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Abstract 

With the development of society, organizations are increasingly working to streamline their 

businesses to maintain and strengthen their position on the market. This can be carried out in 

several different ways, since businesses are individual and require special needs to develop long-

term sustainability. 

 

The purpose of this case study is to emphasize how material flows within industrial goods 

reception can be streamlined based on human aspects. To answer the purpose, data was collected 

through interviews, observations and literature studies. Six interviews have been conducted at 

BillerudKorsnäs, with observations taking place continuously during the study. This is to create a 

reality perception with different approaches to increase the credibility of the study. The results 

were analyzed and discussed with the help of literature reviews. The literature studies consist of 

collected scientific articles, course literature, web pages and other credible sources.  

 

The results are based on a study of internal material flow in the central repository at 

BillerudKorsnäs in Gävle. As discovered, the material flow consists of mainly manual labor that 

lead to unnecessary time-consuming disturbances. A contributing factor to improve and streamline 

the material flow has been built on identifying health-promoting measures. Therefore, industrial 

goods reception can be made more efficient with the help of digital aids concerning to human 

aspects.  

 

Keywords: Material flow; Digitalization; EDI; Human aspects  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Sammanfattning  

Med samhällsutvecklingen arbetar organisationer allt mer med att effektivisera sina verksamheter 

för att behålla och stärka sin position på marknaden. Detta kan genomföras på flera olika sätt då 

verksamheter är individuella och kräver särskilda behov för att utarbeta långsiktig hållbarhet.  

 

Syftet med denna fallstudie är att betona hur materialflöden inom industriell godsmottagning kan 

effektiviseras med hänsyn till mänskliga aspekter. För att besvara syftet utfördes en datainsamling 

med hjälp av intervjuer, observationer och litteraturstudier. Det har genomförts sex olika intervjuer 

på BillerudKorsnäs varvid observationerna har skett löpande under studiens gång. Detta för att 

skapa en verklighetsuppfattning med skilda infallsvinklar för att öka studiens trovärdighet. 

Resultatet analyserades och diskuterades med hjälp av litteraturstudier. Litteraturstudierna består 

av insamlade vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, webbsidor och andra trovärdiga källor. 

 

Empirin baseras på en studie av det interna materialflödet i centralförrådet på BillerudKorsnäs i 

Gävle. Det som uppdagats är att materialflödet består av övervägande manuella moment som 

medför onödiga tidskrävande störningar. En bidragande faktor för att förbättra och effektivisera 

materialflödet har grundats på att identifiera hälsofrämjande åtgärder. Detta tyder på att industriell 

godsmottagning kan effektiviseras med stöd av digitala hjälpmedel gällande mänskliga aspekter. 

 

Nyckelord: Materialflöde; Digitalisering; EDI; Mänskliga aspekter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Förord  

Med denna studie avklarad vill författarna rikta ett stort tack till all berörd personal på 

BillerudKorsnäs centralförråd i Gävle som tagit sig tid till intervjuer samt visat oss runt området. 

Utan er hade studien inte varit möjlig. Ett extra stort tack till vår kontaktperson Eva Kovacs som 

bistått med stöd och nödvändig information för studien. 

 

Författarna vill även rikta ett stort tack till handledaren Abid Muhammad för hans enorma 

engagemang och vägledning genom studien gång. Författarna vill dessutom tacka examinator 

Ming Zhao. 

 

Gävle, 2019-07-01 

 

 

 

 

 

 

             

Josefin Sager  Taulant Jonuzi 
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1 Inledning  

              

Inledningen presenterar bakgrundsbeskrivningen till studiens fallföretag och ämnesval följt av 

syfte, frågeställningar och avgränsning. 

              

1.1 Bakgrund  

Samhällsutvecklingen medför att marknaden befinner sig i en dynamiskt föränderlig miljö där 

behov och förväntningar från kunder ständigt ändras (Edmonds, 2011). Företag kan därmed 

utmanas när det kommer till att tillgodose dessa (Christopher, 2016). Schlosser och Boissier (2018) 

hävdar att följderna av samhällsutvecklingen innefattar en ökad konkurrens varav det kan uppstå 

svårigheter gällande tillväxt och levnad för företag. För att öka konkurrenskraften drivs företag 

allt mer mot att digitalisera sina verksamheter för att uppnå en stark position på marknaden (Agag, 

2019). Teknologin sprider sig successivt varför det är av prioritet att digitaliseras (ibid.). Detta då 

digitalisering förmår att ersätta manuella arbetsprocesser och reducera pappersflöden 

(Vakulenko, Hellström & Hjort, 2018). Det innebär en bidragande faktor till en hållbar 

ekonomisk utveckling då digitalisering optimerar resursanvändningen och reducerar 

kostnader (Parida, Sjödin & Reim, 2019). Vid en optimerad resursanvändning och reducerade 

kostnader kan industriella verksamheter framförallt öka produktiviteten samt tillväxten (ibid.). 

Enligt Tsypin och Tsypina (2019) definieras hållbar ekonomisk utveckling som det 

tillverkningsföretag som ökar tillverkning, tillväxt och produktivitet genom modernisering av 

industrin, vilket driver mot digitalisering. Hultman et al. (2017) menar att digitalisering även 

innebär effektiviserade produktionsflöden, ökad lönsamhet och mer värdeskapande 

företagsprocesser för en hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt. Det som dock kan vara 

omständligt är implementeringen av den digitala tekniken då de berörda kan uppleva svårigheter 

gällande att anpassa sig till förändringen (Edmonds, 2011).  

 

Ett företags inkommande material kräver ekonomiska kontroller och rätt arbetssätt från grunden 

(López-Soto et al., 2017). Detta då företag ofta förfogar lagerartiklar av väldigt stora volymer 

varav kostnaderna för att hantera inkommande material kan öka baserat på behandlingen av en 
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order (Jonsson & Mattsson, 2016). Rushton, Croucher och Baker (2010) konstaterar att det är 

viktigt att effektivisera logistikprocesser för att förbättra materialflöden då det kan innebära en 

ökad insyn gällande lagertillgänglighet samtidigt som att öka antalet konkurrensmässiga 

fördelar för företag. Betydande faktorer för att effektivisera materialflöden är enligt Mattsson 

(2012) att integrera partnerskapet mellan företag och dess intressenter. Ett integrerat partnerskap 

innebär att inköpsprocessen effektiviseras med hjälp av automatiserade logistikprocesser 

(ibid.). Vidare attraherar integrerade partnerskap konkurrensfördelar och en ökad lönsamhet då 

exempelvis Exchange Data Interchange (EDI) system tillämpas (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Tidigare forskning betonar alltså flertalet tillvägagångssätt för att effektivisera ett företags 

materialflöden. Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) syftar ett optimalt materialflöde 

till att reducera kostnader och förbättra leveransprecisionen inom tillverkningsindustrier. Det 

förekommer dock föga forskning om hälsofrämjande aspekter gällande människan i arbetet 

vilket denna fallstudie kommer att avse. Studien kommer att genomföras på tillverkningsindustrin 

BillerudKorsnäs centralförråd i Gävle. Centralförrådet ansvarar för alla förrådsprocesser gällande 

in- och utleveransen av varor och ger därmed företaget möjligheten att producera samt på så sätt 

öka företagets tillväxt och lönsamhet. Företaget strävar i dagsläget efter en förbättrad 

leveransprecision, inleveranshantering och lagerstyrning då det sker övergripande manuella 

arbetsprocesser som tenderar att störa samt bromsa materialflödet. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att analysera hur det interna materialflödet inom BillerudKorsnäs 

godsmottagning kan effektiviseras med hänsyn till mänskliga aspekter. Detta för att studera hur 

ineffektivitet av intern orderledtid kan förbättras och öka produktiviteten. I sin tur kan därmed 

strategiska förbättringsförslag samt en konceptuell modell utarbetas i strävan efter att eliminera 

onödigt manuellt arbete.  
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1.3 Frågeställningar  

RQ1 Vad driver en industriell godsmottagning till att utnyttja digitala hjälpmedel? 

RQ2 Vilka faktorer är betydande gällande effektiva materialflöden inom industriell 

godsmottagning?  

RQ3 Vilka och hur kan mänskliga aspekter användas för att effektivisera materialflödet i 

industriell godsmottagning?  

1.4 Avgränsning   

Studien är avgränsad till att avse BillerudKorsnäs centralförråd och dess godsmottagning i 

Gävle. För att utveckla rätt kunskap för studiens syfte kommer genomförandet baseras på att 

studera processflödet för en produkt, från in- till utleverans. Till detta ska sedan primärdata i 

form av intervjuer och observationer insamlas från fallföretaget parallellt med sekundära 

litteraturstudier, för att stärka resultat och trovärdighet.  
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2 Metoder  

              

Detta avsnitt redogör för tillvägagångssätt och metodval. Avsnittet avslutas med en kritisk 

granskning av metoder. 

              

2.1 Vetenskapliga forskningsmetoder  

Tillvägagångssätten för att samla in, hantera och analysera information kallas för vetenskapliga 

forskningsmetoder och brukar ofta kategoriseras i kvalitativa och kvantitativa (Patel & Davidson, 

2011). Kategoriseringen baseras på vilket tillvägagångssätt som används vid datainsamlingen samt 

hur dessa data behandlas inför en undersökning med vetenskaplig grund (ibid.). 

2.1.1 Kvalitativ  

Ett kvalitativt arbete behandlar ögonblicklig information man tar del av på plats som därefter kan 

undersökas (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Creswell, 2014). Förslagsvis kan kvalitativa 

forskningsmetoder bestå av intervjuer, deltagande observationer, fokusgrupper och 

dokumentstudier (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Creswell, 2014; Bryman, 1997). Kvalitativ 

forskning erhåller potential att göra djupstudier genomförbara inom ett brett urval av ämnen och 

därför menar Yin (2013) att andra forskningsmetoder har benägenhet för att hämma forskningen. 

En kvalitativ forskningsmetod anses vara passande då en uppfattning för omständigheter, 

omgivning samt involverade parters synpunkter krävs (Yin, 2013). Men ifall en kvalitativ studie 

ska betraktas som trovärdig begärs att forskningsmetoden är transparent, antydande att den ska 

vara nogsamt redogjord för samt vara tillgänglig för allmänheten och att arbetet ska vara 

genomförbart av andra så eventuella slutsatser kan stödjas (ibid.). 

2.1.2 Kvantitativ 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att en kvantitativ forskningsmetod syftar till 

informationsinsamling av numeriska data med ett deduktivt inslag. Numeriska data kan 

exempelvis presentera ålder och inkomst men behöva kodas för att avläsas samt analyseras. Det 

deduktiva inslaget avser att det bör förekomma en mätbar relation mellan teori och forskning för 

att erhålla objektivitet (Bryman & Bell, 2017). Detta genom utförda experiment, strukturerade 
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observationer, analyser av andra studier samt survey metoder (Bryman, 1997). Bryman och Bell 

(2013) menar att den kvantitativa forskningen ska kunna säkerställa datainsamlingens subjektiva 

del för att genomförandet av forskningen ska kunna upprepas med likvärdiga resultat.   

2.1.3 Val av forskningsmetod  

Studien är en kvalitativ forskningsmetod av den orsaken att intervjuer och observationer ligger 

som grund för genomförandet av denna fallstudie. 

2.2 Fallstudie  

Enligt Ejvegård (2009) kan fallstudier genomföras med hjälp av flera olika strategier. Däribland 

finns exempelvis teoribildning och hypotesprövning där den valda strategin beskriver studiens 

genomförande. En fallstudie ger utrymme för en grundlig forskning med flera olika synvinklar 

varför en god verklighetsbild kan erhållas. Detta ger i sin tur möjlighet för en studie av varierande 

kontext där flera problem kan undersökas samtidigt. Yin (2014) konstaterar att fallföretag för en 

studie bör grundas på den typ av informationsinsamling och mängd data frågeställningarna kräver 

för att kunna analyseras och besvaras.     

2.2.1 Val av företag  

Den procedur som valts i följande forskning är en fallstudie då målet varit att analysera i vilken 

grad teori kring effektiva materialflöden kan kopplas till industriell förrådsverksamhet. I avsikt att 

analysera huruvida teorin kan appliceras på industriell förrådsverksamhet valdes BillerudKorsnäs, 

Gävle, av den orsaken att möjligheten för att bemöta studiens frågeställningar anses finnas där.  

2.3 Vetenskapligt synsätt  

Rosenqvist och Andrén (2006) konstaterar att en vetenskaplig studie kan ha olika förhållningssätt 

och kunskapssyner varför angreppssätt bör väljas med hänsyn till studiens syfte. Enligt Yin (2012) 

är därmed den kunskap som är korrekt hur väl uppfattningen av omvärlden, människan och 

vetenskapen. Denna kan dock variera men de tre övergripande synsätten är explorativt, deskriptivt 

och förklarande.  
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2.3.1 Val av synsätt   

Valet av vetenskapligt synsätt för denna studie är det förklarande synsättet som enligt Yin (2012) 

avser fenomenen orsak och verkan samt hur och varför olika faktorer påverkar en kvantitativ 

analys. Det förklarande synsättet beskriver förhållandet mellan variabler som är beroende och 

oberoende av varandra. Utgångspunkten i forskningen är härmed att testa olika teorier med hjälp 

av en experimentell design av kvantitativa jämförelser (Bryman & Bell, 2017).  

 

Studien tar hänsyn till orsak och verkan då författarna valt att studera hur och varför materialflödet 

kan effektiviseras i relation med dess bakomliggande faktorer.   

2.4 Angreppssätt 

Det valda arbetssättet i denna studie är en abduktiv forskningsansats. En abduktiv forskningsansats 

består av en induktiv och deduktiv forskningsansats vilket uppstår då man kombinerat empiri samt 

teori för att uppnå ett resultat. Detta har medfört intervjuer och observationer av fallföretaget som 

sedan väckt frågor som analyserats genom att använda etablerad teori. En deduktiv 

forskningsansats grundas på fakta som stöds av bevis och karakteriseras av att slutsatser om 

särskilda händelser dras utifrån universella grundregler samt existerande teorier (Patel & 

Davidson, 2011). Vid induktiv forskningsansats följer undersökaren iakttagelserna objektivt utan 

att först fästas i allmänt godtagen teori (ibid.). 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoderna för en vetenskaplig studie kan variera baserat på den data som är mest 

relevant för den tänkta studien. Valet av datainsamlingsmetod är därför kritiskt då det är viktigt att 

samla in grundlig och trovärdig information. Bell och Waters (2016) betonar att det finns primär- 

och sekundärdata vid insamlingen av information. Primärdata är förstahandskällor och utgörs ofta 

av bland annat intervjuer och observationer samt är de data forskaren samlar in på egen hand för 

sin studie. Sekundärdata är däremot baserat på tidigare forskning och kan exempelvis vara 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. I följande avsnitt presenteras datainsamlingsmetoderna 

för denna studie.    
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2.5.1 Intervjuer 

En intervju består vanligtvis av tre personer som kommunicerar med varandra där en utgör rollen 

som intervjuare, en är deltagare och den sista är åskådare. Krag-Jacobsen (1993) menar att dessa 

roller kan komplettera varandra till rätt grad för att möjliggöra en intervju av naturlig och 

innehållsrik karaktär. Till detta anser Trost (2010) att intervjuerna bör ledas av öppna frågor för 

att respondenten ska kunna svara utan eventuella förutsättningar och erhålla en kvalitativ nivå. 

Kvalitativa och strukturerade intervjuer karaktäriseras av uttrycksfulla komplexa svar samt att de 

inte är tidskrävande eller kräver att kommunikationen är beroende av någon rollkvalifikation. 

Enligt Krag-Jacobsen (1993) skiljer på kvalitativa- och kvantitativa intervjuer då kvantitativa 

intervjuer istället är tidskrävande och baseras på hypoteser och experimentella försök.  

2.5.1.1 Val av intervjumetod  

Studiens primärdata har framförallt insamlats genom kvalitativa intervjuer med öppna och raka 

intervjufrågor. Detta för att ge möjlighet för respondenterna att uttrycka sig fritt utifrån egna 

reflektioner för att öka trovärdigheten. Efter utförda intervjuer har svaren sammanställts och 

respondenterna har fått vara anonyma samt deltagit frivilligt. Respondenterna i denna studie har 

varit förrådschefen, förrådsteknikern, operativa inköparen och två förrådsarbetare. Inför respektive 

intervjutillfälle valde författarna att förbereda de kvalitativa intervjuerna med samma föreskrivna 

intervjufrågor för att tillgodose insamlingen av information ur olika synvinklar (se bilaga 1). De 

olika intervjuerna antecknades ned och spelades in för att säkerställa förståelsen av informationen 

och underlätta bearbetningen samt analysen av svaren. Bearbetningen av de samtliga intervjuerna 

sammanställdes och renskrev sedan i nulägesbeskrivningen.   

2.5.2 Observationer 

För att frambringa en bra bild av det nuvarande arbetssättet samt verksamheten har observationer 

ägt rum kontinuerligt. Observationer är mycket vanligt och förekommer ofta inom fallstudier 

(Patel & Davidson, 2011). En observation är ett praktiskt tillvägagångssätt för samlande av 

information (Bell & Waters, 2016). Vad som beskrivs är att betydande information samlas in 

varefter man tittar på specifika aspekter av uppförande, processer, innehåll eller samspel mellan 

människor. Det finns två typer av observationer, ena kallad ostrukturerad observation och andra 

kallad deltagande observation. Vid tillämpning av ostrukturerad observation behöver man ha en 
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färdig uppfattning av syftet med observationen. Då en deltagande observation tillämpas bör 

forskare delta samt observera avdelningars, personers eller verksamhetens arbetsdag (ibid.).  

2.5.2.1 Val av observationsmetod  

Följande studie applicerar deltagande observationer. Detta genom att besöka BillerudKorsnäs 

centralförråd. Målet med besöket var att genom observation av centralförrådet frambringa en 

djupare förståelse för uppgifter och moment som utförs där. 

2.6 Metodanalys 

Enligt Dahmström (2011) ger en metodanalys utrymme för forskaren att bredda förståelsen inom 

en stor mängd dokumentation. Detta då innehållet jämförs med varandra för att betona 

väsentligheter och sortera ut den information som är mindre lämplig för studien. 

2.6.1 Motiv för metodanalys 

Studien har berikats med en dokumentinsamling från bland annat tidigare studier och erfarenheter 

för att jämföra den teoretiska faktabasen med verkligheten. Vilket har gjorts i strävan efter att 

analysera prestandan av processen.  

2.7 Metodkritik  

Enligt Bryman och Bell (2017) bör en vetenskaplig studie ta hänsyn till alla involverade genom 

etiska överväganden. Forskaren ska därmed behandla den insamlade informationen korrekt och 

undvika att falska förespeglingar framträder. Studiens resultat kan i vissa fall bli svåra att 

kvantifiera varför trovärdigheten kan komma att sänkas (Krag-Jacobsen, 1993). Därmed är det 

avgörande att välja lämpliga datainsamlingsmetoder (ibid.).  

 

I denna studie valdes kvalitativa intervjuer parallellt med deltagande observationer och 

litteraturstudier. Detta på grund av tidsramen för studien då dessa datainsamlingsmetoder inte är 

tidskrävande i jämförelse med andra (ibid.). All dokumentation kommer endast att användas i 

undersökande syfte.    
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2.7.1 Validitet  

Validitet avser hur trovärdigt något mätbart är (Olsson & Sörensen, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Forskaren bör i sin studie ha starka belägg för sina antaganden och slutsatser varför validitet 

kan stärka tillförlitligheten samt ge utrymme för kritiska jämförelser. Kritiska jämförelser kan även 

benämnas som triangulering och syftar till att informationsinsamlingen genomförs från ett flertal 

källor för att sedan jämföras och komplettera varandra. Triangulering görs för att stärka en studies 

trovärdighet (Creswell, 2014; Yin, 2014). Yin (2014) menar vidare att jämförelser mellan flera 

olika källor medför ett mönster som ökar den interna validiteten. Validitet innebär även att studien 

bör vara strikt objektiv gällande variabler och undersökningsmetoder (ibid.). 

2.7.1.1 Studiens validitet  

Författarna anser att validiteten kan öka då information samlas in från flera olika källor. I denna 

studie valdes därför att intervjuer genomfördes med flera olika personer med skilda befattningar 

och arbetsområden. Det medförde att informationsinsamlingen skedde utifrån personliga 

reflektioner och perspektiv vilket ökade trovärdigheten för dess antaganden. Studiens validitet 

stärks även då observationerna utfördes vid olika tidpunkter och tillfällen för att undvika att dra 

förhastade slutsatser. Därefter jämfördes observationerna med den insamlade informationen från 

både intervjuer och stärktes ytterligare med stöd av litteraturstudier. Validiteten stärks ytterligare 

då författarna presenterat studiens slutsatser till fallföretaget och därmed endast erhållit positiv 

kritik. Det som dock kan minska validiteten är att författarna inte hade ett tillräckligt tidsutrymme 

för att jämföra studiens framtagna slutsatser och antaganden med en annan likvärdig verksamhet.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet går ut på att få likadana resultat efter varje mätning när samma indikator används 

(Olsson & Sörensen, 2011). Detta för att det ska gå att göra en mätning vid olika tidpunkter och 

då bekräfta en hög grad av reliabilitet när likadana resultat uppnås vid flertalet av mättillfällena 

(ibid.). Meningen med en sådan process är att få en indikation över forskarens tillvägagångssätt 

för att se huruvida principfast och därmed oberoende av vilken forskare som genomför mätningen 

processen är (Creswell, 2014). 
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2.7.2.1 Studiens reliabilitet  

Denna studie har en mycket hög grad av reliabilitet då de givna omständigheterna för att utföra en 

mätning kan replikeras inom flertalet industrier. Det kan dock bli svårt att göra om studien och få 

exakt likadana mätningar då faktorer som personalomsättningen samt antalet 

uppassningsmöjligheter kan växla men liknande resultat förväntas. Däremot höjs reliabiliteten då 

alla verksamheter har liknande förutsättningar. Dessutom stärks studien ytterligare av möjligheten 

att använda en likadan metod för mätningen och litteraturinsamlingen. 

2.7.3 Generaliserbarhet  

Generalisering handlar om att generalisera en studies resultat för att öka graden av representativitet 

(Bryman, 1997). Bryman och Bell (2017) hävdar att detta sker i strävan efter att hävda ett resultat 

för att tillämpa det som underlag inom andra studier.    

2.7.3.1 Studiens generaliserbarhet  

På grund av att det finns många faktorer som har en betydande roll när det kommer till studiens 

resultat och slutsatser kan dessa bli svåra att generalisera. Generaliseringen baseras på exempelvis 

mänskliga beteenden, arbetslivserfarenhet och företagskultur vilka kan påverka utfallet av data. 

Studien kan däremot användas som en grund för liknande verksamheter och arbetsområden.     
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2.8 Sammanfattning av metodval  

I det följande visas i figur 1 en sammanfattande bild över studiens metodval. 

 
Figur 1: Illustration över studiens metodval (författare). 

För att förtydliga upplägget av studien ytterligare har en modell utvecklats som presenteras nedan 

(figur 2). Syftet har tagits fram på grund av att det förekommer företagsproblem gällande 

användandet av manuellt arbete. Detta då verksamheten har en brist på digitala hjälpmedel. 

Bakgrunden till studien baseras på att det tidigare inte forskats tillräckligt beträffande 

hälsofrämjande aspekter inom industriella godsmottagningar. Därefter formulerades tre 

frågeställningar enligt följande:  

RQ1 Vad driver en industriell godsmottagning till att utnyttja digitala hjälpmedel? 

 RQ2 Vilka faktorer är betydande gällande effektiva materialflöden inom industriell 

godsmottagning? 

          RQ3 Vilka och hur kan mänskliga aspekter användas för att effektivisera materialflödet i 

industriell godsmottagning? 

Tillvägagångssättet i studien grundas på en kvalitativ- samt kvantitativ forskningsmetod med ett 

förklarande vetenskapligt synsätt. Studien är vidare en abduktiv forskningsansats då både primär- 

och sekundärkällor använts i form av intervjuer, observationer och en litteraturöversikt. Författarna 

analyserade och diskuterade sedan all insamlad information för att fastställa en slutsats. 
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Figur 2: Sammanfattande av upplägg för studien (författare) 
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2.8.1 Reflektion av metodval  

Det förekommer kritik som kan framföras kontra studiens genomförande. 

Informationsinsamlingen från de utförda intervjuerna kan ha blivit förvrängd då respondenterna 

kan ha förfinat sina svar. Det kan bero på att frågorna upplevts som känsliga eller påverkats av 

andra yttre faktorer. För att stärka studiens resultat valdes därefter att observationer skulle 

genomföras vid olika tillfällen för att få en egen inblick i det berörda arbetsområdet. Kritik kan 

även riktas mot de parallella litteraturstudierna då insamlad teori från dessa är inriktade mot olika 

områden. Därmed har ett teoretiskt forskningsgap gällande industriell godsmottagning uppstått. 
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3 Litteraturöversikt   

              

Detta avsnitt redogör för de teorier som krävs för att öka förståelsen för studien. Dessa omfattar 

logistik- och materialflöden, lager- och materialstyrning, Supply Chain Management, Lean 

Production och orderhantering.  

              

3.1 Logistik   

Logistik definieras enligt Segerstedt (2009) som ett tillvägagångssätt för att integrera ett företags 

materialflöde genom försörjningskedjan tills dess att produkten når slutanvändaren. Detta genom 

att förbättra kundservicen och reducera kostnader baserat på ett flertal olika steg (Forslund, 2013). 

De olika stegen kallas gemensamt för logistikröret och motsvarar alla moment som krävs för att 

tillhandahålla effektiva logistikprocesser för att driva en verksamhet framåt, se figur 3. Logistiken 

tar alltså hänsyn till verksamhetsprocesser som förhåller sig till- och är beroende av varandra, vilka 

är kompetens- och materialförsörjning, produktion och distribution av produkter (ibid.).         

 

 
Figur 3: Logistikröret (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson., 2013). 

3.1.1 Optimala materialflöden 

För att skapa ett optimalt materialflöde behöver företag ta hänsyn till kostnader och 

leveransprecision (Oskarsson et al., 2013). Detta genom att en tillförsel av material tas hem för att 

på så vis försörja produktionen med tillskottsvaror som behövs, gestaltat som råmaterial och 

komponenter (Ibid.). 
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3.1.2 Lagerstyrning 

Axsäter (1991) anser att tillverkande och distribuerande företag behöver åstadkomma en hög 

leveransförmåga med korta leveranstider för att komma in på en marknad och bli framgångsrik. 

Processen bör göras på ett kostnadseffektivt sätt med låg kapitalbindning. Kapitalbindning innebär 

en process där företagets pengar binds i exempelvis varulager, maskiner, eller fordon och kan 

därför inte användas till andra syften. En för hög kapitalbindning leder till att företaget kan riskera 

att hamna i konkurs då det bundna kapitalet eventuellt inte utnyttjas på rätt sätt (NE, 2019b).  

 

Finns det varulager som inte bytts ut under en längre tid innebär det för företaget endast kostnader. 

Allt från lagerhållningskostnader till andra särkostnader. För ett vinstdrivande företag krävs det att 

kostnaderna inte överstiger intäkterna. Intäkterna är då värdet av prestationerna under en viss 

period medan kostnaderna blir värdet av resursförbrukningen i värdeskapandet. Vid en 

resultaträkning beräknas de exakta siffrorna för hur väl företaget presterat, resultat i vinst eller 

förlust (Andersson & Funck, 2017).  

 

Tillfredsställandet av de nämnda kraven betyder att lager och materialflöde bör styras på ett 

effektivt sätt. Då räcker det inte med att enbart förändra sin organisation, modifiera sina 

affärsprocesser eller införa ett nytt affärssystem. Lämpliga styrningsmetoder och att utnyttja 

medarbetare väl är istället viktiga aspekter att ta hänsyn till (Axsäter, 1991). 

3.1.3 Vendor Managed Inventory (VMI)  

Lagringsprincipen Vendor Managed Inventory (VMI) innebär enligt Lumsden (2012) att 

verksamheter ger befogenhet till ett annat företag för påfyllning, styrning och kontroll av dess 

artiklar. Principen kallas konsignationslager och tenderar att aktualiseras allt mer på dagens 

marknad (ibid.). 
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3.1.4 Leveranstid 

Den tid det tar från att en kund lägger order till att ordern blivit levererad är den enkla definitionen 

av vad leveranstid kan vara, se figur 4. Dock kan mycket ske under processens gång. 

 

Figur 4: Tydliggörande bild av vad leveranstid är (författare). 

Det är inte alltid som kundens önskade leveranstidpunkt, alltså punkten den ankommer till kunden, 

kan uppfyllas. Ibland erbjuder inte leverantören den önskade leveranstiden som kunden vill och 

då uppstår en skillnad mellan önskad och lovad leveranstid. Leveranstid kan ses som ett mått för 

att mäta företagets förmåga att leverera vid tidpunkter som är i fas med kundens önskemål 

(Mattsson, S-A, 2012). 

3.1.4.1 Just-In-Time (JIT)  

Chen (2015) menar att Just-In-Time (JIT) är en filosofi som syftar till att reducera slöseri och 

kostnader genom kostnadsbaserade strategier. Genom att reducera slöseri och kostnader ökar 

lönsamheten då verksamheter endast producerar och levererar produkter i rätt kvantitet, i rätt tid 

och på rätt plats baserat på ett optimalt nyttjande av resurser. Filosofin betonar vikten av ständiga 

förbättringar i tillverkningsföretag för att upprätthålla korrekta lagervolymer gällande att 

tillfredsställa kunder och produktionens behov. Detta medför att företag kan ha mindre lager varav 

kapitalbindning av råmaterial och artikelhållning sänks (ibid.).  

3.1.4.2 Kritikalitetsanalys 

Artiklar brukar i de flesta fall klassificeras internt inom företag beroende på dess kritikalitet. Med 

kritikalitet menas det system där artikeln verkar och fungerar därmed som en kategorisering för att 

förbättra leveranssäkerheten (Olhager, 2013).      
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3.1.5 Operativ styrning  

Operativ styrning behandlar hur verksamheten leds oavbrutet på kort sikt (NE, 2019c). För att 

lyckas med detta kan ett balanserat styrkort hjälpa. Ett balanserat Styrkort har som innehåll ett 

antal funktioner som kan koppla samman finansiella och icke finansiella åtgärder (Malina, 2013). 

Om ett väl utformat styrkort uppnås tydliggörs vision och strategi samt att man kan bryta ut styrtal. 

Dessa styrtal delas upp i fyra olika segment benämnda kund, process, finans och lärande (Kim & 

Hatcher, 2009). Då en verksamhets ledning valt strategi att föra så ska den förtydligas genom 

styrkortet så det kommuniceras ut till resterande delar av verksamheten (ibid.). I fokus för 

styrkortet hittar man länken bland affärsbeslut och resultat som är tänkt att fungera som en 

vägvisare inför implementering, strategiutveckling och kommunikation (Malina, 2013). 

3.1.5.1 Visualisering   

Connolly (2008) hävdar att visualisering i lager är betydande för att underlätta och effektivisera 

arbetet för medarbetare gällande att lokalisera artiklar. Det är därmed en förutsättning att märka ut 

hyllplatser och sektioner i lagret för att sortera upp artiklar i en logisk strukturerad ordning. Detta 

gör att medarbetare kan finna den eftersökta artikeln för att sammanställa order och material 

betydligt snabbare och smidigare (ibid.).  

 

Det finns alternativa lösningar till visualisering där ett exempel är ”pick by voice”. Systemet är 

baserat på hörsnäckor och mikrofoner kopplat till verksamhetens handdatorer för att erhålla rätt 

direktiv för de aktuella artiklarna. Vid plockning av artiklar kan medarbetare sedan läsa upp 

streckkodernas sista två siffror för att kontrollera att rätt artikel erhållits, vilket systemet står för 

(ibid.).  

 

”Pick by light” är en annan lösning som genom utplacerade ljusindikatorer ger plockaren en signal 

och ett nummer för att fånga uppmärksamhet samt indikera vilka artiklar det är som ska plockas 

samt antalet av dessa (ibid.). 

3.1.6 Materialhantering 

Materialhantering omfattar följande aktiviteter: att flytta, kontrollera, skydda och förvara material 

såsom bland annat fraktgods (Oskarsson et al., 2013). Materialhanteringsprocessen används för att 
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hantera materialet på bästa möjliga sätt för att säkerställa att materialet når destinationen säkert 

och att den behåller både kvalitet och tillstånd. En god materialhantering resulterar i att olyckor 

kan förebyggas och eventuellt elimineras. Enligt författarna innebär det att man använder sig utav 

lämplig och försiktig hantering. Vidare förklaras det att en god materialhantering i verksamheter 

ska leda till ergonomiska förbättringar bland de anställda. Ansträngningar och stress kan med hjälp 

av en effektiv materialhantering reduceras kraftigt. Mattsson (2012) beskriver rätt sätt att hantera 

faktorer som ska vara utmanande och riskabla för materialhantering. Exempel på sådana kan vara 

trasiga utrustningar som bidrar till ett ineffektivt arbete. Om dessa faktorer elimineras skulle 

materialhantering vara en stressfri process. Att reducera tid men ändå få arbetet avklarat på ett 

effektivt sätt är något de flesta företag strävar efter, då det ur ett logistiskt synsätt innebär ett 

finansiellt resultat. Genom att minimera den totala distribuerande tiden för en verksamhets 

processer återfås en optimering av aktiviteterna. Tillämpningar av lösningar för att tydliggöra och 

förenkla verksamhetsprocesserna medför att en god materialhantering kan erhållas. 

 

Oskarsson et al. (2013) styrker att ett ineffektivt arbete/plockning leder till en längre 

genomloppstid. Sannolikt blir ledtiden svårare att förutsäga och påverkar leveranspålitligheten. 

Leveranssäkerheten beror allt från hur ofta felplock av artiklar sker till olika hanteringsskador av 

material. Huvudprincipen för en pålitlig och fungerande leverans är hur väl företag lyckas leverera 

rätt produkt, på rätt plats, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. På kostnadssidan är det viktigt att 

lägga upp rutinerna på ett sådant sätt att de totala hanteringskostnaderna för exempelvis inlagring, 

plockning, emballering och så vidare hålls nere. 

3.1.6.1 Reservation  

En reservation har som avsikt att lägga material åt sidan för senare bruk (NE, 2019d). Det är en 

avgörande uppgift och ämnar garanterandet av att material finns för senare användning och 

benämns även som materialklariering, enligt Olhager (2013). Vad det går ut på är att 

produktionstillståndet avstäms och därefter sammanställs arbetsorder för att räckas vidare till 

berörd personal. I arbetsordern ska man finna information angående verktyg samt transport och 

utlämnande av material (ibid.). 
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3.1.6.2 Kundorderprocess  

Den operativa relationen som en kund har med sin leverantör benämns kundorderprocess och 

handlar om uppkommande behov till dess att en tillverkningsorder skapats (Mattsson, 2012). 

Kundorderprocessen inleds med ett materialbehov som behandlas av materialplaneringsfunktioner 

för att uppskatta och beräkna rätt kvantitet och tidpunkt för leveransen av det önskade materialet. 

Därefter samordnas en rekvisition för att fastställa kundens önskade anskaffning varpå 

verksamhetens inköpare tar emot denna. Vid inkommen rekvisition eftersöker inköparen rätt 

avsedda leverantörer för att tillgodose det efterfrågande materialbehovet och lägger därefter en 

offertförfrågan. Det sista steget i kundorderprocessen är då det önskade behovet förses av 

leverantören (ibid.). Hela processen presenteras nedan för att illustrera och tydliggöra denna (figur 

5).           

 

 

 

Figur 5: Informationsflödet vid kundorderprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.1.6.2.1 Hantering av inleveranser  

Hanteringen av inleveranser skulle kunna bli kostnadskrävande ifall det inte görs på rätt vis från 

start (Jonsson och Mattsson, 2016). Tilldelning av lager är en essentiell faktor för tillfredställandet 

av kunder och verksamheters behov. En stor del av arbetet med inleveranserna ligger dock på 

inköparen. Detta då den information inköparen ställer till förfogande genom dennes insyn vad 

gäller lagertillgänglighet medför att inköparen anspråkslöst kan se om kundens brister 

tillfredsställs. Således kan en bättrad service alstras genom att inköparen har hand om att informera 

kunden om leveransdatum (Rushton et al, 2010). 
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3.2 Supply Chain Management 

Genom åren har Supply Chain Management gått mot att bli en allt viktigare synpunkt i fråga om 

mognad, förhöjd rivalitetsförmåga och utdelning för tillverkande företag (Christopher, 2016). 

Företrädesvis vill Supply Chain Management försöka dra ner på kostnader samtidigt som man får 

fram mer värdeskapande aktiviteter just för att ett ökat värdeskapande skapar möjligheter för 

företagen att tillfredsställa kunders behov mer produktivt. Detta för att kundvärdet ökar och 

företaget skapar ett smidigare flöde i takt med att icke-värdeskapande aktiviteter reduceras (ibid.). 

Supply Chain Managements handlar om att få ut en jämn efterfrågan i förhållande till köpbehovet 

vilket är den absoluta primära fördelen med en försörjningskedja (Christopher & Ryals, 2014). 

Vad man menar är att när ett företag väljer att implementera Supply Chain Management i sin 

verksamhet så vill man sträva efter automatiska kostnader, därefter förbättra kvalitéten av 

underrättelseströmmen i företaget, sedan också dra ner på tiden det tar för att genomföra en 

affärstransaktion samt skapa en generaliserad överflyttning och nyttjande av underrättelsen för 

brukaren (ibid.).  

3.2.1 Leverantörsrelationer inom Supply Chain Management 

Genom Supply Chain Management vill man underlätta men samtidigt också utöka hanteringen av 

relationer inom försörjningskedjor (Christopher, 2016). Kumar och Rahman (2015) är därför noga 

med att det val som i slutändan görs är mycket betydande, då man senare ska kunna begrunda över 

sunda långsiktiga leverantörsrelationer som ska vara utförbara. Detta skapar ett väl till pass rum 

för främjandet av hållbara leverantörsrelationer med bakgrunden av studier som pekat på 

angenäma resultat. Det kan därför vara bra att fylla upp försörjningskedjan med goda relationer 

som utnyttjas maximalt och på rätt vis enligt Kumar och Rahman (2015). För att nå bra resultat 

konstaterar Tidy, Wang och Hall (2016) att leverantörerna i försörjningskedjan behöver behandlas 

med förtur och gynnsamhet om de ska kunna prestera resultatrikt. Likväl konstaterar O’Brien 

(2015) att leverantörer är en viktig aspekt av Supply Chain Management och bör prioriteras 

därefter. Man nämner fördelar som en godare leverantörsrelation då det kan resultera i att man 

erhåller konkurrenskraft. Med det i åtanke ska man inte glömma att konfliktliknande förhållanden 

kan uppstå naturligt, även inom Supply Chain Management (Priem & Swink, 2012). 
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3.2.2 Integrering av Supply Chain Management 

Prajogo och Olhager (2011) anser att Supply Chain Integration som grundas på information och 

materialflöden inom företag är essentiell för förhållanden med kunder och leverantörer. Avsikten 

är att föra samman alla intressenter utan att kategorisera dem. Närmare bestämt vill man ta bort 

gränserna mellan skilda aktörer för att således tvinga de till att samarbeta så de därmed ökar 

förtroendet emot varandra. Detta ska i slutändan leda till ett mera effektiviserat arbete, samtidigt 

som alla medarbetare får en mer öppen och tydligare kommunikation varpå företagets 

konkurrensfördelar ökar. Det leder till att dess position på marknaden blir bättre (ibid.). En nackdel 

som kan uppstå inom Supply Chain Integration är svårigheter som bristfällig goodwill alternativt 

att målen skiljer sig bland aktörer i försörjningskedjan (ibid.). 

3.3 Betydande faktorer för effektiva materialflöden  

Definitionen av en faktor är ett förhållande som medverkar till ett visst resultat (NE, 2019a). Inom 

tillverkningsindustrin handlar det om de medverkande krafterna som påverkar materialflöden 

positivt för att uppnå ett optimalt tillstånd (ibid.). 

3.3.1 Kommunikation 

Intern samt extern kommunikation kan lätt anses som självklara faktorer inom företag (Brindusa, 

2016). Kommunikation är grundlig i alla verksamheter, samtidigt är det en omfattande början för 

att påverka företags prestanda och kvalitét. Det krävs därefter ett väl uppbyggt system för 

kommunikation om man ska kunna uppnå ett bra samspel som resulterar i ett bra facit. Detta ska 

ske genom tydlig information som är utmärkande och samtidigt tillgänglig för alla i företaget 

(ibid.). 

3.3.1.1 Affärssystem  

Hyvönen (2003) förespråkar att registreringen av artiklar i ett företagsomfattande IT-system, 

affärssystem, medför att all information blir tillgängligt för samtliga medarbetare vid en och 

samma tidpunkt. Ett affärssystem är en databas uppbyggt av moduler för att registrera 

företagsfunktioner. Lee och Lee (2000) konstaterar att informationsintegreringen är grundad på 

tidigare delsystem med utgångspunkt i kundernas behov och krav. I många fall fungerar 

orderhantering och informationsöverföring manuellt. Detta leder till att resursförbrukning och 
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risker som hör till den mänskliga faktorn ökar varför en effektivisering av framförallt överföringen 

av information är av vikt att effektivisera för att skapa framgångsfaktorer inom industribranschen 

(Mattsson, 2012).   

 

Företag behöver baserat på dagens konkurrensutsatta marknad tillhandahålla ett IT-system för att 

kunna sprida information och kunskap snabbt (Venugopal & Baets, 1995). Detta för att behålla sin 

position på marknaden och öka förståelsen inom organisationen (ibid.). Bergman och Klefsjö 

(2012) hävdar att en avgörande faktor för ett företags framgång är att använda IT-system. Detta då 

välfungerande affärssystem visat öka effektiviteten inom företag, minska stress och reducera 

kostnader (Waldius & Thorén, 2014).  Christopher (2016) betonar att affärssystem vidare kan bidra 

till en förbättrad leveransprecision, alltså att leverera rätt produkt vid rätt tid och plats.        

3.3.1.2 Automatisering  

Mitsugi et al. (2013) menar att automatisering är ett slags hjälpmedel för att inkludera mekaniska-

, datoriserade- och elektroniska system för att öka värdeskapandet när det kommer till 

affärstransaktioner, arbetssätt och kommunikationsprotokoll. Detta genom att integrera 

företagsprocesser med ett IT-system (Götz & Jankowska, 2017). Automatisering delas vidare upp 

i två olika kategorier; partiell automatisering och totalautomatisering. Partiell automatisering 

innebär att de industriella processerna stödjs av människliga insatser medan totalautomatisering 

istället drivs av sig självt och inte kräver något stöd överhuvudtaget (ibid.).   

 

Enligt Mattsson (2012) är automatisering vanligt förekommande i tillverkningsindustrier då 

fenomenet tenderar att reducera både kostnader och ledtider. Informationsöverföringen inom 

industrier är även en aspekt som betonas då denna effektiviseras och därmed underlättar 

uppdatering, mottagning och inrapportering av lager. En effektiviserad informationsöverföring 

möjliggör vidare att manuell hantering mellan affärssystem kan minimeras (ibid.).  

3.3.1.3 Electronic Data Interchange (EDI)  

Mattsson (2012) hävdar att filöverföringstekniken Electronic Data Interchange (EDI) påverkar 

både informations- och kommunikationsflöden. Detta då tekniken förbättrar orderhanteringen och 

effektiviserar affärsoperationer i form av en optimerad resursanvändning samt elimination av 

mänskliga resurser. EDI är en teknik som är baserad på kommunikation mellan datorer i syfte att 
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öka spridningen av kunskap och information (Robson, 1994). Ghobadian, Liu och Stainer (1994) 

betonar att EDI möjliggör transaktionen av fakturor, order och affärsdokument samt 

kommunikation oberoende av geografisk position. Detta innebär ökad kundservice och 

konkurrensförmåga samt minskade kostnader och pappersförbrukning (ibid.).      

3.3.1.4 Självbetjäning  

Ramaseshan, Kingshott och Stein (2015) konstaterar att utvecklingen av teknologi gällande 

transaktioner och informationsöverföring har resulterat i ett koncept kallat 

självbetjäningsteknologi (SST). SST innebär att kunder tillgodoser sina behov och krav på egen 

hand genom produkter och tjänster via företag. Detta medverkar till att kunder kan handla 

produkter och tjänster på exempelvis internet, SST-kiosker och med hjälp av mobiltelefoner 

oavsett om företagets anställda är kontaktade eller inte. Vidare betyder SST ett mer effektivt och 

produktivt sätt för alla involverade, såväl medarbetare som kunder och andra intressenter. Detta 

då teknologin underlättar handeln och tillfredsställer verksamheter genom hela försörjningskedjan 

(ibid.). 

 

SST har visat ge konkurrensfördelar i form av kostnadsreduktion, förbättrad effektivitet, 

ekonomiska fördelar och ett ökat värdeskapande för verksamheter (ibid.). Bitner, Ostrom och 

Meuter (2002) anser att det dock kan förekomma svårigheter vid upprätthållandet av ett effektivt 

SST- system då rätt mekanismer och beredskap krävs. Det är därför avgörande att identifiera de 

områden som är avsedda att förbättra och en bedömning av hur kritiskt SST är för den aktuella 

verksamheten. Till bedömningen inkluderas verksamhetens förståelse från chefer, det strategiska 

syftet och tydliga riktlinjer för implementeringen (ibid.).   

3.3.2 Digitalisering 

Digitalisering är benämningen på övergången av manuella informationsflöden till digitala. 

Övergången innebär att manuella funktioner konverteras till ett nätverk för att möjliggöra 

sändningen av data fram och tillbaka inom ett och samma system (Ringenson et al., 2018). 

Digitalisering kan ses som en samordning av fysiska samt digitala tjänster och produkter med 

många fördelaktiga framgångsfaktorer för framförallt tillverkande företag (Gerlitz, 2015). De 

efterföljande framgångsfaktorerna kan komma i form av exempelvis pappersfria flöden och lagring 
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av stora mängder data i olika enheter. Digitalisering har även visat resultera i minskade 

förbrukningar av mänskliga och materiella resurser (Schwab, 2015).        

3.3.2.1 Drivkrafter för digitalisering inom tillverkningsindustrin  

Hultman et al. (2017) konstaterar att det blir allt vanligare med digitaliserade verksamheter inom 

tillverkningsindustrin då tekniken gynnar intressenterna i hela försörjningskedjan. 

Digitalisering tenderar att förbättra ett företags ekonomiska ställning genom att påverka 

försäljningsvolymer samt avkastningen positivt. Tekniken har även visat stärka lojaliteten och 

samarbetsvilligheten mellan ett företag och dess intressenter. En annan drivkraft för ett företags 

vilja att digitaliseras är att kommunikations- och informationsflöden förbättras då all 

information görs tydlig samt tillgänglig för samtliga i organisationen (ibid.).  

 

I enlighet med Olhager (2013) leder en bristande operativ styrning inte till en optimal 

godsmottagning då det skapar komplexitet i logistiksystem.  Komplexiteten grundar sig på att 

ledtider fördröjs då lagersaldo blir inkorrekt registrerat i affärssystem. Resultatet av felaktigt 

registrerat lagersaldo medför att affärssystemet bör uppdateras regelbundet. Uppdateringarna 

utförs oftast manuellt inom verksamheter som inte digitaliserats varför det skapar en drivkraft 

gällande att digitala hjälpmedel tillförs (ibid.). Med stöd från de digitala hjälpmedlen kan 

kritiska artiklar sorteras med hänsyn till kritikalitet och då förbättra leveranssäkerheten för 

verksamheten (ibid.). 

 

En annan drivkraft för digitalisering är att det administrativa arbetet förenklas genom 

automatisering (Mattsson, 2012). Automatisering reducerar antalet manuella hanteringar som 

exempelvis arbetet med fakturor samt att det minskar arbetsutnyttjandet av mänskliga resurser 

(ibid.). Vid en minskad resursanvändning kan verksamheter bidra till en allt mer social hållbarhet 

vilket leder till mer hälsofrämjande arenor (Jeding et al., 1999). Detta kräver ett väl fungerande 

affärssystem som erhåller rätt information gällande lagerförda artiklar för att uppnå högsta 

effektivitet (Mattsson, 2012). För att erhålla rätt information kan filöverföringstekniken EDI 

optimera processen (ibid.).  
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Härmed följer en sammanfattning av drivkrafterna för digitalisering med stöd från litteratur (tabell 

1). 

Tabell 1: Sammanfattning av drivkrafter för digitalisering baserat på litteratur (författare) 
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Tabell 2: Korsningsanalys - Faktorer för effektiva materialflöden (författare). 

3.4 Summering av faktorer för effektiva materialflöden  

En litteraturgranskning av de faktorer som bidrar till ett effektivare materialflöde har utförts i 

avsikt att komplettera litteraturöversikten. Basen för granskningen består av sökord som går att 

hitta under tabell 2. Målet med denna granskning var att urskilja faktorer som olika författare ser 

som kritiska för att få ett effektivt materialflöde inom industriell förrådsverksamhet. Varje gång 

en författare nämnt en viss faktor som kritisk har det markerats med ett kryss på tabellen. Därefter 

har en summering av samtliga nämnda faktorer konstruerats för att se vilka faktorer som nämns 

mest då man velat frambringa en grund för analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Kommunikation, Digitalisering, Affärssystem, Automatisering, EDI, Självbetjäning, Just 

In Time, Visualisering, Operativ Styrning. 
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Figur 6: Stapeldiagram som förtydligar de mest betydande faktorerna för effektiva materialflöden (författare). 

Som skrivet tidigare skapades en summering av de nämnda faktorerna som författarna nämnt som 

kritiska inom industriell verksamhet. Figur 6 är därför till för att tydliggöra resultatet av 

granskningen för en vidare analys i senare avsnitt. 

3.5 Lean Production  

Begreppet härstammar från Toyota Production Systems (TPS) och är enligt Yanxiong och Xu 

(2017) ett förbättringsarbete för att utvinna slöserier och icke värdeskapande aktiviteter. 

Förbättringsarbetet är dynamiskt och handlar om att ständigt effektivisera företagsaktiviteter för 

att reducera kostnader samt skapa ett smidigare flöde. Detta utförs för att ge möjlighet till 

förbättrade kvalitets- och leveranssystem så att resurser utnyttjas optimalt samtidigt som företaget 

därmed attraherar konkurrensfördelar (ibid.). Modig och Åhlström (2012) menar att Lean 

Production baseras på att bemöta kunders behov och önskemål genom att producera högkvalitativa 

produkter. Högkvalitativa produkter skapas då uppkommande avvikelser identifieras och hanteras 

i ett tidigt skede (Petersson et al., 2009).    
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3.5.1 Human Lean  

Hur man definierar hälsa kan skilja sig utifrån vem det är som uttalar sig eller vilken tidsepok samt 

kultur man tittar på. Vad som menas med ordet hälsa kan därför vara olika. Enligt WHO:s (1946) 

definition är hälsa: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och ej endast frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Det är inte något nytt att arbete påverkar 

människors hälsa. Hälsa är fundamentalt för ekonomin i samhället, även för utvecklingen av det 

materiella då allt detta vilar sig på människans förmåga att arbeta (WHO, 1995). Följaktligen 

kommer de organisationer som grundas på hälsofrämjande arenor få konkurrensfördelar längre 

fram genom detta (Jeding et al, 1999). Enligt Arnesson (2005) så bör man vid underhåll av 

hälsofrämjande processer på arbetsplatsen ange hälsofrämjande arbete som insatser av samhälle, 

arbetsgivare och arbetstagare som genomförs för att främja hälsa samt välbefinnande hos 

arbetstagare. Vidare skriver SOU (2002:5) att ohälsa kan kosta både arbetet och enskilda personen, 

men även samhället vilket kan förorsaka samt motivera till starka ekonomiska drivfjädrar för att 

generera hälsa på arbetet. 

3.5.1.1 Kultur  

Företagskultur har sitt ursprung från skaparen av företaget enligt Schmidt, Rosenberg och Eagle 

(2016). Organisation av arbete och verktyg bygger därför enligt Rother (2009) på en organisations 

värderingar och kultur. Men Bruzelius och Skärvad (2017) anser att kultur är summan av en 

ömsesidig inlärningsprocess vilken omfattar åtskilliga lager. Denna process kan liknas en lök och 

belyses under som figur 7. 

 

Figur 7: Organisationskulturens åtskilliga lager. (Bruzelius & Skärvad, 2017). 
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Beträffande det första lagret, artefakter, är dessa enligt Bruzelius och Skärvad (2017) skapade av 

människor och ska symbolisera vad som kan ses, höras och kännas i en organisation. Detta kan 

vara allt från teknologi till produkter och rutiner som formulerar samt blottar verksamhetens kultur. 

Efterkommande lager är beteendemönster. Detta lager grundar sig i inlärda arbetsformer samt 

rutiner och aspekter i egenskap av att relatera till andra. Därefter kommer lagret benämnt normer, 

som avser regler och vanor samt uttrycker det som är otillåtet men också det som är tillåtet. 

Värderingar avser verksamhetens karakteristiska aspekter gällande att hantera varierande 

förhållanden och hur problem reds ut. Det är alltså verksamhetens förenade synsätt. Sist på listan 

är det lager benämnt grundläggande antaganden. Detta lager är det allra innersta lagret. Här 

produceras det huvudsakliga värdet men däribland även rådande problem. Ett antagande kan ibland 

vara väldigt illa invant och leda till att något tas för givet. Men fördelen med förutbestämda synsätt 

och värderingar är att man enklare kan åstadkomma ett samförstånd inom verksamheten. Med det 

som bakgrund kan därför Schmidt och Rosenberg (2017) fastställa hur betydelsefullt för 

medarbetarna det är att vara funktionsmässigt integrerade. 

3.5.1.2 KASAM  

Antonovsky (1987) definierar begreppet KASAM som känsla av sammanhang vilket omfattar 

graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en individ upplever i arbetet. Begriplighet 

innefattar hur pass begripliga, strukturerade och förutsägbara inre och yttre stimuli är. Då resurser 

för att tillgodose uppkommande krav finns tillgängligt framträder hanterbarheten. Meningsfullhet 

motsvarar de viktigaste och mest engagerade aspekterna för individen och anses vara avgörande 

för att motivera. Strausser och Lustig (2003) konstaterar att en hög nivå av KASAM innebär att 

individer har en mer positiv inställning till arbetet då de uppfattas vara aktiva, ha en ökad vilja 

gällande samarbete och lärande samt mer initiativtagande.  

 

3.5.1.3 Arbetsrotation  

Dem fördelarna som man vinner genom att verksamheten får arbetsrotation är mer flexibla arbetare 

(Sandberg & Alvesson, 2003). Bidraget av mer flexibla arbetare är en större grad av 

arbetsuppgiftsanpassbarhet som leder till att verksamheten blir mindre mottaglig för störningar 

(ibid.) 



   
 

30 
 

3.5.2 Slöseri    

Enligt Ohno (1978) är det mest effektiva sättet att öka lönsamheten att reducera slöseri. Slöseri 

uppstår då aktiviteter inte tillför ett värde trots att de förbrukar resurser (Josephson, 2013). Icke 

värdeskapande aktiviteter är därmed de som bör elimineras för att öka antalet resurser till de 

värdeskapande aktiviteterna. Barazza et al. (2016) konstaterar att slöserier kan uppdelas i totalt 

åtta olika kategorier och beskrivs 

nedan (se figur 8).  

 

Rörelse - Slöseri av pengar och tid 

då det sker onödiga rörelser av 

material och medarbetare  

Omarbete - Det arbete som krävs 

för att hantera fel i processen  

Lager - Bundet kapital som inte 

skapar värde  

Överproduktion - Produktion med 

en volym som är större än företagets 

behov, ger i sin tur upphov till annan 

slöseri  

Outnyttjad kreativitet - 

Medarbetares kunskap och 

erfarenheter utnyttjas inte vilket kan innebära annan form av slöseri i företaget  

Transporter - Då material, utrustning och maskiner transporteras onödiga sträckor  

Överarbete - All form av arbete som sker utöver plan som inte heller skapar något kundvärde  

Väntan - Väntetiden gällande material, utrustning och maskiner samt för beslut och instruktioner, 

som förbrukar resurser 

3.5.3 Standardiserade arbetssätt   

Liker (2009) påpekar att standardiserade arbetssätt är mest optimalt för att ge utrymme till ständiga 

förbättringar och ökad kvalitet i arbetsprocesser. Standardisering förekommer främst inom 

funktionella områden och utgörs av att arbetsprocesser optimeras med stöd av bland annat 

Figur 8: 7+1 slöserier inom Lean (Lean Forum Bygg, 2019) 
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standarder och systematik genom ekonomiska och tekniska lösningar. Olhager (2013) menar att 

standardisering av arbetssätt innebär en högre produktionstakt och ökade kvalitetsnivåer.    

3.5.4 Ständiga förbättringar  

Enligt Angelöw (2010) är förbättring ett steg till det bättre, alltså att man tar ett kliv till ett bättre 

resultat. En sådan förbättring kan ske genom att lösa ett problem, en befintlig brist eller att bättre 

egenskaper utvecklas vilket frambringar mervärde. Det kan vara att göra något normalt i 

verksamheten bättre och ta sig an kroniska problem som behöver lösas men också ta tag i tillfälliga 

problem och avvikelser då det handlar om att återföra verksamheten till ett normalt läge. Lam, 

O'Donnell och Robertson (2015) definierar ett ständigt förbättringsarbete som en oavbruten 

pågående förbättring av produkter, program, service eller processer. Ett fortlöpande 

förbättringsarbete är en av de mest betydelsefulla faktorerna i kvalitetsledning som leder till en 

organisations framgång. Detta då förbättringsarbete skapar förutsättningar för medarbetares 

delaktighet och ökar dess påverkan gällande beslutsfattande (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.5.5 Respekt för människor 

I förhållande till en dynamisk föränderlig omvärld ökar kraven på att tillfredsställa kunders 

förväntningar varför vikten av hälsofrämjande processer blir allt viktigare (Menckel & Österblom, 

2000). Hälsofrämjande processer handlar om att ta hänsyn till individer i arbetet genom att bryta 

sig ur fysisk och psykisk ohälsa. Dessa processer syftar till att avvärja ohälsa vid ett tidigt stadie 

för att förebygga uppkomsten av bristande arbetshälsa (ibid.). Ohälsa utmärks i form av 

utbrändhet, sjukfrånvaro och minskad känsla av meningsfullhet i arbetet. Ett starkt ledarskap kan 

därför i många fall skapa bra förutsättningar för hälsofrämjande verksamheter med stöd av 

framtidsstrategier. Ledarskapet påverkar hur arbetsförhållandena ser ut och har därmed den 

avgörande inverkan på människans hälsa (ibid.). 
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4 Empiri  

              

Nedan presenteras en företagsbeskrivning av fallföretaget. Till detta redogörs även fallföretagets 

nuvarande orderhantering för förrådsinköp.  

              

4.1 BillerudKorsnäs företagsbeskrivning 

BillerudKorsnäs är efter 150 års erfarenhet idag en världsledande leverantör av förnyelsebara 

materiella lösningar för förpackningar. Det tillverkande företaget är nischat mot skogs- och 

pappersindustrin och grundades år 2012. BillerudKorsnäs produktionskapacitet ligger på cirka 

725 000 ton per år med hjälp av ungefär 730 stycken anställda. Företaget har två stycken 

produktionslinor och är uppbyggt av de tidigare bolagen Billerud AB och Korsnäs AB som slogs 

samman i strävan om att bli en internationell aktör inom den nyfiberbaserade 

förpackningsindustrin. Företagets mission är bland annat att genom kommersiella lösningar vara 

en bidragande faktor till den hållbara utvecklingen vilket är grunden till dess lönsamma tillväxt 

och framgång. BillerudKorsnäs har sitt huvudkontor beläget i Solna med fem 

produktionsanläggningar runt om i Sverige. Produktionsanläggningarna har olika element de 

arbetar inom, strategiska- och projektinköp samt försörjningen, se figur 9 (BillerudKorsnäs, 2019).  

 

Figur 9: Struktur av organisationen gällande förrådsinköp (författare) 

De strategiska inköpen motsvarar övergripande upphandlingar, projektinköpen för projekt och 

investeringar av mer omfattande karaktär samt försörjningen utgörs av tjänster, reservdelar och 
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förbrukningsartiklar. Försörjningen består i sin tur av fritextordrar och förrådsinköp avseende 

artikelförda enheter och andra resterande inköp. Alla dessa inköp syftar till att tillgodose det 

dagliga behovet som uppkommer inom verksamheten.  

4.2 Centralförråd Gävle  

Centralförrådet tillhandahåller i dagsläget över 37 000 artiklar. Artiklarna avser ett löpande 

underhåll för hela bruket och motsvarar exempelvis reservdelar, förnödenheter samt 

förslitningskomponenter som det är ett regelbundet behov av. Förrådet bedrivs av medarbetare 

med en arbetskultur som främjar en positiv inställning till arbetet. Medarbetarna har tillgång till 

förrådet dygnets alla tider vilket ibland kan leda till övertid och arbete utanför arbetstiderna.  

4.2.1 Utformning av lokal  

Förrådets artiklar förvaras på tre separata våningar beroende på material. Detta för att skilja på små 

och stora artiklar som kräver olika lagringstyper, såsom vanliga hyllplatser eller pallställslager. 

Enligt personalen anses utformningen av lokalen innebära en onödig tidsåtgång och en ineffektiv 

lagerhantering med mycket materiell hantering. Detta framförallt då hissen mellan våningarna är 

tidskrävande samtidigt som placeringen av materialet kan innebära korsade transportvägar och 

därmed en ytterligare konsumtion av tid. Förrådet består i dagsläget av ett antal olika 

lagringsfunktioner med utmärkta sektioner och hyllplatsnummer för att visualisera exakta 

lagerplatser.  

4.2.2 Lagringsfunktioner 

Centralförrådets lagringsfunktioner är tre stycken olika beroende på typ av artikel. Alla artiklar 

kan återfinnas i verksamhetens affärssystem IBM Maximo men de fysiska lagringsfunktionerna är 

plocklager, plockautomat (paternosterverk) och pallställslager. Plocklagret är avsett för mindre 

artiklar såsom muttrar, skruvar, packningar och kopplingar medan plockautomaten används för att 

tillhandahålla artiklar av högst frekvens. Pallställslagret innefattar de artiklar av en större karaktär 

som kräver en medelstor till stor lagringsyta, sådana artiklar kan exempelvis vara reservdelar och 

förslitningskomponenter.  
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Verksamhetens fasta placering av artiklarna underlättar sökprocessen efter dessa samtidigt som att 

det ger lagret en god och tydlig struktur. Detta medför vidare till att medarbetarna på förrådet 

undviker att få svårigheter då de söker efter en önskad artikel vilket bidrar till ett effektivare flöde.  

4.2.2.1 Visualisering av operativ styrning och lager 

Förrådets operativa styrning kan visualiseras med hjälp av en tavla som finns placerad i förrådet. 

Denna inkluderar verksamhetens inventering, avvikelser, leveransprecision, förbättringsförslag, 

tillbud och dagens upplägg. På detta sätt involveras medarbetarna mer i arbetet och får en ökad 

förståelse för eventuella förändringar och måluppsättningar vilket bidrar med meningsfullhet samt 

en positiv inställning till arbetet. Fysiska visualiseringar leder även till att medvetenheten och 

ansvarstagandet fördelas jämnt över medarbetarna då all information når samtliga. Det förebygger 

missförstånd och andra oklarheter. Personalen uppdateras gällande den operativa styrningen 

löpande varje morgon där en medarbetare blir tilldelad ansvaret för tavlan varje ny vecka. 

 

I lagret är upplägget av artiklarna baserade på avdelningarna där de artiklar som är likvärdiga kan 

återfinnas i samma avdelning. Vidare finns det en klassificering av artiklarna efter hur kritiska de 

är genom utförda riskanalyser. Riskanalyserna tar hänsyn till perspektiv på produktion, miljö och 

människa. 

4.2.3 Affärssystem 

Bolaget BillerudKorsnäs använder sig i dagsläget utav två skilda affärssystem med bakgrund till 

att de innan år 2012 var två separata bolagsgrupper som dessvärre inte använde samma 

affärssystem. Billerud använde affärssystemet IFS medan Korsnäs brukade Maximo som var ett 

annat affärssystem. När företagen sedan slogs ihop till det gemensamma namnet BillerudKorsnäs 

år 2012 så valde båda koncernerna att behålla varsitt affärssystem på sina respektive anläggningar. 

De som använde IFS har idag samma version av affärssystemet, men tyvärr så är de anläggningar 

som exempelvis den i Gävle kvar med affärssystemet Maximo. Maximo är inte kompatibel med 

affärssystemet IFS vilket resulterat i att inblicken mellan de anläggningar som har olika system är 

begränsad. 



   
 

35 
 

4.2.4 Orderhantering 

Orderhanteringen på BillerudKorsnäs genomförs på centralförrådet och är en avgörande del i 

verksamheten. Orderhanteringsprocessen tillgodoser de interna behov som uppkommer inom 

företaget men är olika inom koncernen. För denna fallstudie inkluderas endast Gävles 

produktionsanläggning med koncentration på förrådsinköpen som avgränsning. Förrådsinköpen 

består av förbrukningsartiklar och reservdelar för bruket vilket stöds av operativa inköpare och 

företagets maskinregister. Förrådsinköpen stöds samtidigt av brukets ekonomiavdelning och 

transportenheten för hantering av fakturor och interna transporter mellan centralförrådet och 

anläggningen. Hanteringen av order sker manuellt och är på grund av detta tidskrävande då 

verksamheten tillhandahåller en väldigt omfattande volym av artiklar.  

4.2.5 Kundorderprocess 

Kundorderprocessen (figur 10) inleds genom att ett behov påkallas varav en inköpsrekvisition 

läggs. Därefter sker det eventuella förplockningar och oplanerade uttag i godsmottagningen. I 

nästa steg genomförs det en saldokontroll på centralförrådet för att kontrollera och godkänna 

inköpsrekvisitionerna och gå vidare med inköpsordern. När detta är färdigt sammanställs och 

godkänns dessa för att upprätta, granska och godkänna inköpsordern. Detta genomförs genom att 

artiklarna handskannas manuellt i godsmottagningen för att sedan skriva in respektive artikel i 

systemet, även detta manuellt. Nästkommande steg i processen är ordererkännandet då 

inköpsavdelningen följer upp, tar emot och registrerar ordererkännandet. Vidare ansvarar 

inköpsavdelningen för leveransbevakningen av inköpsordern för att sedan matcha fakturan mot 

inköpsordern, vilket utförs av ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen övervakar alltså 

inköpsordern och sammanställer därefter en faktura per automatik. När det är färdigt sker den 

själva inleveransen då godsmottagningen tar emot, kontrollerar och registrerar dessa. I vissa fall 

utförs det interna transporter till respektive slutkund.  

4.2.5.1 Inleveransprocess 

Centralförrådets operativa inköpare lägger en order först när lagersaldot befinner sig under 

beställningspunkten. När godset inkommer till godsmottagningen placeras detta på en särskilt 

avsedd yta i lokalen för att manuellt märkas med artikelnummer, beställningsdatum och placering 

i lagret genom att fästa en etikett på godset. Efter markeringen av godset placeras det på vagnar 
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och transporteras vidare framåt i lokalen. Placeringen är en avsedd plats som ligger vid 

utkörsporten för att smidiggöra flödet och undvika onödiga korsade transportsträckor i lagret. 

 

Figur 10: Kundorderprocessen (författare) 

4.2.7 Utleveransprocess  

Utleveransprocessen sker antingen genom att materialet utlämnas manuellt vid diskutlämningen 

eller placeras på respektive hyllplatser i lagret. Det gods som ska levereras till en kund på bruket 

under samma dag som inleveransen är exempel på material för diskutlämning. Detta för att minska 

antalet manuella dubbelhanteringar på godsmottagningen.  
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4.2.8 Personal   

Centralförrådet tillhör avdelningen Teknik som drivs av en avdelningschef med fyra 

sektionschefer under sig i hierarkin. Den sektion som detta arbete grundar sig på heter i sin tur 

Beredning och UH-utveckling och består av tre avdelningar. Dessa avdelningar styrs mestadels av 

en sektionschef över maskinregistret och sedan en annan chef över beredningen. Vidare finns en 

förrådschef med åtta stycken förrådsarbetare, en förrådstekniker och en assistent. Dessa har 

befogenhet till förrådet oavsett om det är bemannat eller inte. På arbetsplatsen sker det dagliga 

uppföljningar av exempelvis tillbud, skador, personalfrånvaro samt in- och utleveranser. Det 

genomförs även respektive skyddsronder var sjätte vecka som huvudskyddsombudet och 

förrådschefen ansvarar för men de ser även till att någon av personalen följer med på dessa.   

4.2.9 Mänskliga aspekter  

Personalen på centralförrådet utsäger sig trivas med arbetsklimatet på grund av dess goda 

arbetsklimat då alla arbetar mot samma mål. De menar att medarbetarna är samarbetsvilliga, 

upprätthåller en rak och tydlig kommunikation mellan varandra samt har lätt för att omfördela 

personalen vid kritiska situationer. Respondenterna konstaterar vidare att framförallt förrådschefen 

är grunden till deras goda arbetsprestationer då denne är lättillgänglig och synlig vid behov. Enligt 

respondenterna har chefen även infört en regel gällande att medarbetarna inom 

förrådsverksamheten kontinuerligt ska utbildas inom minst två olika arbetsområden, bortsett från 

sitt egna, för att lättare kunna täcka upp för sina arbetskamrater och därmed öka flexibiliteten. 

Förrådsarbetarna trivs i dagsläget med sina arbetsdagar men de hävdar att det föreligger 

övergripande förbättringspotential.  

 

Det som dock kan upplevas vara besvärligt är arbetet vid avsaknaden av personal, vid exempelvis 

sjukfrånvaro eller eventuella utbildningar och liknande. Detta då personal kan tvingas rotera i 

arbetet och istället arbeta inom ett arbetsområde de inte är bekanta med. Detta upplevs som en 

stressfaktor vilket i det flesta fallen leder till en negativ inställning till arbetet. Förrådsarbetarna 

har även uppgett att det förekommer förutfattade meningar och svårigheter när det kommer till 

förändringar i dess vardag på arbetsplatsen av samma anledning. Detta gäller främst de 

medarbetare som arbetat inom förrådsverksamheten inom en längre period och är bekväma i sina 
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arbetsroller. Därmed sägs förrådsarbetarna kunna ta sig till arbetet oavsett sjukdom för att de inte 

vill bidra med problematik i arbetet för samtliga.      

 

I nuläget är antalet anställda inom förrådet fördelade exakt efter antalet stationer. Respondenterna 

menar att det upplevs stressfyllt då det direkt märks på arbetsprestationerna när det råder 

personalbrist. Medarbetarna anser att det ökar stressfaktorn markant då arbetet ofta resulterar i 

övertid eller att de inte kan skilja på arbete och fritid. De anser därav att det inte råder en 

tillfredsställande bemanning eller en jämnfördelad arbetsbelastning då det uppenbarligen skulle 

behövas mer personal. Detta betonas dock främst inför de olika produktionsstoppen på 

BillerudKorsnäs då det inkommer mest material och arbetsbelastningen ökar. Detta parallellt med 

att det i dagsläget redan förekommer väldigt mycket handpåläggning. 
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5 Analys och diskussion   

              

I nedanstående text redogörs ett analys- och diskussionsavsnitt av studien med synvinklar från 

både den teoretiska referensramen och nulägesbeskrivningen. 

              

 

Vad driver ett tillverkande företag till att utnyttja digitala hjälpmedel? 

 

Idag finns det omkring trettiosjutusen bestämda artiklar inlagda i BillerudKorsnäs affärssystem i 

Gävle. Något undersökningen i studien erfor var en tidskrävande aktivitet då det inlevererade 

materialet inskannades manuellt. Detta på grund av att affärssystemet som används idag inte alltid 

kan hantera alla artikelnummer vilket leder till att personalen behöver skriva in det manuellt i 

systemet. Detta driver verksamheten till att digitaliseras då ett affärssystem avser att effektivisera 

orderhanteringen genom att reducera antalet artiklar. En efterföljande konsekvens blir att slöseri 

i form av omarbete orsakas till följd av felaktig prissättning eller felaktiga ledtider i 

verksamheten, i enlighet med Mattsson (2012). Vid förebyggandet av dessa felaktigheter erhåller 

verksamheten tid samt ökar kundnöjdheten vilket kan resultera i en förbättrad 

leveransprecision och minska antalet manuella dubbelhanteringar. Dubbelhantering är av vikt 

att effektiviseras genom digitalisering eftersom förrådsverksamheten i nuläget kräver flertalet 

sådana vilka är tidskrävande och i flera avseenden kan innebära mänskliga felaktigheter. De 

mänskliga felaktigheterna kan bland annat gälla vid hantering av sådana artiklar som inte blivit 

inskannade i affärssystemet innan de inkommit till godsmottagningen på centralförrådet.  

 

Det faktum att verksamheten erhåller ett så stort antal registrerade artiklar i sitt affärssystem är 

ännu ett motiv som driver till digitalisering då den operativa styrningen påverkas gällande hur 

verksamheten leds under kortare perioder (NE, 2019c). En bristande operativ styrning innebär en 

ineffektiv förrådsverksamhet då exempelvis ledtider och lagersaldo inte blir korrekt 

registrerade i affärssystemet (Kim & Hatcher, 2009). En konsekvens av detta kan leda till en ökad 

komplexitet för BillerudKorsnäs där logistiksystemet kan bli svåröverskådligt varför det kräver 

att affärssystemet ständigt uppdateras manuellt. I sin tur kan det medföra att antalet kritiska 

artiklar bör sorteras utifrån dess kritikalitet för att förbättra verksamhetens leveranssäkerhet 

(Olhager, 2013). Detta då samtliga artiklar efter en ökad volym har en betydande inverkan på 
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verksamhetens kapitalbindning och därmed lönsamheten. En hållbar lagerstyrning är därmed 

avgörande då en hög kapitalbindning kan öka risken för konkurs då kapitalet inte utnyttjas rätt 

(NE, 2019b). 

 

När affärssystemet inte kan hantera en effektiv överföring av information behöver åtgärder vidtas. 

För att skapa en effektiv överföring av data behövs en sorts filöverföringsteknik där ett exempel 

är Electronic Data Interchange (EDI) (Mattsson, 2012). EDI är till för att bistå företag i utbytet 

av information per automatik för att om möjligt minska eller helt avlägsna den mänskliga 

faktorn (Ghobadian, Liu & Stainer, 1994). Detta kan fungera som en bidragande faktor för att 

attrahera konkurrensfördelar såsom reducerade kostnader, en optimerad användning av 

resurser samt att verksamheten kan fokusera på att utveckla verksamhetens övriga arbetsområden. 

En digitaliserad verksamhet påverkar såväl den interna- som den externa kommunikationen 

(Brindusa, 2016; Liu & Stainer, 1994). Då kommunikation är en grundlig aspekt påverkar den 

företagets prestanda och kvalitet varför den är avgörande att prioritera. Detta framförallt då 

BillerudKorsnäs inte använder samma affärssystem genomgående inom hela koncernen.          

 

Efter genomförda observationer med inblick i hur BillerudKorsnäs tillfredsställer sina kunders 

behov och krav har det fastställts att verksamheten ständigt strävar efter att erhålla en hög 

tillgänglighet och leveransprecision. Därmed siktar de mot att det inte ska finnas någon risk för 

att materialbrist eller att en minskad kundnöjdhet ska uppstå. Detta kräver att verksamhetens 

saldobalans och respektive ledtider är korrekt registrerade i systemet. Bergman och Klefsjö (2012) 

konstaterar att ett välfungerande IT-system därmed bidrar till ökad framgång samtidigt som 

verksamheten effektiviserar samtliga material- och informationsflöden vilket driver 

verksamheten mot digitalisering. Vidare innebär ett prioriterat affärssystem möjlighet till att 

uppfylla och överträffa de interna kundernas förväntningar för att stärka samt attrahera 

konkurrensfördelar (ibid.). BillerudKorsnäs kan därmed tillgodose uppkommande behov mer 

effektivt då det oftast handlar om lagerartiklar av stora volymer varav kostnaderna även kan öka 

(Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

BillerudKorsnäs bemöts vanligtvis av oväntade behov vilket kan försvåra leveransprecisionen 

ytterligare. Detta parallellt med att det är viktigt att verksamheten inte erhåller lagerförda artiklar 
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vars volym är större än behovet, eller tvärtom. Leveransprecisionen har därmed blivit en utmaning 

för förrådsverksamheten som gör att hanteringen av denna kan bli kostnadskrävande på lång sikt 

(Jonsson & Mattsson, 2016). För att förebygga dessa osäkerheter kan verksamheten exempelvis 

utveckla och integrera samarbetet med sina leverantörer (Christopher & Ryals, 2014; Prajogo & 

Olhager, 2011).  

 

Vilka faktorer är betydande gällande effektiva materialflöden inom industriell 

godsmottagning? 

 

Oskarsson et al (2013) menar att kostnader och leveransprecision är kritiska faktorer gällande att 

skapa ett effektivt materialflöde. Detta för att försörja produktionen och möjliggöra en långsiktigt 

god materialplanering. Materialplaneringen inkluderar tillförseln av råmaterial och andra 

betydande komponenter för att sätta kunden i centrum och tillgodose dennes behov och 

förväntningar (ibid.). Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är materialplanering betydande för 

industriella godsmottagningar då denna utgör grunden för verksamhetens prestationer. 

Materialplanering omfattar förrådsaktiviteter som att kontrollera, flytta, skydda och förvara 

material för att sedan säkerställa att det når slutkunden med rätt kvalitet samt tillstånd (Oskarsson 

et al, 2013). För att möjliggöra detta kan automatiserade mekaniska-, datoriserade- och 

elektroniska system fungera som ett effektivt hjälpmedel gällande att öka värdeskapandet för 

framförallt affärstransaktioner, arbetssätt och kommunikationsprotokoll (Mattsson, 2012; Mitsugi 

et al., 2013; Götz & Jankowska, 2017).  

 

Mattson (2012) konstaterar att automatisering vidare effektiviserar materialflöden ytterligare 

genom att reducera kostnader och ledtider parallellt med att underlätta materialplanering. 

Författarna hävdar att det dock är viktigt att ta hänsyn till att en industriell godsmottagning kan få 

svårigheter när det kommer till att implementera en långsiktig materialplanering då 

materialbehovet i vissa fall inte är förutsägbart. Förrådsinköparen på BillerudKorsnäs betonade att 

ledtiderna för deras leveranser uppdateras till och från för att fastställa lagrets minimi- och 

maximinivåer. Detta för att inte bidra med onödig kapitalbindning men samtidigt ha rätt lagerförda 

volymer av material.  
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Vidare framkom det att BillerudKorsnäs kan effektivisera sitt inköpssystem för att uppnå en 

optimal effekt för dess förrådsartiklar. Vid hantering av förrådsartiklar bör verksamheten utgå ifrån 

respektive artikels kritikalitet för att identifiera eventuella flaskhalsartiklar, hävstångsartiklar och 

strategiska artiklar. Detta för att lyckas skapa en optimal effektivitet och ett smidigare 

materialflöde. Genom att utnyttja lagringsprincipen VMI skulle verksamheten kunna integrera 

befogenheter och stärka samarbetet med sina leverantörer (Lumsden, 2012). I sin tur hade det 

inneburit att påfyllning, styrning och kontrollen av förrådsartiklarna kunde hanteras av ett annat 

företag. Därefter leder det till att BillerudKorsnäs kan minska arbetsbelastningen på sina 

medarbetare samt utveckla verksamheten på andra nivåer. Lumsden (2012) menar att ett 

leverantörsstyrt lager förbättrar materialplaneringen, ökar synligheten i försörjningskedjan för 

samtliga intressenter samt förbättrar tillgängligheten av artiklarna och minskar lagernivåerna. I sin 

tur ger det upphov till ett effektivare materialflöde inom industriella godsmottagningar. Vidare 

skulle det även innebära att BillerudKorsnäs hade kunnat fokusera på at utvinna icke-

värdeskapande aktiviteter och fokusera på de aktiviteter som tillför ett värde för kunderna 

(Christopher, 2016). Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar att värdeskapande aktiviteter är en 

kvalitetsfråga som bör prioriteras för att bland annat förbättra inköpsreservationer och det interna 

arbetet på förrådet. 

 

I dagsläget har BillerudKorsnäs automatiserade hanteringar av sina fakturor vilket underlättar det 

administrativa arbetet (Mattsson, 2012). Automatiseringen har främst visat kunna reducera 

manuell fakturahantering och minskat verksamhetens förbrukning av resurser. I sin tur kräver det 

att affärssystemet erhåller korrekt information för att uppnå en hög effektivitet. 

Filöverföringstekniken EDI förordar därmed kunna underlätta processen då 

informationsöverföringen optimeras (ibid.).  

 

Enligt Chen (2015) är en annan betydande faktor för att effektivisera materialflödet inom 

industriell godsmottagning att arbeta efter konceptet JIT. Det arbetssättet hade medverkat till att 

BillerudKorsnäs leverantörer kunde efterleva ett bestämt datum för leverans och därmed reducerat 

dubbelhanteringen av de artiklar som är reserverade i systemet (ibid.). 
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Vilka och hur kan mänskliga aspekter användas för att effektivisera inleveransprocesser? 

 

Med hänsyn till utförda litteraturstudier samt intervjuer och observationer betonar studien att de 

mänskliga aspekterna av manuellt arbete från onödiga processer såsom dubbelhantering och 

omarbete är mycket mödosamma. Detta då det påverkar arbetet negativt och i flertalet avseenden 

tenderar att bromsa upp samt störa materialflödet. För att förhindra och undvika uppkomsten av 

likvärdig problematik gällande materialflödet hade exempelvis hjälpmedel i form av digitala 

verktyg kunnat användas. Digitala verktyg kan hjälpa arbetaren att avvärja onödig stress för 

något tidskrävande arbetsmoment vilket hade gett utrymme för fokus på att utveckla andra 

områden i verksamheten (Gerlitz, 2015). Genom processutveckling samt nya arbetsformer skulle 

en social hållbarhet kunna frambringas då belastningen på personalen kan komma att reduceras. 

Detta understryker Ammenberg (2012) då en individs arbetsförhållande är utgångspunkten för 

utvecklingen av processer eftersom de ska underlätta för att erhålla en god hälsa.  

 

Förrådsarbetarna på BillerudKorsnäs ansvarar i dagsläget för alla aktiviteter gällande processen 

från det att material inkommer till centralförrådet tills det att det sker en utleverans av materialet. 

För arbetet kring materialbeställningarna finns det förbättringspotential då den mänskliga faktorn 

i viss mån kan påverka saldoriktigheten i affärssystemet, vid exempelvis fel vid registreringen av 

inkommande eller utlevererade artiklar. För att reducera felregistrerade artiklar anses att 

självbetjäning bör stödjas i form av ett handskanningssystem med streckkoder som hör till. Detta 

anser även Wan och Kumaraswamy (2009) kunna understödja behandlingen av inleveranser. På 

BillerudKorsnäs används handskanners vid utlämningsdisken men i det skedet har värdefull tid 

hunnit gå förlorad. Om bara handskanners varit anpassade att användas redan vid inleveransen 

skulle självbetjäningen av varorna bli allt mer effektiva och mindre missar vid incheckning av 

varorna skulle leda till en starkare saldoriktighet (Ramaseshan, Kingshott & Stein, 2015).  

 

BillerudKorsnäs arbetar med operativ styrning visualiserat som en tavla med nyckeltal, ansvar 

och tillbud samt dagens agenda. Genom detta får man på ett effektivt vis ut samma information till 

alla anställda (Malina, 2013; Connolly, 2008). Detta är en positiv förbättring som ligger mycket 

bra i tiden då arbetandet med mätetal utformar en leveransprecision dem kan arbeta efter samt 

sträva mot för att förbättras. Vilket styrks av ett väl konstruerat styrkort som enligt Kim och 



   
 

44 
 

Hatcher (2009) kan medverka till lärande samt förbättring av processer. Operativ styrning gynnar 

därför de mänskliga aspekterna i arbetet oerhört och bör därför anses vara en viktig faktor i hur 

man kan effektivisera inleveransprocesserna. 

 

Enligt Jeding et al. (1999) betraktas hälsofrämjande organisationer kunna attrahera 

konkurrensfördelar genom att placera sitt fokus på människan. Detta gynnar såväl samhälle som 

arbetsgivare och arbetstagare då ohälsa i arbetet kan vara väldigt kostsamt för alla parter 

(Arnesson, 2005; SOU, 2002:5). Medarbetarna på centralförrådet anses i dagsläget ha en hög 

arbetsbelastningen på grund av personalbrist samt högt tempo. Från intervjuerna framkom även 

att arbetet därmed inte heller är rättvist fördelat mellan de få antalet. Trots den goda 

företagskulturen så prioriteras verksamhetens vinst före att ersätta bortfallen personal. Det 

resulterar i överarbete och stress som på sikt inte är hälsofrämjande då medarbetarna kan uppleva 

en avsaknad av KASAM (Antonovsky, 1987). Vid ohälsa utnyttjas inte medarbetares fulla 

potential gällande kunskap och erfarenheter varvid onödig slöseri skapas för företaget (Barazza 

et al., 2016). På BillerudKorsnäs arbetas det med att utbilda personalen inom minst två 

arbetsområden för att öka flexibiliteten. Detta anser författarna utgöra en bra grund då de 

efterföljande fördelarna bland annat är en större grad av arbetsuppgiftsanpassbarhet och en 

verksamhet som är mindre mottaglig för störningar (Sandberg & Alvesson, 2003). Enligt Menckel 

och Österblom (2000) kan därför ett starkt ledarskap innebära goda förutsättningar för att 

förebygga ohälsa med hjälp av framtidsstrategier. 

 

En annan viktig aspekt gällande att effektivisera inleveransprocesser med hänsyn till människan 

är att implementera standardiserade arbetssätt (Liker, 2009). Standardiserade arbetssätt 

grundas på optimerade arbetsprocesser som med hjälp av standarder och systematiska lösningar 

effektiviserar materialflödet. 

 

Utvecklande av konceptuell modell för att koppla ihop drivkrafter, faktorer samt mänskliga 

aspekter 

Följande modell (se figur 11) har utvecklats i syfte att visualisera hur de tre begreppen drivkrafter, 

faktorer och mänskliga aspekter tillsammans kan bidra till ett effektiviserat materialflöde inom 

industriell godsmottagning. Nedan presenteras den konceptuella modellen med en efterföljande 

beskrivning av dess innehåll.
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Figur 11: Konceptuell modell av effektiviserat materialflöde (författare) 
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Drivkrafter 

För att optimera en verksamhets försäljningsvolym och avkastning samt förbättra dess ekonomiska 

ställning bör verksamheten digitaliseras. Då de i många fall förekommer en svag samordning 

mellan ett företags intressenter kan en ökad integration leda till en förbättrad lojalitet samt 

sammarbetsvillighet. En bristande dataöverföring kan göras bättre genom att man stärker 

kommunikationskanalerna med hjälp av moderniserade informationsflöden för att öka 

tillgängligheten och tydliggöra informationen inom en organisation. Då komplexitet uppstår i ett 

logistiksystem innebär en förbättrad operativ styrning mindre felaktigheter och fördröjda ledtider. 

Den sista drivkraften handlar om att förenkla det manuella administrativa arbetet genom att 

automatisera processer för att skapa en social hållbarhet. 

 

Faktorer 

I processbilden åskådliggörs först alla faktorer som studerats i studien, för att sedan sålla bort de 

mindre väsentliga faktorerna. Detta leder till att de mest betydande faktorerna gällande att 

effektivisera materialflöde i en industriell godsmottagning har tagits fram. Dessa huvudfaktorer är 

digitalisering, affärssystem, automatisering och EDI. 

 

Mänskliga aspekter 

För att reducera manuellt arbete i form av dubbelhantering och omarbete som kan leda till 

mänskliga fel kan digitala hjälpmedel bistå i detta. Genom att processutveckla och utbilda personal 

kan det leda till en minskad arbetsbelastning, högre flexibilitet och en mer jämn arbetsfördelning. 

Därmed utnyttjas existerande kompetens samtidigt som ohälsa förebyggs då människan sätts i 

centrum, med stöd av framtidsstrategier från ett starkt ledarskap. För att effektivisera 

materialflödet ytterligare kan även standardiserade arbetssätt implementeras. 

 

Bidrag 

Summan av dessa tre nämnda begreppen resulterar i en effektiv intern orderleditd, ökad 

produktivitet, reducerat manuellt arbete, förbättrad hälsa samt en långsiktig ekonomisk- och social 

hållbarhet. 

 



   
 

47 
 

6 Slutsats  

              

Härmed redogörs slutsatserna för fallstudien med stöd av frågeställningarna. 

              

 

Tidigare forskning inom industriella verksamheter handlar om effektivisering och att öka 

produktiviteten, men inte lika mycket om den mänskliga faktorn. Därmed fann vi ett forskningsgap 

för denna fallstudie varvid syftet blev att analysera hur materialflöden inom industriell 

godsmottagning kan effektiviseras med hänsyn till mänskliga aspekter samt att utveckla en 

konceptuell modell (figur 11) för att presentera hur onödigt manuellt arbete kan elimineras. I 

fallstudien framkom det att BillerudKorsnäs bör investera i hälsofrämjande arbete med hjälp av 

digitala hjälpmedel.  

 

Framtida forskning kan behandla effektiviseringen av interna materialflöden med hjälp av de 

hälsofrämjande faktorerna. Detta med stöd av tillvägagångssätt och verktyg gällande den interna 

försörjningskedjan för att öka värdeskapandet samt personalhälsan.  Med hjälp från studiens bidrag 

kan därmed intern orderleditd, ökad produktivitet, reducerat manuellt arbete, förbättrad hälsa samt 

en långsiktig ekonomisk- och social hållbarhet uppnås. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Hur fungerar materialflödet i dagsläget? Upplever du att det bromsas upp någon gång? 

2. Vilka hjälpmedel hade kunnat förbättra och förenkla inleveranserna? Varför och på vilket sätt?  

3. Vilka moment tar längst tid?  

4. Vart i flödet upplever du eventuella brister?  

5. Vilket affärssystem används idag? Har alla bruk samma system?  

6. Upplever du att bemanningen är tillfredsställande?  

7. Vad anser du om lokalutformningen? 

8. Hur ser arbetskulturen ut?  

9. Upplever du stress på grund av arbetsbelastningen? Enformighet, arbetsrotation, höga krav mm  

10. Känner du att du kan slappna av hemma? (följer jobbet med?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


