödvändiga aktiviteterna är nödvändiga att utföra för att 

skapa förutsättningar vilket inte kan elimineras. Exempel på nödvändiga aktiviteter är 

rengöring av utrustning, transporter till kunden samt packning av produkter i förpackningar. 

3.6.4 5S 

5S är en japansk metod med syftet att uppnå ordning och reda på arbetsplatsen, vilket bidrar 

till förbättrad kvalitet och arbetssäkerhet (Dimitrescu, Babis, Niculae, Chivu & Dascalu, 

2019; Petersson et al. 2009). 5S används för att skapa förutsättningar för en produktion utan 

slöseri där de fem japanska S:en representerar varje del i begreppet (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

 

Enligt Petersson et al. (2009) är det nödvändigt att ledarna kan förklara varför 5S är viktigt 

för att nå framgång och att motivera arbetarna till att använda sig av metoden. Innebörden av 

5S är att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats där rätt attityd och beteende hos 

personalen är viktigt. En välorganiserad arbetsplats underlättar produktiviteten i företaget och 

risken med att inte ha ordning kan leda till förlorad tid i att leta efter verktyg, komponenter 

och material. För att lyckas med 5S krävs en engagerad ledning vilket i sin tur kan engagera 

medarbetarna. Att bara arbeta med 5S utan att ha engagerad personal kommer att resultera i 

att det bara blir ett städprojekt utan några andra resultat. Medarbetarna måste också förstå hur 

ett effektivt arbetssätt ser ut (Petersson et al. 2009).  

Nedan visas en figur över aktiviteterna inom Lean verktyget 5S: 
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Figur 7: Figuren visar de fem S:en inom 5S (Petersson et al. 2009). 

 

Enligt Garmer (2016) leder 5S till ökad effektivitet och tidsbesparingar. Nedan beskrivs varje 

del av de fem S:en:  

 

1. Sortera - Sortera bort allt onödigt som bara står och tar onödig plats och behålla det 

som används varje dag. 

2. Strukturera - skapa en struktur för att verktyg och material kan nås på ett enkelt sätt. 

Märka upp ytor inne på arbetsplatsen.   

3. Städa - städa och rengöra allt vid arbetsplatsen. Identifiera och eliminera orsakerna till 

smuts. 

4. Standardisera - När det har blivit ordning och reda gäller det att kunna hålla ordningen 

och få det till att fungera. Skapa ett standardiserat system steg för steg för varje 

process. Varje sak på sin plats. 

5. Se efter - Regelbundet följa upp och se efter genom att följa standarder och 

discipliner.  

(Dimitrescu et al. 2019). 

 

3.6.5 Jidoka 

Jidoka innebär att tillägga kvalitet i produkten genom att allt görs rätt från början och handlar 

om att skapa produktkvalitet. Om något i processen skulle gå fel bör den stoppas direkt. Att 

samtliga medarbetare har rätt kompetens är den viktigaste förutsättningen för en process med 

hög kvalitet. Att sträva efter att det ska vara lätt att göra rätt underlättar för att åstadkomma 

“rätt från början” (Petersson et al. 2009). 
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Enligt Olhager (2013) bör samtliga processer vara synliga för att säkerhetsställa avvikelser 

för att dessa ska få uppmärksamhet direkt. Detta ligger till grund för en kvalitetskontroll i 

varje steg i processerna (Olhager, 2013) 

 

3.6.5.1 Inbyggd kvalitet 

En av huvudprinciperna i Jidoka är inbyggd kvalitet vilket är en viktig princip när processen 

ska kvalitetssäkras. I den principen är det viktigt att det följs ett fastlagt arbetssätt och att 

medarbetarna har den krävda kompetensen. Även att medarbetarna är medvetna om nästa 

steg i flödet och då är det en fördel om det layoutmässigt placeras nära varandra (Peterson et 

al. 2009).  

 

3.6.6 Kata 

En kata är en strukturerad rutin för att skapa nya kunskaper och vanor. Genom att använda 

sig av kata är det möjligt att de nya rutinerna blir en vana. Rutinen kommer med tiden att 

omdirigera gamla vanor mot en förbättring och när en hel verksamhet använder sig av kata 

underlättar det vid förändrade omständigheter på ett effektivare sätt. Tillämpningen av kata 

görs genom att använda sig av av utmaningar och arbetsrelaterade problem i arbetslivet 

(Toivonen, 2015). Kata hänför sig till människors beteende vilket hjälper oss att göra ett val 

eller fatta ett beslut när vi ställs inför olika alternativ, likt en guide när vi inte vet vilken väg 

vi ska ta (Rother, 2013). 

 

Enligt Toivonen (2015) innehåller katan fyra processer uppdelad i två olika faser, 

planeringsfasen och genomförandefasen. Nedan presenteras de fyra processerna i kata: 

1.  Förstå riktningen (Planering)- Här används företagets vision och utmaning som guider för 

att förstå vilken riktning aktiviteterna i verksamheten ska förbättras 

2. Ta tag i det nuvarande tillståndet (Planering)- I denna process studeras den nuvarande 

situationen för att få en djup förståelse och utifrån fakta och faktiska observationer komma 

fram till förbättringar.  

3. Upprätta nästa mål (Planering)- Utifrån förståelsen av den nuvarande situationen tas nästa 

mål. Det ska vara utmanande nog för att det inte ska vara klart hur det kommer att uppnås. 

Målet har en tidsplan som kan variera mellan en vecka och tre månader  

4. Upprepa mot målet (Genomförande)- Detta steg innebär att när målet uppnåtts börjar kata 

mot förbättring igen och tanken är att förbättring alltid är en del av arbetet och att det aldrig 

slutar.  
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3.7 Materialhantering   

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär materialhantering förflyttningen och hanteringen 

av materialet (Jonsson & Mattsson, 2016). Materialhantering syftar till principer för godsets 

placering i lagret och förekommer både i lager och terminaler. Leveranssäkerheten påverkas 

av metoder i plockning samt hanteringen av godset. För att minska skadorna och misstag i 

processen krävs det att tidigt planera lämpliga rutiner och placeringar för godset samt i vilken 

ordning varje vara ska plockas (Oskarsson et al. 2013).  

Materialhanteringen innefattar även aktiviteter förknippade med lagringen, exempelvis 

lagringsmaterial och bör fokusera på att minska kostnaderna genom att minska avstånd och 

minimering av inventering. Optimering av materialhanteringen kan resultera i ekonomiska 

besparingar för ett företag (Ferencova & Hurna, 2017). 

Enligt Rushton et al. (2010) kan industrier genom att involvera leverantörer tidigt i processen 

minska potentiella problem i början av det interna flödet och öka kvaliteten i processerna. 

 

Flödets täthet, materialets transportsträcka samt antalet platser där hämtning och lämning av 

godset sker påverkas av utformningen av system i materialhanteringen (Jonsson & Mattsson, 

2016).  

Materialhantering är slöseri och med slöseri menas samtliga aktiviteter där inget värde tillförs 

till slutprodukten. Slöseri tillför osäkerhet i flödet och onödiga kostnader (Lumsden, 2012). 

Därför är det viktigt att ha en standardiserad rutt för materialhantering för att skapa ett bra 

och hållbart tempo i verksamheten (Bicheno, 2009). 

Enligt Chawla, Chanda och Angra (2019) består 20–50% av utgifterna i verksamheten av 

materialhanteringen där bland annat skador på materialet och misstag är inkluderat, därför är 

det viktigt att sådant minimeras. 

 

3.7.1 Streckkoder 

En streckkod är en informationsbärare, en serie med lodräta linjer med olika mellanrum och 

bredd vilket oftast klistras på ett objekt för att underlätta identifiering av produkt, och det 

finns flera hundra olika streckkodstyper. Streckkoder används för att överföra och identifiera 

information om fraktsedel och följesedel när godset ska transporteras eller när information 

ska förmedlas om arbetsbeskrivningar. Vid avläsning av streckkod används en 

streckkodssavläsare av en materialhanterare och operatör vid registrering av orderbekräftelse 

eller mottagning av gods (Mattsson, 2012).   

 

Streckkodsläsare delas in i två kategorier, den första kategorin omfattar läsare utan egen 

scanningsrörelse som inte kan läsa av streckkoder aktivt, den andra kategorin avser läsare 

med förmågan att läsa av streckkoder aktivt (Crocker, Jessop & Morrison, 2012)   

 

3.8 Lager 

Lager spelar en viktig roll inom organisationer för det fungerar som ett centrum inne i 



 

 
20 

 

verksamheten och enligt Thi Hien, Jay, Simon Peter, Jose Arturo och Vikas (2018) spelar en 

förståelse för ett bra fungerande lagersystem en viktig roll för att förbättra effektiviteten i 

verksamheten. 

 

Enligt Bicheno (2009) försämrar lager kvaliteten och det beror på att ledtiderna ökar av lager 

och gör att det blir svårare att upptäcka ett problem. 

 

Det är viktigt i flödet att en produkt finns i lagret när den behövs och den 

lagertillgängligheten beror på ett mått från leveransberedskapen (Mattsson, 2002).  

 

3.8.1 Buffertar  

I alla flöden finns det så kallade buffertar vilket är mellanlager där produkterna ligger på kö. 

Storleken och antalet buffertar beror på egenskaper i organisationens flödesprocess. Målet är 

att ha så små buffertar som möjligt (Petersson et al. 2009). Enligt Bicheno (2009) bestäms 

buffertens storlek av sannolikheten att det uppstår problem i processen. 

 

I en buffert sker påfyllning vid behov och olika artiklar har olika stor buffert. Det finns fyra 

olika typer av buffert och valet av dessa beror på artikeln där kombinationer mellan dessa 

förekommer. Nedan beskrivs de olika typerna baserade på buffertens placering (Lumsden, 

2012; Oskarsson et al. 2013). 

 

1) En närliggande buffert innebär att godset lagras i omedelbar närhet till plockplatsen, men 

inte direkt åtkomlig för personalen vid plockplatsen. 2) Plockzonsbuffert innebär att godset är 

åtkomlig av plockaren där den nedersta raden är buffert och den övre raden når plockaren i 

princip alla pallar i höjdled. 3) Avsidesliggande buffert är en typ av buffert där det krävs en 

speciell buffertpersonal för att plockaren inte har tid eller möjlighet att hämta artiklarna från 

bufferten. 4) Gemensamma buffert- och plockplatser innebär att plockplatsen görs större för 

att bufferten ska rymmas vid plockplatsen, vilket är en kombination mellan en buffertplats 

och plockplats (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.9 Summering av studiens teori 

Studien syftar till att utforma en layout i en godsmottagning med hjälp av teori kring ämnena 

effektivitet och kvalitet. I tabellerna nedan listas de områden och de berörda kategorierna för 

de två olika forskningsfrågorna.  
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Tabell 1: I tabellen listas de områden och kategorier som berör studiens första 

forskningsfråga. 
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Tabell 2: I tabellen listas de områden och kategorier som berör studiens andra 

forskningsfråga. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat baserat på de empiriska undersökningarna från 

fallföretaget. Avsnittet inleds med en företagsbeskrivning av fallföretaget, därefter följer en 

nulägesbeskrivning.  

 

4.1 Företagsbeskrivning  

Fallföretaget i denna studie är ett globalt industriföretag, världsledande inom hållbara 

produktivitetshöjande lösningar och har ungefär 480 anställda. Företaget tillverkar och 

marknadsför innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, 

energilösningar, eldrivna industriverktyg och monteringssystem. Produkterna är fokuserade 

på produktivitet, ergonomi, säkerhet samt energieffektivitet.  

 

Fallföretaget står inför en automatisering av lagret, vilket gör det viktigt att säkra processerna 

med målet att eliminera felaktigheter från godsmottagningen vilket är början i det interna 

flödet.  

 

År 2000 började fallföretaget att lära sig mer om de olika verktygen inom Lean och en 

implementering av vissa verktyg gjordes på aktiviteter i det interna flödet. En resa till Japan 

gjordes för att hämta inspiration och ta lärdom om de olika verktygen inom Lean. För att 

tydliggöra förbättringsåtgärderna använder sig fallföretaget av en tavla där alla aktiviteter 

antecknas. 

 

Vid en implementering av något av verktygen inom Lean beskriver fallföretaget viktiga 

faktorer för att lyckas med förbättringar i arbetet, vilka är: träning, förstå varför förbättringen 

är viktig, att det inte endast gäller produktionen, fråga efter träning inom förbättring varje 

dag, att ledarna är engagerade varje dag samt tid för möten angående förbättringar.  

 

 

4.2 Nulägesbeskrivning 

För att få en djupare förståelse för hur nuläget ser ut inne i godsmottagningen har 

processkartläggning, observationer och intervjuer utförts.  

 

4.2.1 Materialflödesschema 

Processkartläggning har utförts för att få en djupare förståelse över hur flödet ser ut inne i 

godsmottagningen. Processflödet har dokumenterats genom anteckningar. Nedan visas hur 

materialflödesschema ser ut inne i godsmottagningen: 
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Figur 8: Materialflödesschema över hur flödet ser ut i nuläget i slussen och i 

godsmottagningen. 

 

Symbolerna beskriver operationerna i flödet och mellan varje operation sker en transport 

(pilarna i figur 8).  

 

1. Godset ankommer med lastbilar till slussen och en materialhanterare lossar godset och 

lägger det i slussen.  

2. Godset ligger på lager inne i slussen.  

3. Godset plockas med hjälp av en plocklista och prickas av. Sedan transporteras det till 

ett mellanlager inne i godsmottagningen.  

4. Godset som består av pallar och paket ligger på mellanlager inne i godsmottagningen.  

5. Paketen och pallarna plockas och transporteras till stationerna för uppackning och 

scanning.  

6. Paketen och pallarna packas upp och scannas. Om emballaget är defekt transporteras 

det till avdelningen för kvalitetskontroll (till station 8 i figur 8) och om godset inte går 

att använda transporteras det till retur (station 9 i figur 8). Paketen som inte är defekta 

läggs på en vagn.  

7. Pallarna och de uppackade paketen transporteras till lagret. 

 

 

4.2.2 Flödet i godsmottagningen  

I figur 9 nedan visas en layout över hur godsmottagningen ser ut i dagsläget. Observationerna 

visar att när godset har kommit in till industrin placerades det i slussen (märkt slussen på 

layouten) där allt ankommande och avgående gods placeras. När godset ankommer till 

industrin placeras det både utanför porten in till godsmottagningen (GM) och i mitten av 

gången inne i slussen vilket blir svårt för truckarna att ta sig förbi. Sedan hämtas godset och 

transporteras till godsmottagningen (GM) med en truck. Godset transporteras sedan till 

buffertlager inne i godsmottagningen (märkt 1-4 på layouten nedan) beroende på godset 

storlek. Godset är uppdelat i antingen paket eller i pallar, pallarna transporteras till en station 

(märkt pall på layouten) och paketen transporteras till en av de tre stationerna (märkt paket på 

layouten). Vid respektive station för pallar och paket scannas paketen och pallarna för att de 
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ska komma in i systemet industrin. Under observationerna stod det tomma pallar vid 

pallstationen samt även pallar med komponentbitar, vilket blockerade en del av vägen för 

truckarna in till godsmottagningen. Efter inscanning av pallarna skickas de vidare med en 

truck in till pallställslagret. Paketen etiketteras med en streckkod baserat på hyllplats efter 

inscanning, läggs på vagnar och transporteras sedan vidare ut till lagret där paketen scannas 

in och plockas upp av en materialhanterare.   

 

 

 
Figur 9: Layout över slussen och godsmottagningen (GM). 

 

Under observationerna delades layouten ovan (figur 9) ut till två av de anställda i 

godsmottagningen och en till logistikchefen och en till produktionsledaren, där de fick rita ut 

hur de upplever att flödet ser ut från slussen tills att godset är inne i lagret. Det konstaterade 

flödet i godsmottagningen sammanfattades sedan i ett materialflöde här nedan baserat på 

observationerna: 
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4.2.3 Hur författarna uppfattar flödet i godsmottagningen under 

observationerna:  

Först ankommer gods till slussen där det förvaras på golvet innan en materialhanterare 

plockar godset för att sedan transportera godset vidare till ett mellanlager inne i 

godsmottagningen. Från mellanlagret transporteras paketen till stationerna för paket och 

pallarna till stationen för pall. Därefter transporteras paketen och pallarna till lagret. Det gods 

med skador som har genomgått en kontroll i kvalitetskontrollen skickas vidare till returen.  

  
Figur 10: Figuren visar hur författarna uppfattar hur flödena ser ut i nuläget i 

godsmottagningen. 
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4.2.4 Hur anställd nummer 1 i godsmottagningen uppfattar flödet:  

Gods ankommer till slussen där det placeras på golvet innan materialhanteraren plockar 

godset och transporterar det till ett mellanlager i godsmottagningen. Prioriterade pallar 

transporteras direkt från slussen till stationen för pall. Från mellanlagret transporteras paketen 

till stationerna för paket och pallarna till stationen för pall. Från stationerna för paket och pall 

transporteras pallarna och paketen till lagret.  

 
Figur 11: Figuren visar hur anställd nummer 1 uppfattar flödena i godsmottagningen. 
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4.2.5 Hur anställd nummer 2 i godsmottagningen uppfattar flödet:  

Först ankommer godset till fallföretaget och placeras i slussen sedan transporteras godset in 

till ett mellanlager i godsmottagningen där det lagras tills en materialhanterare hämtar godset 

och transporterar paketen till paketstationerna och pallarna till pallstationen. Från 

pallstationen och paketstationerna transporteras pallarna och paketen till lagret. 

 
Figur 12: Figuren visar hur anställd nummer 2 uppfattar flödena i godsmottagningen. 
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4.2.6 Hur produktionsledaren uppfattar flödet i godsmottagningen:  

Från att godset ankommit till slussen transporteras godset vidare till ett mellanlager inne i 

godsmottagningen där det ligger tills en materialhanterare hämtar godset och transporterar det 

vidare till stationerna för paket. Pallar transporteras direkt till pallstationen för att sedan 

fortsätta till lagret. Från slussen kan personligt specifikt gods, exempelvis dataskärmar till IT-

ansvarig personal samt artiklar till elektrikern skickas direkt till personligt gods. Godset 

transporteras från mellanlager till paketstationerna där de scannas in för att sedan skickas 

vidare till kvalitetskontrollen. Efter kvalitetskontrollen skickas godset vidare till lagret. 

Identifierat defekt gods från kvalitetskontrollen skickas direkt till verkstaden för åtgärd.  

 

  
Figur 13: Figuren visar hur produktionsledaren uppfattar hur flödena ser ut i 

godsmottagningen. 
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4.2.7 Hur logistikchefen uppfattar flödet i godsmottagningen: 

Gods ankommer till fallföretaget och placeras i slussen sedan transporteras godset in till ett 

mellanlager i godsmottagningen där det lagras tills en materialhanterare hämtar godset och 

transporterar paketen till paketstationerna och pallarna till pallstationen. Från pallstationen 

och paketstationerna transporteras pallarna och paketen till lagret. 

  
Figur 14: Figuren visar hur logistikchefen uppfattar hur flödena ser ut i godsmottagningen. 

 

4.2.8 Intervjuer  

De resultat som togs fram från intervjuerna är följande: 

 

En respondent anser att godsmottagningen på 93,1 m² inte är tillräckligt rymlig för att skapa 

förutsättningar för ett bra internt flöde i godsmottagningen ut till lagret. Slussens yta anses 

även vara för liten. En större yta i godsmottagningen skulle skapa förutsättningar för att 

reducera antalet felplock och att medarbetare skulle kunna registrera godset direkt vid 

mottagandet i slussen beroende på antalet tillgängliga medarbetare i godsmottagningen enligt 

en respondent. Medarbetare i godsmottagningen upplever att ytan i slussen blir för trång då 

truckarna åker och hämtar gods. 

 

Enligt en annan respondent sker onödiga operationer med förflyttningar av godset till följd av 

den begränsade ytan och att lösningen på detta hade förslagsvis kunnat vara att ställa in 

godset direkt i godsmottagningen från lastbilen. Medarbetarnas förslag på flöde inne i 

godsmottagningen var att placera ut samtliga stationer längs med väggarna och placera godset 

i mitten av dessa för att underlätta plockning från varje station. Ett förbättringsförslag från 

medarbetare i godsmottagningen är att leverantören packar tillhörande gods i gemensamt 

paket istället för att leverantörerna skickar en pall innehållande gods samt papper med 
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produktinformation vilket sker i dagsläget. Respondenten summerar hur flödet fungerar i 

godsmottagningen med “Nu med facit i hand så tycker jag att det har varit helt skit bara”. 

 

En respondent anser att det interna flödet har för många icke- värdeskapande aktiviteter där 

godset exempelvis transporteras för långa sträckor. För att reducera de icke-värdeskapande 

aktiviteterna krävs en mer effektiv materialhantering där målet är att minska 

materialhanteringstiden genom att godset transporteras direkt till den plats godset ska 

lagerläggas beskriver respondenten. Respondenten menar att fallföretaget bör satsa på ett rakt 

flöde inne i godsmottagningen och försöka minimera antal stationer i det interna flödet där 

materialet hanteras av få personer. 

 

Enligt en anställd på fallföretaget fungerar det interna flödet relativt bra men att det skulle 

kunna förbättras genom att förkorta ytan medarbetarna arbetar på för att sedan effektivisera 

de mest tidskrävande aktiviteterna. I övrigt finns det inga stora felmarginaler i det interna 

flödet från godsmottagningen ut till lagret berättar en anställd i fallföretaget.  

 

En respondent definierar felplock som att felaktigt material kommer till fallföretaget som inte 

stämmer överens med följesedeln. Respondenten berättar vidare att felplock sker ibland i 

godsmottagningen och största orsaken till det är den mänskliga faktorn när godset ska 

registreras manuellt vid ankomst till fallföretaget. En annan respondent svarade “de vette 

fan..” på frågan om vad felplock innebär.  

 

En tredje och fjärde respondent definierade felplock som att felaktigt material plockas eller 

felaktigt antal material plockas. Respondenterna hade olika syn på hur ofta felplock sker. Den 

ena anser att felplock sker alldeles för ofta och att dem utredningar som görs bara är en del av 

allt felplock som rapporteras. Den andra anser att felplock sällan sker och om ett felplock 

sker beror det till största del på att materialet har lagrats på fel plats inne i lagret.  

 

Enligt en anställd på fallföretaget sker det inga direkta kvalitetskontroller i 

godsmottagningen. Kvalitetskontroller utförs endast om visuella skador identifieras. Då 

fotograferas den defekta artikeln och skickas vidare till avdelningen för kvalitetskontroller. 

Går det att överskådligt se antalet ankommande gods ska dessa räknas för kontrollering men 

om mängden anses vara av för stor volym kontrolleras antalet ankommande gods inte.  

 

Fallföretaget har totalt cirka 200 leverantörer och i genomsnitt 900 inleveranser per vecka där 

materialet levereras i olika typer av emballage och får max väga 15 kg. I genomsnitt är det 

570st detaljer per levererat kolli. Av dessa inleveranser går cirka 10-15% vidare till 

kvalitetskontrollen.  

 

4.2.9 Effektivitets- och kvalitetsarbete i godsmottagningen 

Fallföretaget har ett pågående arbete med att på sikt minska ledtiden vid mottagandet av gods 

samt även öka kvaliteten. Fallföretaget arbetar med kata där den nya rutinen blir att använda 
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streckkoder för samtliga godsmottag, vilket ska ske genom att streckkodsetiketter scannas 

istället för att all inköpsnummer och följesedelsnummer registreras manuellt. Fallföretagets 

leverantörer mottager ordrarna via ett streckkodssystem. För att på sikt minska de interna 

ledtiderna i flödet arbetar fallföretaget med tester av mottagande av gods via detta 

streckkodssystem. Fallföretaget prioriterar först och främst att leverantören levererar rätt 

antal gods och i rätt tid, och när leverantören kan leverera i rätt tid och till rätt antal ser 

fallföretaget om det är möjligt att korta ner ledtiderna.  

 

Idag finns det inget aktivt arbete med att allt från godsmottagningen ska komma rätt ut till 

lagret. Fallföretaget arbetar med en ny kata för mottagandet av gods och när målet med denna 

rutin är nådd blir nästa steg att fortsätta med kvalitetsarbetet från godsmottagningen ut till 

lagret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
33 

 

5. Analys och diskussioner 

I detta kapitel analyseras och diskuteras den teoretiska referensramen med det empiriska 

materialet. 

 

5.1 Faktorer som påverkar en godsmottagnings effektivitet  

Fallföretaget arbetar med att minska ledtiden på lång sikt genom att arbeta med kata där 

fokus ligger på hur streckkoder kan användas mer i godsmottagningen vid mottagandet av 

gods istället för det manuella alternativet som används idag. Enligt Toivonen (2015) är det 

möjligt att genom kata använda sig utav nya rutiner vilket kommer leda till en vana hos alla 

medarbetarna och att dessa vanor kommer leda till en förbättring (Toivonen, 2015). Genom 

att reducera ledtiden möjliggörs en förbättring i det interna flödet och långa ledtider leder till 

förseningar i flödet menar Bianchini et al. (2019). Vi föreslår att dessa nya rutiner tas upp 

under samtliga morgonmöten och även att rutinerna visualiseras för samtliga medarbetare på 

någon form av tavla. Genom detta underlättas den träningen fallföretaget beskriver krävs för 

en lyckad implementering. Baserat på svaren från de semistrukturerade intervjuerna har 

personalen olika uppfattningar angående hur det interna flödet ska se ut.Vi tror på att grunden 

för att skapa förutsättningar för en förbättring i det interna flödet är att samtliga anställda ska 

ha en gemensam syn på hur det interna flödet ska vara.  

 

Svaren från de semistrukturerade intervjuerna visar att de sker onödiga aktiviteter i 

godsmottagningen där exempelvis materialet transporteras längre sträckor vilket även 

Petersson et al. (2009) menar är icke-värdeskapande. Utifrån de empiriska undersökningarna 

tog vi hänsyn till reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid utformning av layout för 

godsmottagningen, då icke-värdeskapande aktiviteter är en påverkande faktor till 

effektiviteten.    

 

Logistikchefen menar att det är väldigt många steg i processen innan materialet är på rätt 

plats. Oskarsson et al. (2013) menar att det finns principiella åtgärder företag kan använda sig 

av för att uppnå tidsreduktion i flöden genom att eliminera de aktiviteter där inget värde 

tillförs. Ett exempel för tidsreduktion är sammankoppling av olika aktiviteter samt att 

utforma flödet där nästkommande aktivitet utförs direkt utan väntetid (Oskarsson et al. 2013).   

De effektivitetspåverkande faktorerna i en godsmottagning är enligt Rushton et al (2010) att 

placera godset med kortast sträcka till nästa arbetsstation för tidsreduktion i processerna då 

det inte är effektivt att gå långa sträckor för att plocka godset (Rushton et al. 2010). 

Förslagsvis ska fallföretaget eliminera onödiga operationer genom att exempelvis 

transportera ankommande gods direkt till godsmottagningen för att sedan lagerläggas på de 

befintliga hyllorna inne i den nya godsmottagningen. Det skulle leda till en mer strukturerad 

och städad arbetsplats vilket ingår i Lean verktyget 5S samt även en förkortning av ledtiden. 

Enligt Oskarsson et al (2013) krävs en lämplig placering av gods för att misstag i processen 

ska minskas.  
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Enligt Petersson et al. (2009) bör korsande flöden undvikas eftersom det finns risk för 

störningar mellan aktiviteterna i flödena. Medarbetarna i fallföretaget beskriver att det blir 

störningar i det interna flödet då ytan i slussen trafikeras av truckar. Vid utformning av en 

layout bör hänsyn till det utrymme truckarna kräver för att hämta eller lämna gods tas, vilket 

layouten vi designat gör. Att ta hänsyn till utrymme för truckar är något även Rushton et al. 

(2010) påpekar. Genom att använda det flöde vi föreslår blir ytan i slussen större då godset 

lagras på hyllorna i godsmottagningen, samt att risken för störningar i det interna flödet 

minskas. Personalen har olika åsikter angående hur det interna flödet fungerar idag. En 

respondent ansåg att det interna flödet var relativt bra till skillnad från en annan medarbetares 

svar “Nu med facit i hand så tycker jag att det har varit helt skit bara”. Det indikerar att 

personalen har olika syn på hur väl det interna flödet fungerar, vilket vi anser inte är någon 

god förutsättning för att gemensamt förbättra det interna flödet.  

 

5.2 Samband mellan layout och kvalitet i processerna i en godsmottagning 

Enligt fallföretaget är ytan i godsmottagningen inte tillräckligt stor för att möjliggöra ett 

optimalt internt flöde. De anställda i fallföretaget har olika åsikter angående ytan i 

godsmottagningen, produktionsledaren berättade i semistrukturerade intervjuerna att ytan 

skulle behöva förminskas för att sedan effektivisera de mest tidskrävande aktiviteterna. 

Övriga medarbetare har samma åsikter om att ytan i godsmottagningen är för liten och att en 

expandering skulle underlätta för ett optimalt internt flöde. Vi anser att den nuvarande ytan är 

tillräckligt stor för en förbättring av det interna flödet, det huvudsakliga är att samtliga 

medarbetare har en gemensam ny rutin samt att all personal har ett gemensamt mål och 

evangemang för att öka kvaliteten i det interna flödet. Detta tror vi är viktigt att ha i åtanke 

vid utformningen av en layout för den nya godsmottagningen. 

 

Svaren från de semistrukturerade intervjuerna visade att medarbetare ansåg att det finns risker 

med att lapparna till godsets placeringsplats i lagret ramlar av vagnarna vilket gör det oklart 

vilken hyllplats godset ska lagerläggas på. För att få ett mer strukturerat system vid vagnarna 

kan något av Lean-verktygen användas, exempelvis 5S och jidoka. Sträckan mellan 

godsmottagningen och lagret kommer minska när fallföretaget flyttar sin godsmottagning, 

vilket leder till att risken för fel minskas. Petersson et al. (2009) beskriver att genom att 

använda jidoka utförs aktiviteterna rätt från början och risken för fel i det interna flödet 

reduceras. 

 

Enligt Dimitrescu et al. (2019) bör ett strukturerat arbetssätt användas för att material ska 

kunna nås på ett enkelt sätt. Genom att använda sig av ett mer strukturerat arbetssätt anser vi 

att risken för att lappar från vagnen försvinner minskas vilket även underlättar för att göra rätt 

från början. 

 

Kvalitetskontroller på inkommande gods sker sällan, endast det gods med tydliga skador 

skickas direkt till kvalitetskontrollen. Ungefär 10–15% av det inkommande godset går till 
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kvalitetskontroll baserat på de semistrukturerade intervjuerna. Olhager (2013) menar att 

medarbetare i ett tillverkande företag kan utföra principen “rätt från mig” där samtliga 

medarbetare kontrollerar att materialet inte är defekt eller fel inför nästkommande 

arbetsstation.  

 

Utifrån observationerna i godsmottagningen utfördes aldrig någon form av kvalitetskontroll 

av det inkommande godset vilket kan leda till störningar i det interna flödet, för det krävs att 

medarbetarna strävar efter att reducera alla former av störningar, vilket även Olhager (2013). 

Då fallföretaget strävar efter att allt material ska komma rätt till lagret, anser vi att principen 

“rätt från mig” är något fallföretaget bör implementera vid varje station och från varje 

medarbetare. Detta har vi har haft i åtanke genom att införa en station inne i 

godsmottagningen för kontroll av godset vid pallstationen respektive paketstationen.  

 

Det observerade flödet stämmer inte överens med hur de anställda i godsmottagningen, 

logistikchefen och produktionsledaren uppfattar flödet, samt att uppfattningen av det interna 

flödet skiljer sig mellan anställda. Det innebär att de inte har någon gemensam syn på hur det 

interna flödet ser ut. Enligt Mattsson (2002) krävs det ett medvetet designat flöde för att det 

ska bli möjligt att flödet uppfattas lika i en verksamhet. 

 

För att de anställda ska ha en gemensam uppfattning över det interna flödet krävs det att 

samma kata upprepas ett flertal gånger tills det blivit en gemensam rutin för samtliga 

medarbetare. När det finns ett medvetet designat flöde kan onödiga aktiviteter elimineras och 

köer i flödet minskas (Bergman & Klefsjö, 2012). Fallföretaget önskar att eliminera antalet 

stationer samt att materialhanteringen sker av få personer. Kvalitetsfaktorer samt de sju R:n 

är något vi har tagit hänsyn till vid utformning av layout. Den layout vi har utformat tar 

hänsyn till det nya streckkodssystemet fallföretaget planerar att införa, samt en 

implementering av kvalitetskontroll inne i godsmottagningen där godset kontrolleras vid 

paketstationen och pallstationen för att identifiera eventuella defekter på godset. Det defekta 

godset skickas vidare till avdelningen för kvalitetskontroll där det avgörs om godset kan 

användas eller om det måste returneras tillbaka till leverantören. Figuren visar det interna 

flödet steg för steg i den nya godsmottagningen, där material transporteras genom slussen och 

placeras av en materialhanterare på hyllorna i godsmottagningen. Godset plockas sedan från 

hyllorna till pallstation respektive paketstation för en kontroll av godset för att sedan skickas 

ut till lager eller avdelning för kvalitetskontroll beroende på godsets skick.  
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Figur 15: Figuren visar hur ett optimalt flöde skulle kunna se ut inne i godsmottagningen. 

 

Enligt Lumsden (2012) finns det både raka flöden och U-formade flöden. I fallföretaget 

lämpar sig ett rakt flöde bäst eftersom inkommande gods och utgående gods sker från olika 

sidor av godsmottagningen, vilket inte fungerar i ett U-format flöde. För att det interna flödet 

ska kunna uppfattas lika av alla på fallföretaget krävs det ett enkelt flöde med bara ett fåtal 

stationer. Fallföretaget önskar ett rakt flöde i godsmottagningen och utifrån de observationer 

vi utfört lämpar sig raka flöden bäst vilket även stämmer överens med vad Lumsden (2012) 

menar. 

 

De upptäckta sambanden mellan kvalitet och layout i en godsmottagning är att inkludera det 

administrativa streckkodssystemet vid pall- och paketstationerna. Genom att placera hyllorna 

för godset i anslutning till pall- och paketstationerna blir flödet i godsmottagningen mer 

strukturerat och risken för att plocka fel gods minskas. För att säkra det interna flödet, 

minimera risken för felplock och minska risken för att defekt material plockas i lagret krävs 

det att inkludera delar av 5S vid utformningen av layout för godsmottagning. Genom att ha 

Lean verktyget 5S i åtanke vid utformning av layout kommer det bli struktur i flödena samt 

en mer städad arbetsplats. Med hänsyn till det nya streckkodssystemet kan ytterligare 

kvalitetskontroller utföras vid pall- och paketstationerna vilket leder till mer säkerhet 

gällande det interna flödet från godsmottagningen ut till lagret. 
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6. Slutsats  

I detta kapitel avslutas studien. Kapitlet inleds med en slutsats och därefter rubriker som ger 

förklaring till studiens teoretiska bidrag, praktiska bidrag och fortsatta studier.  

 

Studiens syfte har varit att analysera en layout vid en godsmottagning med särskild hänsyn 

till kvalitet och effektivitet avseende inkommande gods. Slutsatsen för denna studie är 

samtliga medarbetare bör ha en gemensam syn över hur flödet inne i godsmottagningen bör 

vara, samt även ha ett gemensamt mål för flödet. För att det ska bli möjligt måste flödet vara 

visuellt tydligt och engagemang finnas hos medarbetarna att utföra nya rutiner.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Den befintliga forskningen inom kvalitet och effektivitet har stärkts genom studiens 

empiriska undersökningar tillsammans med de vetenskapliga artiklarna. Studien har bidragit 

med mer forskning angående layout i fler områden i en tillverkande industri genom att ta 

fram fler resultat inom layout samt att stärka tidigare forskning gällande de 

effektivitetspåverkande faktorerna i en godsmottagning och även de samband företag bör ta 

hänsyn vid utformningen av en layout för godsmottagning.  

 

För att kunna identifiera dessa effektivitetspåverkande faktorer samt finna sambanden mellan 

kvalitet och layout har denna studie stärkt teorier om att det krävs ett medvetet designat flöde 

i hela verksamheten. Den layout vi har tagit fram gör det möjligt att uppnå ett medvetet 

designat flöde vilket krävs för att uppnå ett effektivt flöde med hänsyn till kvalitet.   

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Då fallföretaget står inför en förändring i deras lagerhantering är målet med dessa förslag att 

säkra samt effektivisera processerna ut till lagret. Under studien har vi upptäckt att godset 

mottages manuellt vid ankomst till fallföretaget vilket då kan leda till mänskliga fel, för att 

säkra det interna flödet och minska antalet fel är vårt förslag att använda ett streckkodssystem 

för scanning av gods. När godset har lossats från lastbilarna ställs det i slussen. För att 

undvika att godset står i vägen för truckarna underlättar det om godset placeras på hyllor inne 

i godsmottagningen för att det ska bli smidigare att plocka godset. Eftersom godset redan har 

scannats in i systemet med streckkod behövs det bara stationer för ankomstkontroller inne i 

godsmottagningen, där godset kontrolleras och om godset skulle ha någon typ av skada 

transporteras det till kvalitetskontroller där det kontrolleras mer noggrant om det går att 

använda eller om godset ska skickas tillbaka till leverantören. Godset som har blivit godkänt i 

ankomstkontroller transporteras direkt in i det nya lagersystemet. Transportsträckan mellan 

godsmottagningen till lagret kommer att minskas samt risken för störning i flödet reduceras 

samt även en förkortning av ledtiden. 
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Då medarbetarna på fallföretaget har olika syn på hur det interna flödet ser ut krävs 

förtydligande genom att exempelvis använda en whiteboardtavla över det interna flödet i 

godsmottagningen.  

 

 

Figur 16 visar en layout över den nuvarande godsmottagningen och ytan för den nya 

godsmottagningen är markerad med rött i figuren   

 

 
Figur 16: Layout över nuvarande godsmottagningen. 
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Figur 17 visar en layout över den nya godsmottagningen där markerande pilar visar det flöde 

vi anser bör implementeras. 

 

 
 

Figur 17: Layout över den nya godsmottagningen. 

 

För att uppnå ett effektivt internt flöde inne i godsmottagningen med säkra processer har 

författarna utformat denna layout anpassad efter fallföretagets godsmottagning. Målet med 

denna layout är att industriföretag ska finna inspiration att utforma en layout efter deras 

specifika godsmottagning med hänsyn till placeringar av hyllor, ankomstkontroller och 

övriga arbetsstationer.  

 
Genom implementering av det nya interna flödet i godsmottagningen elimineras två 

operationer från det nuvarande flödet i den gamla godsmottagningen. De eliminerade 

operationerna i det nuvarande flödet är att godset inte behöver lagras på golvet i slussen samt 

att godset inte behöver plockas med plocklista från slussen när det ska transporteras in till 

godsmottagningen.  
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Figur 18: Materialflödesschema över vårt förslag på flöde i den nya godsmottagningen. 

 

Symbolerna beskriver operationerna i flödet och mellan varje operation sker en transport 

(pilarna i figur 18).  

 

 

1. Godset ankommer med lastbil till slussen och en materialhanterare lossar godset och 

lägger det på hyllorna i godsmottagningen. 

2. Godset ligger på lager inne i godsmottagningen. 

3. Paketen och pallarna plockas och transporteras till stationerna för uppackning och 

scanning. 

4. Paketen och pallarna packas upp och en kontroll av materialet utförs. Det defekta 

materialet transporteras till avdelningen för kvalitetskontroll (se station 6 i figur 18). 

Paketen som inte är defekta läggs på en vagn. 

5. Pallarna och paketen transporteras till lagret.  

6. En kvalitetskontroll utförs på godset, om godset är komplett transporteras det till 

lagret. Går det inte att använda transporteras det till retur (station 7 i figuren). 

 

6.3 Fortsatta studier 

För framtida studier inom detta ämne vore att undersöka om leverantörsavtalen har en 

påverkan på ledtiderna i det interna flödet från godsmottagningen ut till lagret ett intressant 

ämne. För ytterligare resultat inom ämnet hade en undersökning angående antal fel från 

godsmottagningen vid ett manuellt mottagande av gods jämföras med antalet fel efter 

implementeringen av det nya streckkodssystemet vara intressant samt hur det påverkar 

produktionen ekonomiskt, ekologiskt samt socialt.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till de anställda i godsmottagningen: 

 

Fråga 1: Vad är din arbetsuppgift? 

 

Fråga 2: Vad innebär felplock? 

 

Fråga 3: Hur ofta sker felplock och isåfall vad är de vanligaste orsakerna till det? 

 

Fråga 4: Hur tycker du att flödet från godsmottagningen ut till lagret fungerar? Vad 

skulle kunna förbättras? 

 

Fråga 5: Skulle det underlätta med någon annat typ av system inne i slussen? 

 

Fråga 6: Har ni några samarbeten med leverantörerna angående placering av godset 

när det ankommer? 

 

Fråga 7: Hur skulle flödet se ut steg för steg i godsmottagningen om du fick bestämma? 

 

Fråga 8: Sker det några kvalitetskontroller i godsmottagningen och isåfall vart? 

 

Intervjufrågor till logistikchefen och till produktionsledaren:  

 

Fråga1: Vad är din arbetsuppgift? 

 

Fråga 2: Vad innebär felplock? 

 

Fråga 3: Hur ofta sker felplock? 

 

Fråga 4: Hur tycker du att flödet från godsmottagningen ut till lagret fungerar? Vad 

skulle kunna förbättras? 

 

Fråga 5: Vilket typ av flöde tror du skulle fungera bäst?  

 

Fråga 6: Har ni några samarbeten med leverantörerna angående placering av gods när 

det ankommer? 

 

Fråga 7: Sker det några kvalitetskontroller i godsmottagningen och isåfall vart? 
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Fråga 8:Hur arbetar ni med minskade ledtider i dagsläget och vad utmaningarna med 

dem? 

 

Fråga 9: Hur arbetar ni med att allt ska komma rätt från godsmottagningen ut till 

lagret? 
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Bilaga 2: Kompletterande frågor  

 

Kompletterande frågor till logistikchefen och produktionsledaren. 

 

Fråga 1: Hur många leverantörer har ni? 

 

Fråga 2: Hur många inleveranser kommer det per dag? 

 

Fråga 3: Hur många procent av godset går till kvalitetskontrollen? 

 

Fråga 4: Hur många artiklar kommer i genomsnitt in per leverans, vad är 

genomsnittliga storleken på dessa artiklar?  

 

Fråga 5:Hur arbetar ni med minskade ledtider idag?  

 

Fråga 6:Hur arbetar ni idag med att allt ska komma rätt från godsmottagningen? 

 

Fråga 7: Tror du att det går att ändra leverantörsavtalen så att leverantörerna ställer in 

godset direkt i slussen och kanske till och med i godsmottagningen?  

 

Fråga 8:Vad för typ system är det ni funderar på att köpa för mottagandet av gods? 
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Bilaga 3: Observationsprotokoll 

 

Observationsprotokoll 

 

Datum  Fallföretaget   

 

Observation 1   

Observerat   

Typ av personal   

Deltagare   
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Bilaga 4 - Exempel på använt observationsprotokoll 

 

Observationsprotokoll 

 

Datum 2019-04-

03 

Fallföretaget   

 

Observation 1  Mellanlager i slussen 

Observerat Rörigt inne på slussen. Gods står utanför porten intill 

terminalen, vilket blockerar den utgången. Ytan blir trång 

då slussen trafikeras av truckar. Gods ligger i ett 

mellanlager mitt i slussen. 

Typ av personal:   Materialhanterare 

Deltagare:  6 

 


