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Förord 
Detta examensarbete utfördes under våren 2012 som en avslutning på programmet Industriell 

Ekonomi. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng inom akademin för teknik och miljö vid 

Högskolan i Gävle. 

Vi vill först och främst tacka Atlas Copco för deras engagemang och hur vi har blivit 

omhändertagna. Vi har blivit bemötta med en stor öppenhet och vänlighet som har medfört att 

arbetet gick bra att genomföra. Vi vill tacka alla på Atlas Copco i Tierp för att vi fått gjort vårt 

examensarbete hos dem, men vi vill speciellt tacka vissa personer som har hjälpt oss under 

arbetets gång;  

 Handledare Jonas Larsson och Daniel Moffatt vid Atlas Copco för vägledning, 

hjälpsamhet och tiden de lagt ner på att hjälpa oss.  

 Magnus Närtén och Morgan Rhodin för löpande deltagande och engagemang. 

 ALL övrig personal på Atlas Copco i Tierp för all hjälpsamhet. 

 Handledare Stefan Eriksson vid Högskolan i Gävle för hans tålamod och vägledning. 

 Jan och Ulrika Lundquist för korrekturläsning och hjälpsamma synpunkter på 

innehållet i rapporten. 
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Sammanfattning 
Det uppstår problem när antalet produkter i lager inte stämmer överens med antalet produkter 

informationssystemet säger att företaget har i lager (Sharda & Agrawal, 2012). För att ändra 

på detta behövs det göras stora förändringar när det kommer till att arbeta med ständiga 

förbättringar och att höja sin standard beträffande lagersaldon och saldofel (Wild, 2004). 

Syftet med studien har därför utformats till att identifiera påverkande faktorer rörande 

saldodifferenser och vilken inverkan detta har på effektiviteten i materialflödet.  

Studien har utgått från att besvara följande frågeställningar: Vilka påverkande faktorer kan 

identifieras avseende saldodifferenser? Vilka faktorer är av betydelse för effektiviteten i 

materialflödet? Vilken inverkan har saldodifferenserna på dessa faktorer? 

För att besvara syfte och frågeställningar har en teoretisk referensram tagits fram med hjälp av 

litteraturstudier och en analysmodell. Modellen kommer användas för att se hur fallföretaget 

är relaterat till teori och ur den analyserande diskussionen så kommer påverkande faktorer att 

framstå. Den empiriska delen har framkommit utifrån intervjuer och observationer hos 

fallföretaget.  

Resultatet som har framkommit genom studien är att det är mycket slöseri och onödiga 

arbetsmoment i det dagliga arbetet som medför till att saldodifferenser och ineffektivitet 

uppstår. Det finns idag ingen granskning på hur stora eller hur ofta saldodifferenserna uppstår. 

För att kunna lösa problemen måste arbetsrutinerna skärpas och bättre uppföljning måste 

göras. De saldodifferenser som uppstår måste dokumenteras för att det ska kunna gå och göra 

en uppföljning samt utredning på varför de uppstår. 

Slutsatsen som dras är att den största påverkande faktorn, både för uppkomsten av 

saldodifferenser och för ineffektivt materialflöde är mänskliga faktorn. Okunskap, slarv och 

onödiga rutiner medför att Atlas Copco i Tierp har problem med saldodifferenser och 

ineffektivt materialflöde. 
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Abstract 
Problems arise when the number of products in stock does not correspond with the number of 

products the information system says the company has in stock. (Sharda & Agrawal, 2012) In 

order to change that, major changes has to be made when it comes to making continuous 

improvements and to raise their standards regarding product availability and record 

inaccuracy (Wild, 2004).  

The purpose of this study is therefore designed to identify factors affecting the balance 

differences and what impact it has on the efficiency of material flow. The demarcation of the 

work is that Atlas Copco has begun working with Lean and it will not be investigated nor the 

relationship between balance differences and Lean. The study was based on answering the 

following questions: What influencing factors can be identified for balance differences? What 

factors are relevant to the efficiency of material flow? What kind of impact the balance 

differences has on these factors? 

In order to answer the purpose and issues, a theoretical framework has been developed with 

help of literature studies and an analytical model. The model will be used to see how the 

company is related to the theory, from the analytical and from the analytical discussion impact 

factors will appear. The empirical part has emerged from interviews and observations of the 

case company.  

The result that has emerged through the study is that it is a lot of wasteful and unnecessary 

operations on a daily basis. This is the reason balance differences and inefficacy occurs. 

Today there is no examination of how large or how often balance differences occur. In order 

to solve the problems of the working routines, they must be strengthened and better follow-up 

must be done. The balance differences has to be documented for the personnel to be able to go 

and do a follow up and investigate on why they occur. 

Therefore we conclude from this that the major influencing factor, both for the emergence of 

balance differences and inefficient material flow is the human factor. Ignorance, carelessness 

and unnecessary procedures causes that Atlas Copco in Tierp has problems with balance 

differences and inefficient material flow. 
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Disposition 
 

Sammanfattning 

Under den här rubriken ges en sammanfattning av rapporten. 

Introduktion 

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till studien samt en beskrivning av fallföretaget och 

dess problem. Här presenteras även syfte och frågeställningar. 

Metod 

Metodavsnittet beskriver tillvägagångssätt för arbetet samt studiens vetenskaplighet. 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen görs en beskrivning av olika begrepp, termer och synsätt 

utifrån litteratur och vetenskapliga artiklar, vilka utgör ett underlag för studien. Även en 

analysmodell presenteras. 

Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som framkommit genom undersökningen. 

Analyserande diskussion 

Här analyseras det empiriska materialet med hjälp av den framtagna analysmodellen. 

Slutsats och förslag till fortsatta studier 

Här ges sammanfattande svar på syfte och frågeställningar 

Förslag till Atlas Copco 

Här finns kortfattade förbättringsförslag till Atlas Copco som vi anser att de ska ta till sig.  

Referenser 

Detta avsnitt visar alla böcker, elektroniska källor samt vetenskapliga artiklar som utgör en 

grund för arbetet. 

Bilagor 

I bilagor redovisas en översiktlig bild av logistikflödet på fallföretaget.  
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till studien samt syfte, frågeställningar och 

avgränsning. Även en kortare beskrivning av företaget som berörs ges. 

 

Under de senaste 20 åren har logistiken vuxit, från att endast ha handlat om lager och 

transporter, till att vara en stor del i många företags konkurrensstrategi. I takt med att 

konkurrensen på marknaden blir vassare, att företag blir allt mer internationella och att 

vinstmarginalerna pressas genom hela kedjan från leverantör till slutkund, ökar logistikens 

betydelse för ett företags konkurrenskraft (Oskarsson et al, 2006). Olika konkurrensfaktorer 

kan enligt Olhager (2000) vara kvalitet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet. 

Det är viktigt att identifiera de olika konkurrensfaktorerna då de hjälper företaget att möta 

marknadens förväntningar och kundernas krav på bästa sätt (Jonsson & Matsson, 2005). 

När företagens intresse för logistikarbetet ökar ställs även större krav på dem som arbetar med 

logistiken på företaget. Logistikproblem kan ha en betydande inverkan på företagets kort- och 

långsiktiga lönsamhet. På kort sikt blir det svårt för företaget att uppfylla kundernas krav på 

leveranstider och leveranskvantiteter. Långsiktiga effekter kan vara att kundlojaliteten 

minskar och att den framtida försäljningspotentialen blir lägre (Pibernik, 2006). 

 

Lumdsen (2006) hävdar att ”målet med logistik är att öka lönsamheten”. För att ett företag 

skall kunna tjäna pengar bör alla delar i fabriken vara optimerade och alla flöden måste 

effektiviseras till sin yttersta förmåga. Effektiva produktionsflöden hjälper företaget att bli så 

kostnadseffektiv som möjligt, vilket innebär att tillverkningskostnaderna och kapitalbehovet 

hålls på en så låg nivå som möjligt. 

 

Under de senaste 10 åren har även stort fokus lagts på att effektivisera arbetet i organisationer, 

vilket har lett till bättre kommunikation och mindre lager med krav på mer exakta uppgifter 

som är aktuella. Verksamheten strävar efter att producera produkter med hög kvalitet och att 

optimera dess processer samt att felaktiga uppgifter inte längre kan gömmas under ett stort 

lager. Dock uppstår det problem när antalet produkter i lager inte överensstämmer med antalet 

produkter informationssystemet säger att företaget har i lager (Sharda & Agrawal, 2012). För 

att ändra på detta behövs det göras stora förändringar när det kommer till att arbeta med 

ständiga förbättringar och att höja sin standard beträffande lagersaldon och saldofel (Wild, 

2004). Avdelningar långt från godshanteringen gör sina beslut under förutsättningen att 

uppgifterna om lagersaldon är korrekta, och om dessa inte stämmer blir det fel i flera olika 

led. 

 

Enligt Wild (2004) visar sig saldodifferenser när: 

- Det inte finns något lagersaldo för att serva kunden 

- Någon hittar en stor mängd föremål som ingen visste fanns 

- Att någonting i lagret saknas och ingen vet vart artiklarna försvunnit. 
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Saldodifferenser är något som motverkar optimerandet av flödena, eftersom antalet artiklar i 

lagret inte stämmer överens med de artiklar som finns i systemet.
1
 För att kunna producera de 

produkter som slutkund beställt utan att bli försenade måste rätt antal artiklar cirkulera runt i 

fabriken. Med rätt antal menas det antal artiklar som systemet säger att fabriken har. 

Ytterligare problem som uppstår vid saldodifferenser är att om lagersystemet redovisar 

felaktigheter under en längre tid så skapas en osäkerhet bland personalen samt förseningar ut 

mot kund (Ferguson et al., 2012).  

 

Materialflödeseffektivitet kan både handla om flödet från leverantör till fabrik och sedan ut 

till kunder, men också om materialflödet inne i fabriken.  För att arbetet med effektivisering 

ska vara intressant för företaget att arbeta med måste den på något sätt bidra till det enskilda 

företagets konkurrensförmåga och lönsamhet (Mattsson, 2012). För att förbättra ett företags 

materialflödeseffektivitet måste materialflödesanpassade förändringar i den organisatoriska 

strukturen ske, detta genom vidareutveckling av det nuvarande planerings- och styrsystemet. 

(Ericsson & Persson,1982)  

 

På Atlas Copco i Tierp produceras ca 3500 olika slutprodukter, som bland annat 

monteringsverktyg och tryckluftsmaskiner, och därmed finns det otroligt många olika 

delar/produkter som ska in i produktion och montering innan fabriken kan skicka iväg 

slutprodukter till kund. I deras materialflöde som börjar vid godsmottagningen och slutar vid 

packning av produkt försvinner det delar/produkter som medför att Atlas Copco har stora 

saldodifferenser. Dock finns det ingen dokumentation gällande antalet artiklar som försvinner 

varje vecka/månad eller över orsaker till saldofel. 

Det huvudsakliga problemet är att från det att en artikel har lagts in i lagret vet inte systemet 

vart i materialflödet den befinner sig. Den kan fortfarande ligga på sin lagerplats, men den kan 

också vara inne i monteringen, fastmonterad vid en slutprodukt eller saknas helt i systemet. På 

grund av detta är det svårt att veta hur många artiklar som finns tillgängliga när planerarna 

lägger ut en order för vilken produkt monteringen ska montera. Detta medför även problem 

när en artikel försvinner eftersom de inte vet vart någonstans i materialflödet den senast var 

innan den försvann.  

I detta examensarbete har vi utfört en fallstudie hos Atlas Copco i Tierp där vi har undersökt 

deras problem med saldodifferenser och hur det påverkar materialflödeseffektiviteten i 

fabriken.  

 

  

                                                           
1 http://www.plan.se/files/Engvall_Kangevall_06.pdf 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete var att identifiera påverkande faktorer rörande 

saldodifferenser och vilken inverkan detta har på effektiviteten i materialflödet. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka påverkande faktorer kan identifieras avseende saldodifferenser? 

2. Vilka faktorer är av betydelse för effektiviteten i materialflödet? 

3. Vilken inverkan har saldodifferenserna på dessa faktorer? 

1.4 Avgränsning 
Vi har i arbetet studerat en tillverkande mekanisk industri. Vi kommer inte att undersöka 

sambandet mellan saldodifferenser och det Leanarbete som har påbörjats. I fallstudien 

avgränsas arbetet till att se över flödet från godsmottagning till materialförsörjningsområdet. 

Därför har inte områdena planerarna, monteringen och produktionen undersökt, vilket gör att 

vi inte har fått information från alla områden i fabriken. 
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för detta arbete. Det omfattar vad som har utförts, 

hur det har utförts och varför det har utförts på detta sätt. Även begränsningar/ metodkritik 

tas upp. 

 

2.1 Genomförande 
Examensarbetet började med att träffa fallföretaget för att få en rundtur och se hur fabriken 

såg ut. Efter rundturen hölls ett möte där problem på företaget diskuterades och vad som 

skulle kunna vara relevant för examensarbetet. Utifrån problematik hos fallföretaget och vad 

litteratur samt forskning pekar på togs ett syfte fram med hjälp av handledare på Högskolan i 

Gävle. Examensarbetet har bedrivits under cirka 10 veckor.  

Utifrån syftet utfördes vidare litteraturstudier. För fallstudien användes intervjuer och 

observationer som undersökningsmetod. Resultatet av undersökningarna sammanställdes och 

analyserades och blev grunden till arbetets slutsats. Litteraturstudier har pågått hela tiden 

fallstudien förbereddes och fortsatt genom hela arbetet. Fallstudien började med att göra en 

kartläggning av flödet på fabriken. Samtidigt som kartläggningen utfördes gjordes 

observationer på de olika områdena för att få en egen uppfattning om vilka felkällor, som 

skapar saldodifferenser, som kunde finnas. För att styrka intrycken från observationerna så 

gjordes intervjuer med kompletterande frågor. Informationsinsamlingen gjordes via böcker, 

vetenskapliga artiklar och tidskrifter samt internet-källor, som sedan blev grunden till den 

teoretiska referensramen. 

Under arbetets gång har projektgruppen haft kontinuerlig kontakt med handledaren på 

Högskolan i Gävle, där möten har gjorts för att avstämma hur arbetet ligger till samt för att 

diskutera de olika frågeställningar som uppstått. Examinationen av arbetet blev en inlämnad 

rapport och en muntlig redovisning på skolan samt företaget. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativmetod 

 

Med hjälp av kvantitativ eller kvalitativ metod kan informationen samlas in och sedan tolkas. 

När det som skall studeras är mätbart och undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt 

är det den kvantitativa metoden som används. Den kvalitativa metoden används när det inte 

går att använda sig av mätningar utan varje fenomen består av en unik kombination av 

kvaliteter eller egenskaper (Andersen, 1990). Arbetet är uppbyggt med hjälp av den 

kvalitativa metoden då fallstudien inte består av mättal eftersom det ser till rapportens helhet, 

forskningen bygger på förståelse genom tolkning av den litteratur som framtagits.  

 

I arbetet så har både kvantitativ och kvalitativ metod används. Hos både godsmottagningen 

och hos materialhanterarna på fallföretaget har mätningar utförts, och endast på 

ankomstkontrollen har observationer gjorts. Detta på grund av att godsmottagningen och 

materialhanterarnas arbete är mer generellt där tidsaspekten ser ungefär likadan ut varje gång 
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ett plock/en order bearbetas. Hos kvalitetsavdelningen där ankomstkontrollen finns beror 

allting på vilken artikel som kommit dit och vilken artikel som väljs av kontrollanten. 

 

Eftersom inget system finns för vad som är mer eller mindre viktigt att kontrolleras är det för 

slumpartat hur lång tid en artikel tar att kontrollera, och därför har endast observationer gjorts 

där.  Frågor har ställts kontinuerligt under mätningarna, och de halvstrukturerade intervjuerna 

har endast utförts när tillfälle funnits att sätta sig ner med till exempel en inköpare eller med 

en av avdelningscheferna.  

 

 

2.3 Informationsinsamling  
Informationsinsamling kan ske på olika sätt, det finns olika typer på hur informationen kan 

samlas in: intervjuer, observationer, enkäter samt litteraturstudier. Metodvalet väljs utifrån 

undersökningens syfte, den empiriska grunden, problemformuleringen samt den tid och 

resurser som finns tillgängliga (Andersen, 1990). 

 

Under fallstudiens gång har litteraturstudier, observationer och empiriska studier genom 

intervjuer använts med nyckelpersoner inom verksamheten. Detta gav en sammanställning 

som ligger till grund för analys och tolkning i rapporten. 

 

2.3.1 Litteraturstudier 

När en litteraturgenomgång genomförs är avsikten att hitta relevant material som tidigare 

publicerats i det valda ämnet för att på så sätt skapa en grund för en studie. Sökandet och 

arbetet med litteratur bör startas upp i början av studien och fortlöpa under hela tidsförloppet 

tills studien är klar (Walliman, 2005). 

 

Gruppen använde sig främst utav relevant facklitteratur, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur 

samt Internetkällor. Valet av litteraturen gjordes utifrån uppsatsens syfte. Sökningen efter 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar har gjorts med hjälp av databaser, mest använda är 

google scholar och emerald. Böcker har lånats från skolan bibliotek samt använt kurslitteratur 

från föregående kurser. 

 

Vanliga sökord i studien har varit: Inventory accuracy, inventory inaccuracy, inventory 

management, efficiency, material flow, information inaccuracy, stock loss, delivery 

performance och material handling. 

2.3.2 Observationer 

Enligt Anderssen (1990) kan en observation snabbt ge information och förståelse för hur ett 

arbete fungerar samt hur en process hanteras. Observatören ska vara opartisk och objektiv vid 

resultatbeskrivning och förbättringsresultat. Fördelen med observationer är att observatören 

inte behöver vara duktig på att kommunicera samt att observatören själv kan avgöra vad som 

är viktig att beakta under observationen. Nackdelen är att de är resurskrävande att utföra samt 

att fakta från förfluten tid inte framkommer 
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En deltagande observation kallas ofta för förhandsbeskrivning, vilket innebär att observatören 

befinner sig i miljön som observeras. Observatörer är i detta fall relativt passiv och anonym i 

gruppen som observeras. Enligt Merriam (1994) är fördelen med deltagande observation att 

observatören får en direkt inblick i händelserna och observerar händelser som blivit rutin för 

deltagarna själva och har möjlighet att gå på djupet. Nackdelen är att observatören kan bli 

känslomässigt involverad i händelseförloppet och se det ur en subjektiv utgångspunkt samt 

inkludera egna värderingar. 

 

Observationer har gjorts för att få en överblick av organisationens flöden för att kunna 

identifiera de faktorer som påverkar saldodifferenser och effektivitet. Observationerna 

genomfördes genom att vi följde med de som arbetade på godsmottagningen, 

materialhanterarna samt kvalitetskontrollen under ett antal timmar och observerade samt 

ställde frågor under arbetets gång. Frågorna avsåg hur deras arbetsrutiner såg ut, vilka 

problem som kan uppkomma en vanlig dag på arbetet samt vilka problem de såg i sitt arbete. 

Även mätningar över hur lång tid vissa delar av arbetet tog utfördes.  

 

2.3.3 Val av intervjumetod  

Under en intervju sker en kommunikationsprocess där två personer, oundvikligt, påverkar 

varandra. Gör intervjuaren sig medveten om denna påverkan kan denne därigenom minska 

den. Avsikten med en intervju är att erhålla slående och beskrivande information (Andersen, 

1990). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008)  finns det olika typer av intervjumetoder; 

ostrukturerad, strukturerad och halvstrukturerad. Oberoende av intervjumetod används 

vanligtvis någon form av intervjuguide. Vid en ostrukturerad intervju får respondenten berätta 

fritt om ett eller flera teman. Det som styr en ostrukturerad intervju är forskningsfrågan, sen 

tillkommer följdfrågor, som ej är förutbestämda, som kan täcka specifika områden. En 

intervju som är strukturerad så formuleras frågorna med målet att de ska uppfattas på ett 

likartat sätt av undersökningspersonerna. Det är samma följd på frågorna som ställs och alla 

som intervjuas får samma följd. Halvstrukturerade intervjuer genomförs med en fri struktur 

som anger de ämnesområden som ska omfattas. Under intervjuns gång så bestämmer 

intervjuaren vilken ordning frågorna ställs.  

I studien har halvstrukturerade intervjuer används eftersom vi ville få en öppen konversation 

med intervjupersonerna, men ändå ha en struktur så att vissa förutbestämda frågor besvarades. 

Intervjuerna ägde rum i antingen ett mötesrum eller vid den intervjuade personens arbetsplats. 

De personer som intervjuats är nyckelpersoner (chefer, materialhanterare, planerare, 

godshanterare, kvalitetskontrollanter) som arbetar med materialflödet. Projektgruppen har 

ställt frågor men även strävat efter att låta en öppen konversation äga rum eftersom det då är 

lättare att uppfatta egna åsikter och gå ner på djupet i vissa frågor. Intervjuerna 

dokumenterades med block och penna, och sammanställdes och analyserades direkt efter 

utförd intervju.  
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2.4 Studiens vetenskaplighet  

För att styrka en studies vetenskaplighet så används kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet (Remenyi et al 1998). Avstämningar med företaget har gjorts för att 

kontrollera att vi har uppfattat observationer samt intervjuer på rätt sätt.  

2.4.1 Validitet  

Validitet handlar om att undersökningen behandlar de som avses och inget annat. Validiteten 

styrs av hur en forskare har tolkat och nått fram till rätt kunskap och betydelse utifrån den 

information som informanten delgivit. Informanten brukar få en möjlighet till att kontrollera 

samt godkänna att den informationen som delgivits är korrekt för att säkerställa detta. En bra 

validitet innebär att studiens teori och empiri speglar verkligheten (Remenyi et al, 1998). 

I studien har vi försökt att undvika systematiska fel och höja validiteten genom att skriva 

tydliga frågeställningar samt ett tydligt syfte. Vid insamlingen av teori har olika källor 

används. Till empiriinsamlingen har intervjuer och observationer gjorts, detta för att 

komplettera och förstärka empirin vilket i sin tur höjer arbetets validitet. 

2.4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet är hur tillförlitlig studien är och att mätningarna är korrekt gjorda. Resultaten som 

uppstår utifrån insamlingen av information ska redovisas tydligt för läsaren för att öka 

reliabiliteten för en studie. Om andra forskare ska få möjligheten att nå samma resultat av 

samma metod med ett annat representativt urval anses reliabiliteten vara hög. När de handlar 

om tolkning av svar från intervjuer kan detta dock vara svårt (Remenyi et al, 1998). 

Observationerna har dokumenteras skriftligt av båda observatörerna, utan att diskutera intryck 

med varandra under observationen så att de inte hade någon inverkan på varandra. Alla 

intryck och observationer har istället diskuterats efteråt med varandra för att få en överskådlig 

bild av observationen. Det som diskuterades fram av observationerna skrevs ned i ett 

gemensamt dokument. 

Alla intervjuer har dokumenteras skriftligt från båda intervjuarna. Efter intervjun har 

intervjuarna diskuterat frågor och svar tillsammans för att se till att båda hade samma 

uppfattning om intervjun. Sedan skrevs alla anteckningar ihop till ett intervjudokument.  

2.4.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet innebär att en sak som gäller i ett fall även ska gälla i andra fall. Resultaten 

forskaren kommer fram till ska vara till någon nytta för någon annan än det företag som 

forskaren undersökt (Thurén, 2006). 

Denna studie ger indikationer på lärdomar som kan användas generellt. Dessa kunskaper och 

överväganden kan användas för att se orsaker till varför saldodifferenser uppstår. Andra 

företag kan undvika att hamna i samma situation genom att ta tag i problemet i tid genom att 

ta hänsyn till de faktorer som detta arbete har kommit fram till. Detta påstår vi baserat på 

principer och verktyg från teorin som används vid detta arbete, dessa principer och verktyg är 

allmänt kända att används inom industrin. 
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2.5 Kritisk granskning 
Under arbetet med fallstudiens användes tre metoder för att samla in information; 

litteraturstudier, intervjuer samt observationer. I den här studien har metoden enkät valts bort, 

eftersom det är lättare att få djupare information genom frågor under en intervju än att någon 

svarar på ett antal frågor på ett papper. Personliga åsikter framkommer inte heller lika lätt 

under en enkätundersökning som det gör under observationer och intervjuer. Och eftersom 

fallstudien utfördes på logistikavdelningen där cirka 35 personer med olika arbetsuppgifter 

arbetade ansåg vi att det var bättre att intervjua dessa då det var en sådan liten grupp av 

människor. 

På företaget finns det ingen dokumentation över saldodifferenser som uppkommer per 

månad/år, och även inte någon uppföljning på varför saldodifferenserna har uppkommit. Om 

gruppen haft mer tid på sig skulle dokumentation och mätningar kunnat utföras på hur många 

saldodifferenser det blir på en vecka/månad. Även möjligheten att kunna se över vilka artiklar 

som det oftast blev saldodifferenser på. Skulle tiden funnits till sådana mätningar hade mer 

utförliga svar kunnat gets till företaget.  

Den teoretiska referensramen är stöd till de intervjuer och observationer som gjorts. Utifrån 

dessa intervjuer och observationer har en empiri kunnat tas fram, vilket gör att det är 

generellt. 

Om mer tid funnits till projektet hade gruppen provat att förverkliga några förändringsförslag 

för att se om de verkligen går att implementera hos företaget och se vad resultatet hade blivit. 

Med mer tid hade även fler intervjuer kunnat utföras med flera av till exempel 

monteringsgrupperna för att se vad de anser om det arbetssätt som finns nu. Då skulle 

gruppen ha fått en mer överskådlig bild om vad alla aktörer har för åsikter samt annan 

information som ger indikationer på att de är generellt intressant. De generella resultaten som 

tagits fram stöds av teorin. 
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3.Teoretisk referensram 

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till studien samt en beskrivning av fallföretaget och 

dess problem. Här presenteras även syfte och frågeställningar.

 

3.1 Logistisk lönsamhet 

Effektivitet eftersträvas alltid då styrning av materialflödet utvärderas. Det finns två sätt att 

åstadkomma detta. Det första fokuserar på den del av verksamheten som skapar den 

resultatmässiga effektiviteten: lönsamheten. Själva produktflödet är sedan endast ett medel för 

att sedan rent operationellt kunna skapa några av de effekter som företaget vill få fram. Den 

andra delen fokuserar därför på hur en order kan styras på bästa sätt och vad som påverkar 

dess effektivitet (Lumsden, 2006). 

3.2.Process 
En process är en upprepad samt planerad kedja av aktiviteter som har en tydlig början och slut 

samtidigt som den måste genomföras på ett standardiserat sätt. En process har tydliga mål, 

beskrivning av vad som ingår i den och förväntade resultat. Ett viktigt krav som ställs på en 

process är att den ska vara genomtänkt och välstrukturerad (Aronsson et al., 2004). 

3.3 Ledtid 
Ledtid, eller leveranstid som det även kan benämnas, är ett tidsbegrepp. Det innebär tiden det 

tar från att en order läggs av en kund tills att den har levererats. Exempelvis den tid det tar 

mellan två olika aktiviteter i en process (Aronsson et al., 2004). 

 

En allmän definition enligt Olhager (2000) lyder: 

”Med ledtid avses den tid som fortlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av 

aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts”. 

3.4 Kapacitet 
Kapacitet kan beskrivas som hur mycket ett företag kan tillverka (Olhager, 2000). 

Kapacitetsbehovet bör styras av prognoser, det vill säga marknadens efterfrågan, men kan 

även styras utifrån kundorder. Om en organisation har en för låg kapacitet kan det medföra en 

minskad vinst i form av förlorad försäljning samtidigt som en hög kapacitet kan det vara 

kostsam för företaget. Kapaciteten och efterfrågan måste balanseras och till hjälp att göra det 

kan företag använda sig utav prognoser (Aronsson et al., 2004). 
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3.5 Kartläggning av flödet 
För att eliminera icke värdetilläggande tid, slöseri, måste flödesprocessen identifieras tidigt 

för att åstadkomma en kartläggning över varje steg eller individuell aktivitet som utförs inom 

processen (Kim et al. 2006). När kartläggningen av flödet är identifierat och analyserat, så 

finns det en klar bild av hur processen ser ut. Nästa steg blir då att utveckla en framtida 

kartläggning av flödet, de vill säga en ny förbättrad process. Den gamla 

processkartläggningen bör användas i framtagningen av den framtida kartläggningen. Utifrån 

den gamla kartläggningen bör det brainstormas fram olika förbättringsidéer och föreslå hur 

olika steg samt aktiviteter i processen kan kombineras, tas bort, felsäkras eller på något annat 

sätt omvandlas från slöseri till värde, ur kundens perspektiv. När processen har kommit så 

långt att den nya framtida kartläggningen togs fram, ligger denna sedan till grund för en ny 

förbättrad processkartläggning. Arbetet med att förbättra processen ska ske kontinuerligt, och 

med det menas att när den senaste förbättrade processen har uppnåtts ska arbetet börja om på 

nytt (Kim et al, 2006).  

3.6 Produkter i arbete (PIA) 
Beroende på hur den tillverkande processen har utformats låses olika mängder detaljer i de 

bearbetande maskinerna eller i lagerpunkter precis framför dem. Alla dessa produkter framför 

och i de olika maskinerna kan med ett gemensamt begrepp kallas produkter i arbete, PIA 

(Lumsden, 2006). Enligt Oskarsson (2006) Syftar PIA på de material som håller på att 

bearbetas eller förädlas i de olika produktionsavsnitten. PIA är det material som befinner sig 

inne i en produktionsprocess. Egentligen så ligger inte materialet stilla hela tiden, som det gör 

i ett lager, utan det bearbetas ibland och ligger i kö eller buffert ibland. Värdet ökar dessutom 

successivt i takt med att materialet förädlas. 

3.7 Effektivitet 
Enligt Liker (2009) är effektivitet ett begrepp inom ekonomin som beskriver hur bra en 

organisation är på att omvandla resurser till produkter och tjänster. Produktivitet och kvalitet 

ingår i begreppet effektivitet och skall båda vara höga om en organisation ska ses som 

effektiv. Effektivitet brukar definieras som ”graden av måluppfyllelse i förhållande till 

resursanvändning” (Liker, 2009). Inom nationalekonomin brukar det påpekas att en 

paretooptimal resursanvändning är effektiv. När det talas om effektivitet brukar även 

begreppen inre och yttre effektivitet komma upp. Den inre effektiviteten är ett mått på att 

interna processer och rutiner fungerar bra i företaget, medan yttre effektivitet visar hur väl 

företaget är anpassat tills in omvärld och hur väl de möjligheter som finns runt om dem på 

marknaden tillvaratas. Ett framgångsrikt företag har en hög inre och yttre effektivitet 

(Mattsson, 2012). 

 

Det brukar även sägas att inre effektivitet är att ”göra saker rätt” och att yttre effektivitet är att 

”göra rätt saker” (Liker, 2009). 
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3.7.1 Logistisk effektivitet 

Lumsden (2006) säger att den logistiska effektiviteten beskrivs oftast i termer av service, 

kostnader och kapitalbindning. Dessa kan sedan uppdelas i delkomponenter. Dessa termer går 

att dela upp i ytterligare delkomponenter. Det finns en stark koppling till ett 

räntabilitetstänkande där alla de olika delarna påverkar lönsamheten. Problem som kan uppstå 

är att åtgärder vidtas på bara vissa delar av verksamheten, det kan medföra att de blir negativa 

effekter på de övriga delarna. 

 

Figur 1(Lumsden, 2006) visar den grundläggande avvägningen av den så kallade logistiska 

målmixen. 

3.7.2 Produktionssystem och produktivitet 

Bellgran (2005) säger att när produktionssystemets målbild är kopplat till företagets 

affärsstrategier är det enklare att kunna realisera kundernas krav på produkten. Det finns 

många faktorer som karaktäriserar ett bra produktionssystem, exempelvis produkten, 

marknaden och lagkrav. Produktivitet används ofta synonymt med effektivitet. Produktivitet 

är ett begrepp som är vanligt för att beskriva hur bra ett produktionssystem är, trots att hög 

produktivitet inte nödvändigtvis innebär hög lönsamhet. Produktivitet används för att beskriva 

hur bra en avdelning, ett företag, en bransch eller ett land är. Produktiviteten anger 

förhållandet mellan vad som åstadkommits i produktionen och de insatser som krävdes för att 

åstadkomma detta.  

Det går att ta hjälp av så kallade produktivitetsmätetal för att se om det skett en förändring i 

resursutnyttjande till det bättre eller sämre med tiden. Några fördelar med mätetal är att de är 

lätta att mäta och lätta att förstå. Nackdelen med produktivitetsmätetalen är det som är 

värdeadderande kan vara subjektiv.(Bellgran, 2005)  

Enligt Bellgran (2005) finns stora potentialer till att förbättra tillverkningseffektiviteten i 

många tillverkande företag. Den mest offensiva ansatsen för att åstadkomma hög 
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tillverkningseffektivitet sker genom att eliminera att fel överhuvudtaget uppstår i befintliga 

och nya produktionssystem. Det handlar om att genomföra förebyggande åtgärder för att 

förbättra befintliga produktionssystem. 

3.7.3 Materialflödeseffektivitet 

Det generella målet för de flesta företag är att tjäna pengar. Mer precist innebär det att företag 

i nuet och i framtiden försöker uppnå så hög lönsamhet som möjligt. Räntabilitet på arbetande 

kapital är ett vanligt uttryckssätt för lönsamhet. Lönsamhetspåverkande effektivitet skiljer på 

inre och yttre effektivitet (Mattsson, 2012). 

Den inre effektiviteten är ur ett materialflödesperspektiv ett uttryck för hur väl affärsprocesser 

och styrning fungerar. Att förbättra den inre effektiviteten handlar i stor utsträckning om att 

eliminera olika sorter av slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter. Variabler som kan 

påverka den inre effektiviteten är; resursutnyttjande, lagerstorlekar, genomloppstider i 

produktionen samt transportkostnader. Den inre effektiviteten har främst ett samband till 

kapitalbindning och kostnader (ibid). 

Enligt Mattson (2012) är den yttre effektiviteten utgör ett mått på vad företaget kan leverera i 

förhållande till vad kunderna förväntar sig att få levererat. Därför ses ofta den yttre 

effektiviteten som ett uttryck för företagets förmåga att arbeta med rätt saker, snarare än den 

inre effektivitetens uttryckta förmåga att arbeta på rätt sätt. Den yttre effektiviteten är 

beroende av leveranstider, leveransförmåga och flexibilitet. 

De främsta variablerna när det kommer till vad som definierar ett företags 

materialflödeseffektivitet och som påverkar ett företags lönsamhet kan uttryckas i termer av 

kundservice och kostnader. Utgångspunkten för denna uppdelning är att efterfrågan och 

därmed företagets intäkter på ett eller annat sätt kan relateras till kundservice och att 

kapitalbindning kan relateras till kostnader (ibid). 
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3.8 Lean production  
 

Begreppet Lean production kommer från Japan och är en ledningsfilosofi. Väljer ett företag 

att implementera Lean produktions arbetssätt är målet ofta att förbättra företagets lönsamhet 

genom att minska kostnaderna och förbättra kvalitén (Singh, et al, 2010). 

 

Enligt Singh, et al. (2010) måste företaget för att lyckas med detta använda sig av de verktyg 

som Lean production består av som minskar slöseriet i produktionen. Slöseri är det företaget 

gör som kunden inte vill betala för. 

Exempel på detta kan vara: 

 Ojämn arbetsbelastning 

 Otydliga instruktioner 

 Problem med kvalitén 

 Ineffektiv layout eller flöden 

 Improduktivt underhåll 

 Övriga förbättringar 

För att ett företag ska lyckas implementera Lean production och fortsätta utveckla konceptet 

krävs det att hela företagskulturen ändras och att alla strävar efter att arbeta långsiktigt och 

mot samma gemensamma mål.
2
 

3.9 Leanhuset 
Från kulturen inom Toyota och TPS så har det så kallade Leanhuset skapats. Toyotas Leanhus 

är uppbyggt av två pelare. Den ena pelaren har benämningen ständiga förbättringar och den 

andra pelaren är respekt för människan. Dessa två pelare måste vara lika mycket värda och 

bör användas dagligen i arbetet (Liker & Hoseus, 2008). 

 

Figur 2 (Liker & Hoseus, 2008) 

                                                           
2
 world-class-manufacturing.com/svenska/lean.html 
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Det som har bidragit till att Toyota har gått från ett litet företag i ett utvecklingssamhälle till 

en globalt världsledande tillverkare inom bilindustrin är deras dagliga arbete med ständiga 

förbättringar. Ledarna på Toyota säger att det är de anställda som bidragit till förändringen 

eftersom de ständigt har förbättrat sitt arbete. Enligt Liker och Hoseus (2008) finns tre 

underliggande kategorier från ständiga förbättringar som sammanställer grunden av huset: 

 Utmaningar – ta fram en långsiktig vision, möta utmaningarna med nyfikenhet och 

kreativitet för att realisera drömmarna. 

 Kaizen – förbättra operationerna kontinuerligt, alltid sträva efter innovation och 

evolution. 

 Genchi Genbutsu – tro på att gå till grunden för att finna fakta för att sedan kunna fatta 

rätt beslut, bygga samstämmighet och uppnå målen i företagets bästa fart. 

 

Respekt för människan är den andra pelaren som bygger upp Leanhuset. Den pelaren syftar på 

att alla människor ska behandlas med respekt, det gäller alla som har något med Toyota att 

göra; anställda, kunder, investerare, leverantörer, samhället där Toyota verkar och samhället i 

stort. Respekt för människan har två subkategorier som ses i grunden av huset, respekt och 

teamarbete: 

 Respekt - handlar om att respektera andra, att till fullo försöka att förstå varandra, att ta 

ansvar och göra sitt bästa för att bygga upp en ömsesidig tillit. 

 Teamarbete - att stimulera personal och professionell tillväxt, dela möjligheten att 

utveckla och maximera individuell prestation och team prestation (Liker och Hoseus, 

2008). 

 

3.9.1 Kaizen  

Kaizen betyder ständig förbättring. Eftersom ingen process någonsin blir helt perfekt finns det 

alltid utrymme för förbättringar (Magnier-Watanabe.R,2011). 

3.9.2 5S 

5s är ett enkelt kaizen-verktyg med ett antal åtgärder för att eliminera slöseri som orsakar 

misstag, fel och personskador. 5S består av fem systematiska åtgärder: 

sortera, strukturera, städa, standardisera och systematisera (Liker, 2009). 

3.9.3 Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) handlar inte om förmågan att kunna leverera det kunderna kräver vid alla 

tidpunkter, utan målet med JIT är att företaget skall kunna svara på en varierande efterfrågan 

genom att ha en rimlig leveranspolicy, ett buffertlager och en jämn produktionstakt. Därför 

ska företaget när de nått en bra kvalitetsnivå och stabiliserat den, styra hur mycket som ska 

produceras vid varje givet tillfälle (Svensson, 2001). 
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3.10 Mänskliga faktorn 
Mänskliga faktorn är en benämning på mänskligt felhandlande som olycksorsak. Minst 80% 

av de direkta olycksorsakerna kommer från den mänskliga faktorn, det har det gjorts 

olycksanalyser på. Men 80% är en siffra som dock kan vara överskattad. Detta på grund av att 

analyser i allmänhet anses vara färdiga när det hittas något som skulle ha gjort att olyckan inte 

inträffat, om detta något varit annorlunda. Eftersom människans beteende kan alltid vara 

annorlunda (vissa fall så borde de också varit det), därför stannar olycksanalysen oftast vid 

människan (Dhillon & Liu,2006). 

3.11 Slöseri 
Det finns åtta typer av slöseri som har blivit identifierade av Toyota som de försöker utesluta 

från sina processer : 

1.Överproduktion. Genom att producera mer än vad som behövs skapas slöseri eftersom det 

leder till högre lagersaldo, som leder till överbemanning och onödiga kostnader. 

2. Väntan. Detta inkluderar väntan på material, information, utrustning, verktyg. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Mycket produkter i arbete (PIA) ger ineffektiva 

transporter och onödiga omplaceringar av gods in/ut ur lager eller mellan processer. 

4. Onödig bearbetning. När ett företag vill producera produkter med hög kvalitet uppstår det 

lätt slöseri eftersom det vidtas onödiga åtgärder. 

5. Onödigt stora lager.  

6. Onödiga arbetsmoment. Alla slags onödiga rörelser som anställda gör under ett 

arbetsmoment. 

7. Felaktiga produkter. Produktion av bristfälliga komponenter som framkallar alla slags 

omarbetningar, reparationer och kontroller.  

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. En oengagerad ledning leder till att anställda blir 

missnöjda över den bristfälliga möjligheten att vara med och ge förbättringsförslag (Liker, 

2009). 

3.12 FIFO 
FIFO står för First In, First Out och är en uttagningsprincip som innebär att den produkt som 

kommer först in i lagret även skall tas ut först (Lumsden, 2006).  

3.13 Saldodifferenser 
Saldodifferanser är när det antal artiklar som finns i lager inte överensstämmer med det antal 

artiklar som finns i systemet.
3
 Enligt Kang & Gershwin (2005) är det den okända 

lagerförlusten som skapar saldodifferenser. Lagerförluster inkluderar alla former av förluster 

av produkter som är tillgängliga för försäljning. Kända förluster är bland annat stölder, både 

externa och interna, medan okända lagerförluster är förluster som personal inte märker att de 

händer, och därför registreras det inte i något system.  

Brooks & Wilson (1995) skriver att lagersaldon utgör den största tillgången för ett företag, 

och därför är saldoriktighet av stor betydelse för företaget. Har ett företag osäkra 

inventeringsregister kan inte företaget veta med säkerhet lagertillgångarnas värde och 

kvantitet. Inventeringsregister är antingen datautskrifter eller elektroniska dokument som 

visar hur mycket och vilken sorts inventarier ett företag har, indelat i antingen PIA (Produkt-I-

Arbete) eller lager.   
                                                           
3 http://www.plan.se/files/Engvall_Kangevall_06.pdf 
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För att ha ett effektivt lager krävs tillgång till en mängd olika data, till exempel restorder, 

lagersaldon, uteblivande beställningar och olika kostnader. Om dessa uppgifter är felaktiga 

kommer lagerstyrningssystemet att ge felaktiga beordringsförslag och styrningen av lagret 

kommer att försämras. Vid lagerstyrning är det därför en fördel att ha fasta arbetsrutiner för 

att följa upp och kontrollera data. Det är ofta svårt att hålla reda på själva lagersaldot då lagret 

hela tiden förändras vid uttag och inleveranser. Sådana transaktioner kan vara potentiella 

felkällor. Uppstår ett fel kan detta påverka lagerstyrningen under en lång tid (Axsäter, 1991). 

Enligt Wild (2004) visar sig saldodifferenser när: 

- Det inte finns något lagersaldo för att serva kunden 

- Någon hittar en stor mängd föremål som ingen visste fanns 

- Att någonting i lagret saknas och ingen vet vart artiklarna försvunnit. 

Saldodifferenser är något som motverkar optimerandet av flödena, eftersom antalet artiklar i 

lagret inte stämmer överens med de artiklar som finns i systemet.
4
 För att kunna producera de 

produkter som slutkund beställt utan att bli försenade måste rätt antal artiklar cirkulera runt i 

fabriken. Med rätt antal menas det antal artiklar som systemet säger att fabriken har. 

Ytterligare problem som uppstår vid saldodifferenser är att om lagersystemet redovisar 

felaktigheter under en längre tid så skapas en osäkerhet bland personalen samt förseningar ut 

mot kund. (Ferguson et al, 2012)  

 

Bragg (1984) har sammanställt en lista över de negativa effekter som uppkommer på grund av 

saldodifferenser: 

 Fel i registrering av inventering medverkar till försenade leveranser och en negativ 

effekt på systemets lager. 

 Förändrade partistorlekar har en stor inverkan på lagret och de försenade leveranser 

som uppkommer på grund av felaktiga partistorlekar 

 Partistorleken påverkar försenade leveranser på ett negativt sett om saldodifferenser 

uppkommit 

För att motverka att saldodifferenser uppkommer kan uppdatering av lagersaldon vara en 

lösning. För att få en korrekt uppdatering av lagersaldot krävs fasta och bra arbetsrutiner för 

att registrera olika transaktioner. Dessutom måste den personal som ansvarar för dessa 

transaktioner följa de arbetsrutiner som gäller. Oftast är den vanligaste felkällan att 

transaktioner inte har registrerats på ett bra sätt. För att minska sådana fel bör alla 

transaktioner skötas av ett begränsat antal personer som även har ansvar för lagersaldot. För 

att minska antalet stölder, om detta nu är ett problem, bör antalet personer som hanterar 

transaktionerna begränsas. Det är även grundläggande att utreda och analysera de fel som 

uppkommer för att sedan kunna förbättra. Personalens noggrannhet är en viktig del av detta 

och den kan förbättras genom utbildning så de lär sig betydelsen av att ha ett korrekt register 

(Axsäter, 1991). 

                                                           
4 ibid 
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Brooks & Wilson (1995) skriver att behovet av saldoriktighet finns av många olika 

anledningar, men den mest grundläggande orsaken är att skapa effektiva ledningsplaner inom 

ett flertal områden: 

 Finansiell planering. Behovet av fysisk inventering minskar om korrekt information om 

inventeringstillgångar, både i produktion och i lager. 

 Marknadsföring och försäljnings planering. För att veta vad företaget säljer till 

kunden är riktig och relevant information om slutprodukterna viktiga. 

 Planering för nya produkter. För att undvika att företaget håller flertalet svårsålda 

och föråldrade artiklar är det viktigt att introduktionen av nya artiklar planeras så de 

infaller samtidigt i tid som de äldre fasas ut. 

 Inköpsplanering. Planeringen av framtida inköp underlättas om företaget vet vad de 

skall göra, när detta ska utföras och vilka inventarier som finns i produktion och i 

lager. 

 Produktionsplanering. Korrekt information om det befintliga lagret hjälper företaget 

att förutspå framtida materialbrister. 

 JIT och ständiga förbättringar. Verktyg som är värdefulla för företaget eftersom de 

kontinuerligt förbättrar företagets arbete med saldodifferenser.  

 Reducerad tid för fysisk inventering. Om företaget har ett korrekt inventeringsregister 

minskar den tidskrävande processen av fysisk inventering.  

 

Ett steg som ett företag kan ta mot att uppnå hög saldoriktighet är att utbilda och träna sin 

personal att ta ansvar och ha rutiner för hur arbetet i lagret och fabriken ska fortgå. När 

företaget har utformat en egen inventeringsprocess, policy och procedurer för att uppnå detta 

är det möjligt för företaget att nå saldoriktighet genom at utföra följande åtgärder: 

 Utbilda alla medarbetare som kommer i kontakt med inventeringssystemet 

 Träna de individer som direkt eller indirekt blir involverade i att upprätthålla och 

använda det nya saldoriktighetssystemet.  

 Se till att alla medarbetare känner ansvar och förstår betydelsen av saldoriktighet. Alla 

som kommer i kontakt med inventeringssystemet bör ha hög förståelse för 

saldoriktighetens betydelse. Detta inkluderar högsta ledningen, planerare, ingenjörer, 

inköpare, marknadsförare och försäljning. Alla dessa måste förstå hur och var 

saldoriktighet uppkommer och varför det är viktigt för företaget att hålla en hög nivå 

av saldoriktighet. (ibid) 
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3.14 It-system 
Enligt Andresen (1991) är IT-system (informationssystem) ett system som samlar in, lagrar, 

bearbetar och distribuerar information om en organisation och på så vis stödjer arbete och 

kommunikation inom och mellan organisationer. IT-system används för att effektivisera 

organisationen, höja konkurrenskraften genom att ha god information om alla led inom den 

egna organisationen och snabbt kunna få ut statistik över utvalda delar av organisationen. Ett 

IT-system är uppbyggt av människor, information och informationsteknik som samlar in, 

lagrar, bearbetar och distribuerar information. Det finns både manuella och automatiserade 

processer som bearbetar information där både teknik och människa samverkar. De viktigaste 

teknikkomponenterna i ett IT-system är databaser som lagrar data. Vidare används ofta 

processhanterare som sköter flödet av information och arbetsuppgifter mellan olika aktörer i 

informationssystemet. 
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3.15 Analysmodell  
Denna analysmodell är uppbyggd för att identifiera faktorer som påverkar både 

saldodifferenser och materialflödeseffektiviteten. Modellen baseras på fyra olika områden 

som ska undersökas för att sedan hitta olika problemområden att angripa.  

Syftet med modellen är att utifrån de fyra områdena kunna hitta påverkande faktorer som 

både skapar ineffektivitet i materialflödet samt att saldodifferenser uppkommer.  

 

 
Figur 3. Analysmodell för att identifiera sambandet mellan saldodifferenser och effektiva 

materialflöden 

För att hitta sambandet mellan saldodifferenser och effektiva materialflöden samlas 

information om nuläge, mål och problem in och analyseras mot fyra områden som 

identifierats. Utifrån denna analys dras sedan slutsatser om vart någonstans i fabriken 

ineffektivitet och saldodifferenser uppstår. 
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4. Nulägesbeskrivning  
Detta kapitel börjar med en kortfattad beskrivning av Atlas Copco i Tierp, och fortsätter 

sedan med redogörelser för hur de olika avdelningarna som tas upp i studien arbetar. 

Undersökningar som utförts presenteras samt det resultat som tagits fram genom dessa. I 

slutet av kapitlet sammanfattas de platser där saldofel kan uppkomma i ett eget avsnitt. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Atlas Copco i Tierp startade sin tillverkning av verktyg i början av 1970-talet. De tillverkar 

idag tryckluftsverktyg, skruvdragare, monteringsverktyg, bergborrmaskiner, bergborrverktyg, 

tryckluftsutrustning, skruvkompressorer, verktyg och elverktyg. Idag producerar Atlas Copco 

i Tierp cirka 3500 olika slutprodukter, och får därmed in många olika artiklar in i lagret 

Atlas Copco är en tillverkande fabrik som arbetar för att effektivisera sin produktion och sina 

processer för att få en ökad lönsamhet. Målet med logistik är att öka lönsamheten (Lumsden, 

2006) Verktyg som kaizen och just-in-time är viktiga delar för att få verksamheten att 

utvecklas inom logistik och med Leanarbetet. Något som det arbetas mycket med är de två 

pelarna till Leanhuset, ständiga förbättringar och respekt för människan.  

4.2 Artikelflöde  
Atlas Copcos nuvarande flöde börjar med att materialet kommer som kolli in till fabriken. Vid 

inlastningen kontrolleras att rätt artiklar har anlänt till fabriken. När inlastningen är klar och 

kontrollerad tar godsmottagningen hand om leveransen, där de packar upp och bestämmer en 

lagerplats åt varan. Efter godsmottagningen placeras varan på en bestämd plats i ett pallställ 

eller i ett verk, i vissa fall blir det ett extra steg där varan går till kvalitetskontroll och sedan ut 

till pallställ eller verk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 (egengjord) Översikt över artikelflödet från inlastning till lager. 

Inlastning Mottagning 

Gods 

Pallställ 

Paternoster 

verk 

Kvalitets 

avdelning 
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Materialhanterarna som förser monteringen med komponenter började med att hämta lådor för 

att dela upp de olika komponenterna från beställningen som de fått. Komponenterna hämtades 

från sina lagerplatser, men eftersom Atlas använder sig av ett flytande lagersystem måste 

materialförsörjarna springa mycket mellan de olika pallställen och verken. När alla 

beställningar på listan är hopplockade placerade materialhanterarna ut komponenterna till de 

olika monteringsgrupperna.  

 

 
Figur 5 (egengjord) Översikt över hur materialhanterarna arbetar. 

 

4.3 Materialhanteringen 
Materialhanterarna arbetade med att transportera olika artiklar som monteringen behövde ut 

från lager in till monteringsplatsen. Det var prognoser på hur mycket som producerades per 

dag som styrde kapacitetsbehovet, det vill säga hur mycket artiklar som materialhanterarna 

behövde plocka. Prognoserna togs fram av en arbetsgrupp som kallas planerare. 

Materialhanterarna såg till att monteringsgrupperna producerade rätt verktyg som skulle 

skickas till slutkund samt planerar kommande veckors produktion utifrån de beställningar som 

inkommit. Dock är dessa prognoser som visar på hur mycket som tillverkas per dag inte 

uppdaterade på länge, därför vet inte datasystemet om att tillverkningstakten har ökat, vilket 

leder till att materialet som skall plockas ut till monteringen inte stämmer till storlekarna. 

Detta medförde att materialhanterarna får en högre arbetsbelastning.  

Det var fyra stycken som arbetar som materialhanterare en normal dag, men var det mycket 

att göra lånades det in en extra person, en utav dessa fyra hade den så kallade akuttelefonen. 

(Mer om akuttelefonen kommer i 4.1.1) Akuttelefonen var en lösning för att monteringen 
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skulle kunna ringa om något gått sönder eller om för få komponenter hade transporterats ut till 

en order. Men i dagens läge användes inte telefonen som den skulle, utan det var många 

felringningar. Felringningar innebär att monteringen ringer på grund av att de inte beställt 

artiklar på rätt sätt och sedan ringer för att få tillgång till dessa. Detta medförde att ledtiden 

förlängdes eftersom det tar längre tid för materialhanterarna att hinna ut med vanliga ordar 

och plock.   

Materialhanterarna började varje arbetsdag med att plocka ut manuella listor där deras 

plocklistor fanns. Listorna skapades utifrån de beställningar som monteringen hade gjort 

genom att de scannat av den låda som är slut. Från det att en beställning gjorts genom att en 

låda med artiklar hos monteringen ”skjutits av” har materialhanterarna 24 timmar på sig att 

leverera den artikeln. Att skjuta av en låda betyder att monteringen har lådor som artiklarna 

förvaras i runt om i monteringen. När en låda tar slut scannar monteraren in det i systemet och 

en order skickas till materialhanterarna. Oftast har monteringen två eller tre lådor av samma 

artikel, men i vissa monteringsgrupper fanns det bara en låda. 

Materialhanteraren hade inget givet flöde när de plockade material, utan det är något som de 

lärde sig med tiden vilken ordning som är den bästa att plocka. När artiklar skulle hämtas ur 

paternosterverken skrevs först vilket hyllplan som artikeln ligger på in. Sedan letade 

materialhanteraren rätt på vilken låda och slutligen vilket fack som artikeln låg. Blir 

lagerplatsen tom, det vill säga om materialhanteraren tog alla artiklar i lådan, togs streckkoden 

bort och scannades in i systemet som tom. Detta för att godshanterarna skall se att den 

lagerplatsen finns när incheckning av artikel till verk utförs. Det läggs dock mycket tid på att 

ta sig mellan alla olika paternosterverk och olika pallställ eftersom materialet ibland låg på fel 

plats. Den person som hade akuttelefonen spenderade mycket tid på att leta efter det material 

som eftersöktes istället för att kunna koncentrera sig på sina egentliga arbetsuppgifter.   

  

Figur 6 (egengjord) Bilden visar hur materialhanterarna rör sig runt i fabriken när de gör 

artikel eller orderplock. 
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Materialhanterarna plockade material från både paternosterverken och pallställen. Det finns 

två olika typer av plock; antingen plockas material efter orderplock, eller så utförs 

artikelplock. Orderplock är mer specifikt där ett antal av varje material skulle levereras, 

medan artikelplock innebär att en låda fylldes utan att materialet räknades. När de plockade i 

paternosterverken drogs en vagn med alla artiklar på. Plockades material ur pallställ så tog de 

hjälp av de olika truckarna som finns för att kunna hämta rätt material. Sedan levererades 

artiklarna ut till de olika monteringsgrupperna. Runt om monteringsgrupperna fanns det ett 

lagersystem som bestod av två meter höga hyllor/fack där artiklarna ställdes in. Dessa platser 

stod i ologisk ordning och följde inget specifikt system. Det var blandade nummer, olika 

system hos olika monteringsgrupper och ibland började bokstaveringen från höger, och ibland 

vänster. 

Uppkomst av saldodifferenser hos materialhanterarna 
Det framkom under studiens gång att några anledningar till att Atlas Copco har 

saldodifferenser är att materialhanterarna tappade en del artiklar, att grupperna plockade 

själva trots att de inte har tillåtelse att göra detta och att det då inte fördes in i systemet 

korrekt. Det kunde även vara fel från leverantören eller att fel har gjorts under en inventering. 

Vissa grupper kastade även artiklar som var felaktiga utan att registrera detta i systemet. 

Artiklar läggs på fel lagerplats och vissa artiklar var fastskruvade tillsammans när de kom från 

leverantör, vilket medför att godsmottagningen registrerade att endast en produkt mottagits 

och inte två. 
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4.3.1 Akuttelefon 

Akuttelefonen introducerades hos Atlas 2003 när de gjorde om för hur materialförsörjningen 

till monteringen skulle hanteras. När gruppen materialhanterare togs fram tyckte ledningen att 

det även skulle finnas en lösning på om monteringen får en skadad produkt eller liknande, och 

därför togs idén om akuttelefonen fram. 

Idag ska akuttelefonen användas om monteringen har slut på en artikel eller om artiklarna 

som mottagits från materialhanterarna hade brister. De ringde då den materialhanterare som 

var ansvarig för akuttelefonen och bad om hjälp att få artikeln så snabbt som möjligt. 

Akuttelefonen var ett sätt att försöka få monteringen rullande och att den aldrig ska behövas 

stoppas upp. När monteringen inte sköt av streckkoderna rätt tog de lådor som fanns i 

monteringens lager slut och akuttelefonen användes. 

Under en normal dag kom det in cirka 20 samtal och varje samtal tog ungefär 10 minuter. 

 

Problem som kunde uppstå som gjorde att arbetet för en materialhanterare fördröjdes: 

 Monteringen ringde om en låda som de redan skjutit av som är på väg till sin 

monteringsplats. Detta medförde att det fanns för många lådor med material som inte 

fick plats.  

 Pallställen var 2,7 meter breda efter den omplacering som gjordes precis innan 

examensarbetet började och detta medförde att två truckar inte fick plats och därmed 

förlängdes tiden eftersom de var tvungen att vänta på varandra. 

 En truck fungerade inte. Detta förlängde arbetstiden/plocktiden eftersom de var 

tvungen att vänta på att de andra skulle blir klar med sina plock som de behövde en 

truck till. 

 Oöppnade lådor som stod i verken/pallställen. Det vore enklare om gods skulle öppna 

dessa och förenkla arbetet för materialförsörjaren.   

 

Akuttelefonen undersöktes genom att observationer gjordes under 5 dagar, totalt 32 timmar. 

Under dessa timmar insamlades information av den materialhanterare som var ansvarig för 

akuttelefonen. Även frågor ställdes till de monteringsgrupper som ringde angående vilken 

anledningen var till att de ringde. Under dessa timmar mottogs totalt 81 samtal. 43 av dessa 

var inte godkända. (53% av samtalen). Ett akutsamtal tog ca 10 minuter från 

materialhanterarens tid som egentligen skulle ha spenderats på att ta fram artiklar till 

monteringsgrupperna.  

När frågan ”varför har du inte beställt artikeln i tid istället för att ringa akuttelefon?”, ställdes 

till en monterare i en monteringsgrupp var svaret att det var så jobbigt att skjuta av lådan i tid 

och beställa artikeln att de hellre ringde akuttelefonen.  Sedan visade det sig att de inte hade 

beställt just denna artikel ordentligt sedan januari 2012.  
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Uppkomst av saldodifferenser på grund av akuttelefonen 
Under fallstudiens gång visade det sig att problemet med akuttelefonen var att den även 

användes av fel anledningar. De på monteringen ringer om att de behöver lådor med material 

som ska fyllas på, trots att de inte ”skjutit av” och genom det genererat en beställning hos 

materialförsörjningen. Dessa samtal är inte godkända eftersom det är monteringen som gjort 

fel och inte gjort beställningar på artikeln på ett korrekt vis, och detta medför att 

materialförsörjningen får arbeta med ”onödiga” samtal som tar tid från deras huvudsakliga 

arbete. 

 
Diagram 1. Detta diagram visar hur många akutsamtal som togs emot under en vecka. 

Grupperna är olika monteringsgrupper som har olika verktyg att montera ihop. Den totala 

mängden samtal är alla samtal som togs emot under tiden akuttelefonen undersöktes. OK 

samtal är de samtal som mottogs som var godkända. Dessa innebär att en produkt gått 

sönder, att de beställt ett visst antal artiklar men fått för lite eller att de utfört en korrekt 

beställning men det tagit för lång tid. EJ OK samtal innebär att monteringen ringt och angett 

att de glömt skjutit av en låda, att de inte gjort en ordentlig beställning i systemet eller att de 

beställt artikeln för sent.  

 

De två monteringsgrupper som ringde oftast till akuttelefonen var grupp 8, där de monterar 

tryckluftsmaskiner som står för 29% av samtalen (totalt 24 stycken), och Tensor, som 

monterar borrverktyg som står för 30% av samtalen (totalt 25 stycken).  

De övriga monteringsgrupper som ringde till akuttelefonen var: 

- Grupp 3 (totalt 6 stycken samtal. 7,4 %) 

- Grupp 6 (totalt 9 stycken samtal. 11%) 

- Grupp 7 (totalt 4 stycken samtal. 4,9%)  

- Grupp 9 (totalt 5 stycken samtal. 6,2%) 

- Grupp 17 (totalt 6 stycken samtal. 7,4%) 

- Grupp 21 (totalt 1 samtal. 1,2%) 

- Pilotlinan (totalt 1 samtal. 1,2%) 

Dessa stod för de övriga 39,5% tillsammans.  
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4.4 Godsmottagningen  
Inne på Atlas Copcos godsmottagning arbetade det 5,5 personer (en person arbetade halvtid 

på gods). Deras arbetsuppgifter var att motta de artiklar som beställts, registrera dessa och 

sedan köra ut dem till sina lagerplatser. För att placera ut de olika artiklarna använde sig 

godsmottagningen sig utav truckar.    

 

Figur 7.(egengjord) Bilden visar flödet där artiklarna passerar och vilka stationer som finns 

där godsmottagningen arbetar. 

Artiklarna hanterades på följande vis hos godsmottagningen: 

 Kollin levereras av leverantör till godsmottagningen  

 Avprickning från listor manuellt av personalen  

 Kontroll av dess följesedlar mot de materialdokument som finns i datorn. Matchar 

materialdokumenten följesedlarna sparas följesedlarna och materialdokumenten 

skickas med artikeln vidare till placeringen  

 Placeringen innebär att artiklarna checkas in i verk eller pallplatser beroende på 

storlek. Materialdokumentet kastas och ett nytt dokument som bekräftar att det är rätt 

artiklar som ska läggas in i lagerplatser skrivs ut och följer med artiklarna till 

placeringen.  

 Artiklarna körs sedan ut till dessa antingen på morgonen eller på förmiddagen till 

paternosterlager eller pallställage.  

 Vissa kollin går som kontrollparti direkt från incheckningen till kvalitetsavdelningen.  

Det tog olika lång tid för paketen att bli klara för att placeras, beroende på vilken typ av 

produkt det var samt vart ifrån den kom. Normalt tog de cirka 3-5 minuter att kontrollera samt 

att paketera upp produkterna och få upp det på rullbandet som går till placeringen. Rullbandet 

var ett fysiskt rullband mellan kontrollen av följesedlar till incheckning av artikel. Men i vissa 

fall så fanns inte materialdokumentet i datorsystemet och allt behövde skrivas in för hand, 

vilket gjorde att det tog cirka 15 minuter att göra samma process.  

När produkten kommit upp på rullbandet, för att få en placering, var tiden väldigt 

oregelbunden. Detta på grund av att produkterna läggs in på rullbandet där det finns en plats, 

vilket resulterade i att det kunde ta mellan 1-3 timmar innan produkten blev placerad. Se figur 

8 för en överblick av godsmottagningens arbetsstationer idag. (Samma bild finns med i kapitel 

6 Rekommendationer till företaget) 
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Figur 8 (egengjord) Godsmottagningens arbetsstationer idag. 

Uppfattningen som uppkom när godsmottagningen har observerats var att det fanns mycket 

slöseri. Detta eftersom det fanns onödiga arbetsmoment och onödig bearbetning, speciellt med 

pappersarbetet. Produkterna som hamnar på rullbandet fick vänta onödigt länge på att få en 

lagerplats. Det fanns även en hel del svinn hos godsmottagningen, det var mycket papper och 

kartong som slängdes som egentligen skulle ha kunnat återanvändas. 

Godsmottagningen hade påbörjat ett arbete med att införa 5S.  De hade lyckats at 

implementera två utav de 5S och dessa var att sortera och att strukturera. De arbetade ständigt 

med att försöka utöka så att alla 5S så småningom skulle vara en del av den dagliga rutinen.  

Försvann några artiklar på godsmottagningen rapporterades det inte. Speciellt om det var små 

förpackningar med många, små artiklar. Det framkom under studiens gång att inventeringar 

utfördes varje vecka för cirka 15 år sedan, och då stämde det ofta från leverantörerna så därför 

anses det inte behövas någon inventering nu. Det framkom även att vissa leverantörer var 

slarvigare med att packa ner rätt följesedlar och detta försvårade arbetet så mycket att de i 

vissa fall måste skicka tillbaka artiklarna för de inte visste vad det var för något. I de fallen 

där de inte var tvungna skicka tillbaka artiklarna hade de fått tag i leverantören och 

leverantören hade faxat över rätt följesedlar.  

Ett problem som kontinuerligt togs upp var hur pallställen stod efter den omplacering som 

utfördes i början av mars 2012. Pallställ A-E stod då borta vid pallställ F (se figur 10) och var 

cirka 80 centimeter lägre och hade bredare gångar. Både materialhanterare och godshanterare 
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ansåg att förändringen som medförde högre pallställ och smalare gångar var en försämring 

eftersom de nu inte kan köra två truckar i samma gång samt att det är högre än vad de är vana 

med vilket orsakade osäkerhet.   

 

Följning av produkt från gods till rullband. 

När godsmottagningen mottagit alla kollin står det på tur att paketera upp och kontrollera att 

de var rätt produkter som anlänt. Bild 6 visar hur följden var från de att en karton öppnas till 

att den hamnar på rullbandet som går till stationen där artikeln får en lagerplats.  

Figur 9 (egengjord) Flödet för en artikel när den anländer hos godsmottagningen tills den var 

klar för registrering till lagerplats.  

Det var många steg som skulle utföras innan artikeln blev klar för registrering i lagret. Här var 

det en stor risk för att den mänskliga faktorn inverkade så att det kunde uppstå 

saldodifferenser. Det skedde även onödiga steg innan artikeln kunde få en lagerplats, dessa 

steg medför onödig ledtid.  

Uppkomster av saldodifferenser hos godsmottagningen 
Om någon artikel försvinner när godsmottagningen hanterade produkterna så rapporteras det 

inte, vilket medförde att de blev fel i lagersaldot och det blev en saldodifferens. Det kunde 

även komma fel mängd artiklar från leverantören som gjorde att det rapporterades in fel 

mängd i systemet. Mänskliga faktorn var en stor orsak till att saldodifferenser kunde 

uppkomma, de kan exempelvis skrivas in fel antal i lagersaldot eller att det registreras in fel. 
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4.5 Lagret 
De lager som finns hos Atlas Copco som hör till logistikavdelningen är pallställ A-E , pallställ 

F och de olika paternosterverken. Pallställ A-E är ett högt pallställslager där mer skrymmande 

artiklar läggs. Det består av 5 smala gångar och 6 stycken pallställ. Pallställ F är en mindre 

version av det andra pallstället, då det endast är ett pallställ samt att det är lägre. Atlas Copco 

hade 14 stycken paternosterverk (se figur 10) som står på två olika platser i fabriken. Mindre 

artiklar, så som t.ex. o-ringar eller filter läggs i dessa verk. Atlas Copco använde sig utav 

flytande placering, vilket innebär att artiklarna förvaras där utrymme finns.  

De potentiella felkällorna som i lagret är att: 

 Material läggs in/registeras in fel 

 Slöseri med tid, eftersom de är långa avstånd mellan lagren 

 Långa ledtider när de blir ”kö” för att hämta material i pallställen  

 

Figur 10. (egengjord) Detta är de lager som fanns inne på Atlas Copcos fabrik som hör till de 

artiklar som skall monteras av de olika monteringsgrupperna. Bilden visar hur utspridda 

lagerplatserna är. 
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Uppkomster av saldodifferenser hos lagret 
Saldodifferenser som kan uppstå på lagret var när de olika monteringsgrupperna gick och 

hämtade artiklar på egen hand, och då inte scannar in det i systemet, vilket medförde att de 

blev fel i lagersaldot. Atlas Copco använde sig utav flytande lager och därför är registreringen 

av artiklarna viktigt. Läggs artiklarna fel eller en fel registrering utförs blir det väldigt svårt att 

hitta på artikeln igen, oftast så förblir den försvunnen eftersom Atlas Copco har ett sånt stort 

lager och samma artikel kan finnas på en annan lagerplats.   
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4.6 Kvalitetskontroll 
Flödet med artiklar till kvalitetskontrollen kom från två håll: antingen från monteringen när de 

hittat artiklar som inte stämmer överens med beskrivningen eller om de gått sönder eller från 

godsmottagningen för att ett stickprov skulle göras på de artiklar som kommer från 

leverantörer.  

4.6.1 Avvikelsekontroll 

De artiklar som kommer från monteringen hanteras vid avvikelsekontrollen, där felen oftast 

uppstått på grund av tillverkningsfel. Monteringen skulle förklara vad felet var (om den gått 

sönder, inte passar i maskinen och så vidare) när artikeln kom in så avvikelsekontrollanten 

kunde påbörja sin undersökning om vad som gått fel på rätt sätt. Om artikeln inte gått sönder 

gjordes undersökningar med olika mätverktyg för att komma fram till varför artikeln inte 

passar in vid montering. Sedan antecknades det vad som händer med artikeln.  

De alternativ som finns är:  

 Dispens. Vid dispens ansöks det om varan kan användas ändå/ till något annat  

 Returnering. Vid returnering skickas artikeln tillbaka till leverantören.  

 Kassering. Kassering betyder att artikeln endast slängs   

 Justering för att uppfylla ställda krav. Vid justering ändras artikeln inne på Atlas 

Copco för att sedan återgå till monteringen.  

4.6.2 Ankomstkontroll 

Ankomstkontrollen hanterar de artiklar som kom från leverantörer och som hanterades av 

godsmottagningen. Det är endast stickprov, så det är slumpmässiga artiklar som kommer till 

ankomstkontrollen, så därför måste olika sorters mätningar göras för att se om artikeln 

uppfyller de krav som fanns.  

Om en artikel blir godkänd skickas den ut till något av de olika lager som fanns. Om den inte 

blev godkänd skickas den tillbaka till leverantör med förklaringar till vad som var fel och 

vilka ändringar som måste göras för att Atlas ska kunna ta emot artikeln och ha med den i sina 

slutprodukter.  

Saldodifferenser hos kvalitetskontroll 
Saldofel kunde även uppstå hos kvalitetsavdelningen. Det kunde vara att de hittade en produkt 

som inte gick igenom kvalitetskontrollen och skickade tillbaka allt (en retur) och då inte 

kollar om alla produkter är med. Kvalitetsavdelningen ändrar inte saldo i systemet utan det får 

någon annan göra, och om de då rapporterar fel antal blir det fel i systemet. Även om en 

rapportering glöms eller slarvas bort uppkommer en saldodifferens i systemet.  
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4.7 Potentiella anledningar till uppkomst av saldodifferenser  
Hos materialhanterarna handlar det om arbetsrutiner snarare än specifika platser där 

saldodifferenser uppkommer.  

 Slarv med avscanning för att visa tom lagerplats 

 Artiklar tappas på golvet 

 Tar fel artiklar 

Hos godsmottagningen var de potentiella platserna för saldodifferenser: 

 Kontroll av följesedel mot order 

 Uppackning 

 Incheckning av artiklar till lager 

 Fel artikel på fel lagerplats 

Här var det den mänskliga faktorn som var kärnan till de saldofel som uppkom.  

Hos de olika lagerplatserna uppkom saldodifferenser när de på monteringen hämtade artiklar 

på egen hand i både paternosterverk och pallställen. Detta medförde att de artiklarna som inte 

registreras tagna från lagerplatsen och systemet tror att de fortfarande ligger kvar på sin 

lagerplats.  

Hos ankomstkontrollen uppkom saldodifferenser när felaktiga artiklar som inte gick igenom 

kontrollen skickades tillbaka och fel antal rapporteras in i systemet eller glöms bort att 

rapporteras in. 
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4.8 Platser och rutiner där ineffektivitet uppkommer  
Hos materialhanterarna var den största anledningen till att arbetet inte var så effektivt som det 

kunde vara på grund av hur lagerutformningen ser ut samt akuttelefonen.  

Lagerplatserna var utspridda över en stor yta i fabriken istället för att vara samlade på en och 

samma plats. Detta medförde långa sträckor som endast är transportsträckor, vilket är en icke 

värdeadderande tjänst, som räknas som slöseri och ska elimineras för att få en effektiv 

produktion som möjligt.  

Akuttelefonen skapar ineffektivitet på grund av att tid tas från den ordinarie arbetstiden och 

läggs på arbetsuppgifter som, om de skulle skötas korrekt, skulle kunna sänkas med 47%. (se 

kapitel 4.1.1 Akuttelefon) 

Även de listor över artiklar som skrivs ut är ineffektiva eftersom det inte finns någon 

prioriteringsordning i datasystemet vilket gör att de artiklar som plockades inte behövde vara 

de som hade högst prioritet från monteringen. Det så kallade lådberget, där alla artiklar som 

scannats in som en order ligger, borde ha någon typ av prioritering av artiklar så de artiklar 

som är mest akuta kommer ut snabbare än de artiklar som det är låg användning av. 

Hos godsmottagningen var det många onödiga arbetsrutiner som gjorde att arbetet blev 

ineffektivt. Istället för att direkt bestämma en lagerplats åt artikeln, efter upplockningen, så 

skickades artiklarna med ett materialdokument på ett rullband till en station där 

materialdokumentet läs av och sedan slängs, för att ett nytt dokument skulle skrivas ut som 

visar på vilken lagerplats artikeln ska ha. För att effektivisera arbetet borde processen kortas 

ner. (Läs mer om en lösning i kapitel 6 Förbättringsförslag) Det blev mycket slöseri med tid 

och arbetskraft när alla stegen skulle utföras. Det blev även mycket svinn på grund av att det 

var mycket papper som skulle skrivs ut som sedan slängs samt att mycket emballage som 

skulle kunna återvinnas slängdes bort.  

Kvalitetskontrollen var något som försenade att artiklarna kom ut till lagret, men samtidigt en 

nödvändig del arbetsrutinerna för att se till att tillräckligt bra artiklar kom ut till monteringen. 

Annars hade felaktiga artiklar först upptäckts när de skulle monteras, eller i värsta fall när de 

testat efter att maskinerna monterats klart. Skulle inte den felaktiga artikeln upptäckas hos 

kvalitetskontrollen skulle det bli en större saldodifferens, eftersom då skulle hela det 

monterade verktyget behövas slängas och de blir då en ickevärdeadderande vara.  

På grund av den ineffektivitet som finns hos Atlas Copco så medför det att saldodifferenser 

uppstår. När de onödiga stegen, hos exempelvis godsmottagningen, utförs medför det att de 

blir kostnader för företaget genom att det blir extra arbete för arbetarna och det behövs mer 

personal för att utföra arbetet samt att det går åt mer tid. Slöseri med tid medför större 

kostnader.  

Hos materialhanterarna var det också slöseri med tid som medför saldodifferenser. 

Akuttelefonen gjorde att tid försvann från det dagliga arbetet och medförde att extrapersonal 

måste tas in för att hinna med dagsuppgifterna, det är något som kostar extra för företaget.  
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5 Analyserande diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån rapportens syfte, frågeställningar samt teorin från 

arbetets teoretiska referensram. De fyra områdena är analyserade utifrån analysmodellen.  

 

5.1 Mänskliga faktorn 
De platser som vi anser vara risker för att saldodifferenser ska uppstå på grund av mänskliga 

faktorn hos godsmottagningen är: 

 

Inleverans och incheckning av kolli 

 Kontroll av följesedel mot order 

 Uppackning 

 Incheckning av artiklar till lager 

Enligt Dhillon & Liu (2006) beror 80% av felaktigheter i processer på grund av den 

mänskliga faktorn. Slarv och okunskap är två stora bidragande faktorer som gör att artiklar 

tappas bort, och i värsta fall uppkommer det även olyckor.  

Hos Atlas Copco hanteras 5 stycken olika dokument från det att artikeln kommit in till 

godsmottagningen tills det att den placerats ut i lager. Det är 5 stycken olika dokument som 

kan hanteras fel, tappas bort eller skrivas av fel in i systemet.  

5.2 IT-system  
IT-systemet är idag inte uppdaterat efter tillverkningstakten. Det innebär att det blir fel när 

materialhanterarna ska forsla ut artiklar till monteringen, batcherna blir för små. Enligt 

Bellgran (2005) så är den mest offensiva ansatsen för att åstadkomma hög 

tillverkningseffektivitet sker genom att eliminera att fel överhuvudtaget uppstår i befintliga 

och nya produktionssystem. Genom att ändra i datorsystemet så tas felet (med den felaktiga 

tillverkningsantalet) bort och det blir en balans mellan materialförsörjarna och monteringen. 

Genom att genomföra förebyggande åtgärder för att förbättra befintliga produktionssystem 

(Bellgran, 2005), så kan det medföra att akutsamtalen till materialhanterarna blir mindre. 

5.3 Interna faktorer 
Det som internt påverkar det effektiva produktionsflödet, är när det som planerarna (de som 

planerar vad som ska monteras samt hur mycket) ändrar en order eller i vissa fall avslutar en 

order även fast den inte är färdigställd. Detta medför även att saldodifferenser uppstår 

eftersom artiklar blir ”låsta” i de påbörjade monterade verktygen, och inte kan användas till 

något annat verktyg. Enligt Lumsden (2006) är det beroende på hur den tillverkande 

processen har utformats som avgör hur hur stor mängd detaljer som blir fastlåsta i de 

bearbetande maskinerna eller i lagerplatser om en order avslutas. 
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5.4 Externa faktorer 
De externa faktorerna som medför att de blir saldodifferenser är om det kommer fel antal 

artiklar från leverantör eller att fel artiklar har skickats. Enligt Kang & Gershwin (2005) är det 

den okända lagerförlusten som skapar saldodifferenser. En faktor som kan påverka förluster är 

bland annat stölder, från både externa och interna aktörer.  

Externa faktorer som påverkar det effektiva produktionsflödet är om leverantörerna är 

försenade med en leverans. En försenad leverans medför att hela produktionsledet blir 

försenat, när väl de försenade materialet kommer in måste alla stegen i materialflödet jobba 

fortare för att hinna med den försenade samt den dagliga leveransen. 

 

5.5 Koppling mellan ineffektiva produktionsflöden och saldodifferenser 
Materialhanterarna lägger mycket tid på att förflytta sig mellan de olika paternosterverken och 

pallställen, vilket är ineffektivt och tar mycket tid. Eftersom en av materialhanterarna har 

ansvaret för akuttelefonen så går mycket tid åt att springa runt och hitta rätt artikel som 

monteringen har ringt om. Det skapar ett ineffektivt produktionsflöde och det medför att de 

blir saldodifferenser på grund av att det dagliga arbetet störs och blir försenat.  

Hos godsmottagningen så utförs allt arbete manuellt, vilket medför ineffektivt arbete. Det tar 

lång tid och de är onödiga arbetsmoment som utförs, som egentligen skulle kunna utföras med 

hjälp av exempelvis en scanner. Den mänskliga faktorn spelar in och gör att saldodifferenser 

uppstår eftersom allt utförs manuellt, exempelvis så kan fel siffror skrivas in i datorsystemet 

eller att fel materialdokument med fel artikel. 

De olika lagerplatserna som är utspridda i fabriken har långt avstånd mellan varandra och, 

som tidigare påpekats, medför att materialhanterarna får förflytta sig mycket. Dessa 

förflyttningar tar lång tid och är ineffektiva, samt att de kan vara kö vid de olika 

lagerplatserna så att materialhanteraren får vänta innan artikeln kan hämtas. Eftersom allt sker 

manuellt med inregistrering till lagret så kan det exempelvis hända att artiklar läggs på fel 

lagerplats och därmed ”försvinner”, så när artikeln ska hämtas så ligger den inte på den 

lagerplats den borde och det går inte heller att se vart den lagts in. Det är den mänskliga 

faktorn som medför att fel kan uppstå ute i lagret.  
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6 Rekommendationer till företaget 
 

Efter studiens gång så har vi satt ihop ett antal förbättringsförslag till företaget som dem kan 

använda sig utav för att driva förbättringsarbetet framåt. 

Hos godsmottagningen och materialhanterarna finns det arbetsrutiner som bör ändras. 

Förslagen som vi ger är följande:  

 Mindre pappersarbete t.ex. Scanner – streckkoder, handdator 

 Korta ned ledtider från ankomst till placering 

 Annat system som skriver ut de ordar som är mest brådskande 

 Ett system som visar på när materialhanterarna skjutit av en artikel från lagerplatsen så 

att information finns om att artikeln ligger hos monteringen. 

 En till person som jobbar med materialhantering, men som arbetar eftermiddag eller 

50% 

 En till person lär sig arbetet som handlar om inlego samt utredningar 

 Få bort de felaktiga samtalen på akuttelefonen  

 

För att effektivisera arbetet med det ankommande godset och ta bort onödiga arbetsmoment 

kan den som kontrollerar det ankommande godset placera en streckkod på godset för att se 

vilken artikel det är. Nästa steg blir att plocka upp artiklarna som sedan skjuts av, med hjälp 

av en scanner, och få en registrerad lagerplats direkt. På så vis försvinner hanteringen av 

onödiga materialdokument. Detta medför att rullbandet, utskrift av materialdokument och 

stationen där lagerplatsen registreras, utifrån materialdokumentet, försvinner. Det medför 

även att mer golvyta kan skapas. Se figur 11 samt figur 12. 

 

Figur 11 (egengjord) Godsmottagningens arbetsstationer idag. 
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Figur 12 (egengjord) Godsmottagningen om förändringen införs. 

För att kunna underlätta arbetet hos godsmottagningen och materialhanterarna så finns det 

vissa hjälpmedel och rutiner som kan införskaffas eller förbättras: 

 Ankomstkontroll med hjälp av räknevåg för att säkerställa att de kvantiteter som 

ankommer är rätt. Leverantörskontakt för att säkerställa att kvantiteterna som skeppas 

till Atlas är rätt. 

 ”Sugen” ur funktion. (sedan ca 1 år tillbaka) Finns inte någon motor. Material slängs 

då för hand och tar lägre tid och är osmidigare. En ny motor bör beställas så att 

”sugen” kan börja användas. Utan den blir arbetet mer ineffektivt. 

 Införa en rutin hos materialhanterarna så att artikel och orderplocken utförs på samma 

sätt så att fokus ligger på att effektivisera arbetsrutinerna.  

 Sätta upp ett övergripande mål som får bort alla akutsamtal och gemensamt hitta 

aktiviteter för att på lång sikt uppnå detta. 
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Lagret 

 Ta krafttag för att få bättre kontroll på saldona i lagret.  

 Systemstöd för att ha koll på vad som ligger i lager och vad som befinner sig i 

monteringens olika steg.  

 Systemstöd för att optimera plockordningen så att det inte bygger på respektive 

operatörs erfarenheter. 

 Ändra från flytande till fast placering på de mest frekventa artiklarna 

Företaget bör införa PIA (produkter i arbete). PIA är de halvfärdiga produkterna som finns 

hos företaget, och så länge de finns kvar inom produktionen så är det ett slags lager. Genom 

att föra över komponenter/produkter från lagerplats till produktionen så skapas ett fiktivt 

lagerställe för vad som befinner sig i produktionen. Detta kan sedan utökas genom 

avstämningsplatser i produktionen eller logistikkedjan som återspeglas i datasystemet. 

Ändra rutiner i monteringen 

 Lär alla hur de ska scanna in att lådorna är slut 

 För grupp 8 måste en rutin införas när de ska scanna av, eftersom de bara har en 

bänklåda 

 Ändra i systemet, höja produktionstakten / (antal produkter som produceras/dag) 

Övriga rekommendationer 

Införa en idélåda så att de som jobbar på golvet kan komma med förbättringsförslag. Samt att 

ledningen måste visa att dessa förslag tas på allvar så att personalen känner att de kan vara 

med och påverka till en förbättring. Skrynkelpapper borde återanvändas i stället för att det 

slängs efter användning. Även kartonger slängs trots att de kan återanvändas. 
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7 Slutsats 
På fallföretaget Atlas Copco är den manuella hanteringen är den största felaspekten. Både små 

och stora misstag görs på grund av den mänskliga faktorn. Även hur   

Ett annat problem som kom fram var att det inte finns något system för att se vart någonstans i 

flödet en artikel befann sig. När det inte går att se om artikeln ligger i lager (förutom att en 

lagerplats är bokad, inte hur många som finns där) eller om den är fastmonterad vid en 

slutprodukt blir saldodifferensen för vad som finns i lager felaktig. 

Saldodifferenserna som kan uppkomma hos godsmottagningen är i de fysiska rutinerna. Hos 

materialhanterarna är det bara arbetsrutiner och utformningen på lagret som ställer till det. 

Även hos kvalitetskontrollen är det arbetsrutiner som måste skärpas för att få ner 

saldodifferenser.  

I början av rapporten presenterades följande frågeställningar: 

1. Vilka påverkande faktorer kan identifieras avseende saldodifferenser? 

Den mänskliga faktorn spelar en stor roll avseende fallföretagets saldodifferenser. 

Mänskliga faktorn är enligt Dhillon & Liu (2006) en benämning på mänskligt 

felhandlande. Många artiklar försvinner på grund av försumlighet och okunskap. En 

annan faktor som påverkar saldodifferenserna är de externa faktorerna, det vill säga att 

leverantörerna har skickat fel. Dock anser vi att det är väldigt sällan leverantörerna gör 

fel i vår fallstudie, därför bör mest tid läggas ned på att förbättra sitt eget arbete. 

Brooks & Wilson (1995) skriver att den största tillgången för ett företag är lagersaldon 

och därför är saldoriktighet viktigt för ett företag. I denna fallstudie har företaget ingen 

funktion som visar korrekt lagersaldo och därför finns inga siffror på hur stor 

saldodifferensen är. Företaget måste ha tillgång till en mängd olika data till exempel 

restorder, lagersaldon, uteblivande beställningar och olika kostnader för att ha ett 

effektivt lager. Felaktiga beordringsförslag kommer att ges av lagerstyrningssystemet 

om dessa uppgifter är felaktiga och därmed kommer styrningen av lagret att försämras 

(Axsäter, 1991).  

 

2. Vilka faktorer är av betydelse för effektiviteten i materialflödet? 

På fallföretaget är det främst den manuella hanteringen av alla artiklar och lagrets 

utformning. Både på godsmottagning och hos materialhanterarna används det mycket 

papper och att personalen läser av artikelnummer och så vidare manuellt medför en 

långsammare arbetstakt. Även att de olika paternosterverken och pallställagen står 

långt ifrån varandra medför att arbetsplatsen är ineffektiv. Enligt Mattsson (2012) 

skiljer lönsamhetspåverkande effektivitet på inre och yttre effektivitet. Den inre 

effektiviteten är ett uttryck för hur väl affärsprocesser och styrning fungerar ur ett 

materialflödesperspektiv. För att förbättra den inre effektiviteten bör olika sorters 

slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter elimineras. Den yttre effektiviteten handlar 

om vad företaget kan leverera i förhållande till vad kunderna förväntar sig få levererat. 
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3. Vilken inverkan har saldodifferenserna på dessa faktorer? 

Att saldodifferenser uppstår har mycket på företaget har mycket med den mänskliga 

faktorn att göra. Till exempel hos godsmottagningen så utförs allt arbete manuellt, 

vilket medför ineffektivt arbete. Det tar lång tid och de är onödiga arbetsmoment 

utförs. Den mänskliga faktorn spelar in och gör att saldodifferenser uppstår eftersom 

allt utförs manuellt, exempelvis så kan fel siffror skrivas in i datorsystemet eller att fel 

materialdokument med fel artikel. 

 

Inför företaget någon av de rekommendationer vi föreslagit tror vi att många av de 

saldodifferenser som uppstår i nuläget kommer att minska. Företaget måste också börja 

dokumentera alla saldodifferenser som uppstår för att kunna göra ytterligare förbättringar i sitt 

arbetssätt.  

 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 

 Räkna på den ekonomiska aspekten om vad varje saldodifferens betyder för ett företag. 

Hur mycket pengar förlorar ett företag varje månad/år på de saldodifferenser som 

uppkommer? 

 Undersöka sambandet mellan monteringsavdelningens arbetsrutiner och effektiva 

materialflöden. Försöka dra tydliga paralleller mellan deras arbete och 

materialhanterarnas arbete, och undersöka hur det kan göras mer effektivt. 

 Utförlig dokumentation under en längre tidsperiod för att undersöka och följa upp varje 

saldodifferens som uppkommer. 

 Undersöka varje arbetsmoment ytterligare för att kunna effektivisera arbetsrutiner samt 

undersöka lagerutformning. 
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