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Förord  
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Abstract 

Lean is a production philosophy that originates from Japanese Toyota with the purpose 

to eliminate waste and increase efficiency. Within Lean, inventory is often seen as 

waste, but inventory also contributes to the company by being able to meet the alterable 

market. There is not much research today on how Lean can be applied in inventory, 

hence the motive to this study. The objective of this study is to examine how Lean can 

make the utilization of inventory more effective and, from a Lean perspective, examine 

how the value-adding activities related to inventory can increase. To examine this, a 

case study was performed at Svenska Fönster. The inventory that was analyzed was 

their Central storage containing standardized items.  

 

The objective was answered by vast observations, interviews and literature reviews. The 

literature reviews were made around Lean and inventory, and the theory was broken 

down to key factors that affect the inventory efficiency positive. Through these factors 

an analysis model for making inventory more efficient was developed. Through the 

model, waste can be identified and eliminated, so the value-adding activities can 

increase.  

 

The result of the case study was a mapping of all the activities in the Central storage, 

and an analysis of the inventory layout, work environment and their Lean effort. When 

the mapping was done the Central storage could be analyzed using the developed 

model. Thus waste could be identified and improvement proposals to the company 

could be made.  

 

The conclusions of this study are that Lean can advantageously be applied on inventory 

to increase the efficiency. Value-adding activities and efficiency goes hand in hand, by 

eliminating waste the efficiency increases and thereby the value-adding activities. 

Inventories are value to the customer because the company can offer product 

availability and good customer service through the inventory. The customer is value to 

the company. Thus inventory is not waste! 

 

Keywords: Inventory, Lean, value-adding activities, inventory efficiency, work 

environment 

  



 

 

Sammanfattning 

Lean är en produktionsfilosofi som härstammar från japanska Toyota med syftet att 

eliminera slöseri och höja effektiviteten. Inom Leanfilosofin ses lager ofta som slöseri, 

men lager bidrar även till företaget genom att kunna möta den föränderliga marknaden. 

Idag finns inte mycket forskning på hur Lean kan tillämpas i lager, därav motivet till 

denna studie. Syftet med denna studie är att undersöka hur Lean kan effektivisera 

utnyttjandet av lager samt, ur ett Leanperspektiv, undersöka hur värdeskapande 

aktiviteter relaterade till lager kan ökas. För att undersöka detta gjordes en fallstudie på 

Svenska Fönster. Lagret som genomlystes var deras Centralförråd för standardiserade 

artiklar.  

 

Syftet besvarades genom omfattande observationer, intervjuer och litteraturstudier. 

Litteraturstudierna gjordes kring Lean och lager, och teorin bröts ned i faktorer som 

påverkar lagereffektivitet positivt. Utifrån faktorerna bildades en analysmodell för 

effektivisering av lager. Genom modellen kan slöseri identifieras och elimineras, och på 

så sätt ökar de värdeskapande aktiviteterna.  

 

Resultatet av fallstudien var en kartläggning av alla aktiviteter i Centralförrådet, samt en 

genomlysning av lagerutformningen, arbetsmiljön och deras Leanarbete. När 

kartläggningen var gjord kunde Centralförrådet genomlysas med hjälp av den framtagna 

analysmodellen. På så sätt kunde slöseri identifieras och förbättringsförslag till företaget 

tas fram. 

 

Slutsatserna av denna studie är att Lean med fördel kan tillämpas i lager för att öka 

effektiviteten. Värdeskapande aktiviteter och effektivitet går hand i hand, genom att 

eliminera slöseri så ökar effektiviteten och därmed även de värdeskapande aktiviteterna. 

Lager är värde för kunden då företaget genom lagret kan erbjuda produkttillgänglighet 

och god kundservice. Kunden är värde för företaget. Alltså är lager inte slöseri!   

 

 

Nyckelord: Lager, Lean, värdeskapande aktiviteter, lagereffektivitet, arbetsmiljö 
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1 Inledning 

I detta kapitel redogörs bakgrunden och syftet till denna studie, vilka forskningsfrågor 

som ställdes samt vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund  

Lean är en produktionsfilosofi som härstammar från japanska Toyota med syftet att 

eliminera slöseri. Lean har under senare år implementerats i många företags produktion 

i hopp om att höja effektiviteten och öka lönsamheten. Dock finns inte mycket 

forskning på hur Lean kan höja effektiviteten i lager. Däremot anser Eroglu och Hofer 

(2011) att Lean med fördel kan tillämpas i lagerhanteringen och lagerutrymmen. Trots 

att lager är en stor kostnad bidrar det även till företaget på flera sätt, exempelvis genom 

att kunna möta den föränderliga marknaden och osäkerheter i efterfrågan (de Koster et 

al., 2007). Lager ses ofta som ett slöseri inom Leanfilosofin (Eroglu & Hofer, 2011), 

men lager är i de flesta organisationer nödvändiga. Därför är det essentiellt att 

genomlysa lagret för att eliminera slöseri och öka effektiviteten. 

 

Studier har visat att all effektivisering av lager har gett goda finansiella resultat (Eroglu 

& Hofer, 2011). Van den Berg och Zijm (1999) menar även att genom effektiv 

lagerhantering kan kostnader knutna till lager minska. Effektiv lagerhantering enligt 

Lean’s principer beror av; lagerutformning, materialhantering, transportmedel och 

ruttplanering (Dharmapriya & Kulatunga, 2011). Lean innefattar att hela organisationen 

genomlyses för att upptäcka och eliminera slöseri. Då lagret är en del av organisationen 

ska även detta effektiviseras och får inte åsidosättas.  

 

Eftersom lager ofta ses som slöseri utan värdeskapande aktiviteter, är tanken med denna 

studie att undersöka huruvida det finns något som kan anses vara värdeskapande 

aktiviteter i lager och hur dessa kan ökas. De icke-värdeskapande aktiviteterna är 

kostsamma och det finns många sådana i lager (Dharmapriya & Kulatunga, 2011).  

 

Den här studien har utförts på fallföretaget Svenska Fönster. Företaget är en av Sveriges 

ledande fönstertillverkare med sin största produktionsenhet i Edsbyn. Svenska Fönster 

har sedan 2009 arbetat med Lean i sin produktion. För att visa att de satt en egen prägel 

på Leanarbetet har det namngetts Emendo. Centralförrådet för standardiserade artiklar, 
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som denna studie behandlar, har inte blivit kartlagt och analyserat för att hitta 

förbättringsmöjligheter. Uppdraget på företaget var att göra detta, genomlysa 

Centralförrådet, hitta möjligheter till effektivisering samt undersöka vilka aktiviteter 

som är värdeskapande. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Lean kan effektivisera utnyttjandet av 

lager samt, ur ett Leanperspektiv, undersöka hur värdeskapande aktiviteter relaterade till 

lager kan ökas. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Hur kan Lean effektivisera utnyttjandet av lager?  

 Är lager bara slöseri eller kan Lean bidra till att värdeskapande aktiviteter i lager 

ökar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till Centralförrådet för standardiserade artiklar vid Svenska 

Fönster. Till Centralförrådet tillhör även ett tält som är placerat utomhus samt pallställ 

som är placerade utanför Centralförrådets område. Dessa områden utelämnas i studien. 

Studien behandlar endast det fysiska flödet och inte informationsflödet. De flöden som 

följs är inom Centralförrådets gränser, det vill säga då artiklarna lämnar Centralförrådet 

följs de inte längre. Affärssystemets funktion i Centralförrådet har undersökts och 

förbättringsförslag har getts. Dock har affärssystemets mjukvara utelämnats.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs arbetsmetodiken för denna studie, hur data har insamlats samt 

hur kvalitetskraven uppnåtts. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av metodvalet. 

 

2.1 Arbetsmetodik 

Arbetet började med att samla relevant litteratur kring Lean och lager. Därefter 

smalnades insamlingen ner till lagereffektivitet, värdeskapande aktiviteter i lager och 

Lean i lager. Under litteraturstudien framkom även andra faktorer som påverkar 

lagereffektiviteten positivt, exempelvis arbetsmiljö. Litteraturen gav en bild av vad som 

påverkar effektiviteten och de värdeskapande aktiviteterna i lager. Därefter bildades en 

analysmodell utifrån den teori som samlats in. Den insamlade teorin bröts ned i faktorer 

som påverkar lagereffektivitet positivt. Analysmodellen återspeglar därför faktorer som 

anses viktiga när lager ska effektiviseras. Analysmodellen bildades med syftet att 

underlätta genomlysningen av Centralförrådet. Därefter utfördes en datainsamling på 

fallföretaget i form av observationer och granskning av företagets befintliga dokument 

samt intervjuer. Datainsamling gjordes kontinuerligt under arbetets gång då det ständigt 

kom upp nya frågeställningar. Även litteraturstudier gjordes under hela arbetet då nya 

infallsvinklar uppkom som behövde stöd från litteratur.  

 

När datainsamlingen var gjord visualiserades insamlad data. Detta gjordes med hjälp av 

figurer på lagrets layout och processflödesdiagram över aktiviteterna. De observerade 

aktiviteterna bröts ned i mindre steg så att flödena kunde visualiseras. Sedan 

identifierades varje steg i aktiviteterna till en hantering, en lagring eller en kontroll, och 

sattes därefter ihop till flöden som beskriver aktiviteternas ordningsföljd. 

Aktivitetsflödena beskrevs i både text och figur. Således kartlades flödena för att 

förenkla analysen av flödena samt för att kunna identifiera onödiga steg i aktiviteterna. 

Alla aktivitetsflöden är grundade på observationer och intervjuer. 

 

Därefter tillämpades analysmodellen för att analysera Centralförrådet på fallföretaget. 

Varje del i modellen analyserades för sig. Frågorna som utformades till modellen 

ställdes sedan om Centralförrådet, exempelvis Vilka lageraktiviteter finns och hur utförs 

de? På så sätt kartlades och utvärderades de olika delarnas effektivitet på fallföretaget.  
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Genom tillämpning av analysmodellen kunde förbättringsförslag tas fram till 

fallföretaget. Förbättringsförslagen baserades på resultatet av modellens tillämpning på 

fallföretaget, egna observationer samt de anställdas förslag till förbättring. Slutligen 

drogs slutsatser av studien för att svara mot syftet och forskningsfrågorna. I figur 1 kan 

studiens arbetsgång följas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1.  Studiens arbetsgång.  
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

När metodvalet ska göras, bör utgångspunkten vara de frågeställningar som ska 

undersökas (Holme, 1997). Holme (1997) beskriver att det finns två olika metodiska 

angreppssätt; kvalitativ metod och kvantitativ metod. Merriam (1994) menar att den 

kvalitativa metodens syfte är att förstå innebörden av en företeelse. Inom kvalitativ 

forskning finns det flera olika verkligheter samt att världen är subjektiv och en funktion 

av samspel med andra människor. Merriam (1994) beskriver att utgångspunkten för den 

kvantitativa metoden är att samla ihop en stor mängd data, som sedan ska kunna 

beskriva världen. Verkligheten i den kvantitativa metoden ses som objektiv, samt är 

möjlig att observera och att mäta.  

 

Denna studie är av kvalitativ natur. Studien har ett avgränsat område och alla dess 

processer kräver djup förståelse. För att få en djup förståelse har anställda intervjuats 

och processer har noggrant observerats. Då kvalitativ forskning innefattar flera olika 

verkligheter hade resultatet av studien förmodligen blivit annorlunda om den utförts av 

andra forskare, då observationerna hade setts med andra ögon och intervjuerna hörts 

med andra öron. I observationerna och intervjuerna återspeglas egna tankar och åsikter, 

vilket gör att resultatet blir mer eller mindre subjektivt. 

 

2.3 Fallstudie 

Fallstudie är en vanlig metod i vetenskapliga undersökningar. Syftet är att undersöka en 

del av ett större förlopp (Ejvegård, 2009; Bell, 2006). Yin (2009) menar att fallstudie är 

fördelaktigt när frågor innehållande hur och varför ska besvaras. Fallstudie som 

forskningsmetod tillåter forskaren att förstå dynamiken i observerade fenomen. 

Metoden kan innehålla ett eller flera fall, med olika nivåer av analytiska jämförelser. 

För att förstå dynamiken krävs ofta flera datainsamlingar så som; observationer, 

intervjuer, enkäter samt information från företagets befintliga dokument. Genom att 

använda många olika källor till datainsamlingen i fallstudier höjs validiteten eftersom 

att resultaten kan jämföras med varandra (Eisenhardt, 1989). Fördelen med fallstudie är 

att forskaren inte behöver ta hänsyn till hela förloppet, utan låta fallet representera 

verkligheten. Nackdelen är svårigheterna med att låta fallet beskriva verkligheten då 

detta kan ge en felaktig bild. Därför bör slutsatser dras med stor försiktighet och inte 

fastställas förrän det finns fler antydningar åt samma riktning (Ejvegård, 2009).  
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Metoden fallstudie valdes för att kunna besvara forskningsfrågorna genom att djupdyka 

i ett fall. Metoden valdes även då den är lämplig för att besvara hur- och varför frågor. 

När en fallstudie ska genomföras krävs ett företag som är lämpligt för studiens syfte. 

Företaget Svenska Fönster sökte studenter till examensarbeten och kontakten inleddes 

på så sätt. Företaget hade ett antal förutbestämda examensarbeten men efter första mötet 

utformade Svenska fönster ett examensarbete som passade våra preferenser samt även 

gynnade dem och deras behov. På så sätt blev studien inriktad på Lean och lager med 

Centralförrådet som fallområde. Studien är en fallstudie med karaktäristiska drag då den 

behandlar ett mindre område som är en del av ett större förlopp. Centralförrådet som 

behandlas är av mindre slag, men försörjer hela fabriken med artiklar, och är alltså en 

viktig del i hela förloppet. För att förstå dynamiken gjordes datainsamlingar av olika 

slag; intervjuer hölls, observationer gjordes och befintliga dokument från företaget 

tillhandahölls. Genom användning av dessa olika källor kunde resultaten jämföras och 

på så sätt ökade validiteten. 

 

2.4 Modellbildning 

En modell kan variera i sitt omfång, men en grundläggande aspekt är att en modell 

avsiktligt ska förenkla något och är ett hypotetiskt alternativ för att beskriva eller 

förklara en händelse. Modeller ska även till viss utsträckning vara generaliserbara. 

Generellt är alla modeller teoretiska genom idealiseringar och förenklingar (Wallén, 

1996). Vidare menar Wallén (1996) att modeller kan särskiljas genom kategorier: 

 Ikoniska modeller – är avbildande modeller exempelvis kartor eller 

skalmodeller 

 Analogimodeller – modeller hämtar vissa drag från ett annat område, 

exempelvis analogi från en annan forskare 

 Symboliska modeller – en modell som ger ett samband mellan variablerna. 

Modellen behöver inte säga vad variablerna står för utan kan användas i flera 

fenomen 

Från litteraturstudien arbetades en analysmodell för effektivisering av lager fram. Den 

är av symboliskt slag då den ger ett samband mellan variablerna. Tanken är att modellen 

ska vara generaliserbar och kunna tillämpas i flera situationer. Dessutom är modellen 

avsiktligt förenklad då mycket teoretisk information inhämtats och brutits ned i de delar 

som anses vara viktiga för lagereffektivisering (se kapitel 4). 
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2.5 Datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier i forskningssammanhang avser sökningar i tryckta källor så som; 

böcker, artiklar, rapporter och uppsatser (Ejvegård, 2009). Ejvegård (2009) menar att 

forskaren bör börja söka litteratur i bibliotekets databaser, där sökorden är nyckelorden 

till studien. Databaser utvecklas ständigt och många ämnesområden har en egen 

databas. Bell (2006) anser att forskare som ingår i kortare projekt, om fem till tio 

veckor, måste anpassa sig till sin begränsade tid och nyttja den litteratur som finns 

tillgänglig i bibliotek. Litteratur kan först och främst väljas på böckers titlar, för att 

sedan granska innehållsförteckningen och se om något område är lämpligt för studien. 

Vid internetsökningar bör forskaren ägna mycket tid åt att anpassa sökningarna, samt 

vara beredd på att begränsa sina sökningar för att hitta relevanta källor (Bell, 2006).  

 

Genom sökningar på bibliotekets databaser, främst Google Scholar och Science Direct, 

plockades relevanta artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Sökorden till denna studie var 

exempelvis: ’Toyota production system’, ’Lean production’, ’Lean warehousing’. Dessa 

nyckelord gav flest relevanta träffar, då sökningar på endast ”Lean” gav knappt två 

miljoner träffar helt utan relevans, och var därmed för obegränsat. Sökningarna gjordes 

även på fraser innehållande ”inventory”, exempelvis ”inventory management” och 

”inventory control”. Dessvärre hittades inga relevanta artiklar på dessa sökord, trots 

genomgång av abstract och slutsats i flera olika artiklar. Istället anpassades sökningarna 

till ”warehouse”, vilket gav flera relevanta resultat, och de flesta artiklarna som 

användes hittades med det sökordet. Därefter plockades artiklar ut baserade på relevanta 

titlar, och valdes sedan ut efter att ha läst abstract, introduktion samt ögnat igenom 

litteraturstudien. De vetenskapliga artiklarna som slutligen valdes ut till denna studie 

sållades ut genom innehållets relevans. Mycket tid lades på att hitta och sortera ut 

relevanta källor. Böckerna som använts till denna studie har valts genom: författare, 

titlar, innehållsförteckning samt ordregister.  

2.5.2 Observationer 

Observation är en metod som används för att få en beskrivning av vad som händer just 

nu och det är den mest grundläggande metoden (Kylén, 2004). Främst kan 

observationer göras i nutid, men vi kan samla observationer från dåtid av andra och be 
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personer beskriva hur de tror att framtiden kommer att se ut. För att samla observationer 

från dåtid och uppfattningar om framtid krävs intervjuer, enkäter och genomgång av 

befintliga dokument. Bakom dessa tre metoder finns dock alltid någon form av 

observation (Kylén, 2004). Det finns flera olika typer av observationer och Kylén 

(2004) redogör för fyra av dessa: 

 Planerade observationer innebär att forskaren i förväg vet vad som ska 

observeras, i regel vet denne även hur observationen ska gå till. 

 Oplanerade observationer innebär exempelvis att problemet i fråga är diffust 

och observationen inte går att planera.  

 Strukturerade observationer minskar det subjektiva som finns i alla 

observationer. En strukturerad observation underlättar vid bearbetning och 

sammanställning och ger mer tillförlitlig data. 

 Ostrukturerade observationer innebär att forskaren beskriver det som 

observerats som denne själv vill. Denna metod blir mer nyanserad och ger 

utrymme för att anteckna intressanta observationer.  

 

Kylén (2004) menar att observationer kan ha så olika karaktär att de delas in i fyra 

genomföranden; fria observationer, mätningar, utprövning eller övning och flöden. 

Forskningsresultat som endast baseras på observationer kan ses som mindre 

vetenskapliga. Därför gör forskaren klokt i att undersöka befintliga dokument och 

genomföra intervjuer (Ejvegård, 2009).  

 

Observationerna i denna studie var planerade och ostrukturerade observationer. När 

observationerna gjordes var det redan känt sedan tidigare var och vad som skulle 

observeras. Observationerna ägde rum i Centralförrådet och alla aktiviteter observerades 

under tiden de anställda utförde dem. Under aktiviteterna ställdes detaljerade frågor för 

att få förståelse samt för att bekräfta det som observerades. Frågorna som ställdes 

besvarade Hur? När? Varför?, exempelvis Varför scannas artikeln flera gånger? 

Utöver aktiviteterna observerades även lagerutformningen, exempelvis hur och var 

artiklar är placerade, Emendoarbetet samt arbetsmiljön i Centralförrådet.  

 

Mycket tid ägnades åt att observera, för att erhålla en korrekt och rättvis bild av nuläget. 

Varje observation hade ett syfte av något slag, exempelvis att observera hantering av 

artiklar, att observera aktiviteterna eller att observera fysisk placering av artiklar. Detta 
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gjordes för att få en mer samlad bild kring det området, och det ansågs vara lättare att 

fokusera på mindre delar åt gången. I observationerna ingick även en kontroll av fysisk 

placering på de mest frekventa artiklarna. Genom att tillgå företagets befintliga 

dokument över de mest frekventa artiklarna mellan 27 januari och 4 april 2014 (se 

bilaga 2) kunde artiklarnas placering kontrolleras. Dokumentet togs med till 

Centralförrådet där artiklarna lokaliserades och platserna visualiserades på en layout 

över Centralförrådet. Således kunde artikelplaceringen analyseras.  

 

Anteckningar gjordes separat under observationerna för att vidga bilden av vad som 

hittades, samt på grund av att olika intryck av observationerna förekom. Fördelarna med 

detta upplevdes vara att resultatet blev nyanserat och olika perspektiv erhölls. Dessutom 

blev det väldigt tydligt om samma saker uppmärksammats. Observationerna gav en 

helhetsbild av nuläget samt vilka avgränsningar som kunde behöva göras. Alla 

observationer utfördes på förmiddagarna på grund av restiden till fallföretaget.  

2.5.3 Intervjuer 

Intervjuer är ett verktyg för att samla information. Slutsatserna av intervjuerna är ofta av 

stor vikt vid beslutsfattande (Lantz, 2007). Intervjuer kan ge många olika utslag. Därför 

är det viktigt att tänka på hur kvaliteten på intervjuerna kan höjas. För att detta arbetssätt 

ska vara accepterat som datainsamlingsmetod krävs att vissa kriterier uppfylls. Enligt 

Lantz (2007) är dessa kriterier: 

 Har intervjuaren ställt de frågor som krävs? 

 Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens uppfattning? 

 

Därefter menar Lantz (2007) att det finns krav för att intervjuerna ska vara vetenskapligt 

användbara. För att uppfylla dessa krav krävs att: 

 Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

 Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 

 Det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna  

 

Intervjuer hålls med avsikten att samla information. Intervjuaren ställer frågor med ett 

syfte och det finns en förutbestämd riktning. Detta är skillnaden mellan en intervju och 

ett samtal. Samtalet behöver inte ha en riktning och vad som sägs får ge sig under 
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samtalets gång (Lantz, 2007). Intervjuer kan ske på olika sätt med olika grad av 

struktur: öppen (mindre styrd) eller styrd (Lantz, 2007; Kylén, 2004):  

 Styrd intervju har ett antal bestämda frågor som speglar syftet med intervjun. 

Intervjuaren ser själv till att frågorna blir lämpligt besvarade. Denna form av 

intervju är i regel kortare.  

 Öppen intervju har ofta några frågor eller områden som ska diskuteras. Den 

intervjuade får själv berätta fritt och intervjuaren riktar sedan samtalet med 

följdfrågor. Denna form av intervju är i regel längre. 

  

Intervjuerna som gjordes på Svenska Fönster var av öppen karaktär. Frågor förbereddes 

inför intervjuerna (se bilaga 1), fler till vissa intervjuobjekt och färre till andra. 

Intervjufrågorna ställdes relativt öppet där den intervjuade fick berätta hur mycket 

denne själv ville. Därefter ställdes följdfrågor som antingen varit förutbestämda eller 

som uppkommit under intervjuns gång. Somliga intervjuer var bitvis mer som samtal 

där den intervjuade höll en presentation om sitt område och uppkomna frågor ställdes. 

All information som var relevant för studien antecknades under intervjuernas gång och 

därefter jämfördes intervjuernas resultat. För att den intervjuade skulle få fram det 

denne själv tycker är viktigt, var frågorna centrerade kring den anställdes område och 

kunskap. När intervjuer gjordes med de anställda i Centralförrådet handlade frågorna 

främst om lageraktiviteter, Emendo samt arbetsmiljö, men mycket fokuserades även på 

deras egna synpunkter och önskemål kring förbättringar. 

 

Intervjuerna hölls med anställda som har viss eller fullkomlig insikt i Centralförrådet, 

som studien behandlar. Totalt genomfördes intervjuer/samtal med 13 personer. Bland de 

13 intervjuade finns; ekonomichef, produktionsdirektör, Emendo-chef (ansvarig för 

Leanarbetet), projektledare i logistik, produktionschef samt anställda i Centralförrådet. 

Dessutom hölls kontinuerliga möten där frågor ställdes till vår handledare på Svenska 

Fönster som har befattningen logistikchef. 

 

Av de 13 intervjuade ingick 8 av de som är anställda i Centralförrådet. Med dessa hölls 

enskilda intervjuer ett flertal gånger. Anledningen till att de blev intervjuade flest 

gånger var att där spenderades mycket tid och de har den största kännedomen om 

Centralförrådet. Intervjuerna med de anställda i Centralförrådet gav deras uppfattning 

av det dagliga arbetet, samt deras förbättringsförslag för effektivisering av förrådet. Vid 
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samtliga intervjuer fanns ett antal förbestämda frågor, exempelvis Hur arbetar ni med 

Emendo (Lean) i Centralförrådet? Intervjuerna gav en djupare förståelse för både 

företaget i stort och Centralförrådet. Handledaren på Svenska Fönster var till stor hjälp 

för att välja ut personer som kunde vara intressanta intervjuobjekt.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

2.6.1 Reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten och trovärdigheten i ett vetenskapligt arbete används 

reliabilitet. Reliabiliteten bedömer tillförlitligheten och en större mängd data ökar 

tillförlitligheten. Till detta hör även huruvida data är stabil eller inte, samt om yttre 

påverkan skulle ge ett annat utslag (Kylén, 2004). Den data som samlas in ska vara 

homogen, det vill säga alla uppgifter ska stämma överens med varandra för att det ska 

finnas en god reliabilitet. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att göra om 

datainsamlingen upprepade gånger och utfallet ska då bli detsamma. Reliabiliteten är av 

stor vikt vid forskning, då det krävs för att resultaten ska ha vetenskapligt värde (Kylén, 

2004; Bjereld et al., 2009). Figur 2 visar att en större mängd data ökar tillförlitligheten, 

dock bara till en viss gräns. Tillförlitligheten planar ut när det grundläggande materialet 

samlats in, och reliabiliteten avstannar (Kylén, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Reliabilitet (Kylén, 2004).  
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För att öka reliabiliteten ställdes samma intervjufrågor till flera personer, för att 

undersöka hur överensstämmande svaren blev. Kontroller på artikelplacering gjordes 

även, där företagets data på de mest frekventa artiklarnas fysiska placering undersöktes. 

För att höja reliabiliteten har arbetsmetodiken beskrivits utförligt. Då studien är en 

fallstudie går det inte att uppnå full reliabilitet, på grund av att företag kontinuerligt 

förändras och resultaten inte skulle bli detsamma vid ett annat företag.  

2.6.2 Validitet 

Ytterligare en kvalitetsbedömning är validitet. Validiteten anger att forskaren mäter det 

som mätas skall (Ejvegård, 2009). För att öka validiteten är det viktigt att utgå från 

följande aspekter (Kylén, 2004):  

 Frågor ska endast återspegla det som forskningen avser  

 De som svarar ska förstå frågan och varför vi frågar just detta  

 Forskaren ska endast fråga om det som är viktigt för forskningen, ej av eget 

intresse.  

 

I figur 3 beskrivs problemet med att särskilja vilka data som är relevanta för studien. 

Endast en viss del av all data är relevant och onödiga data ska sållas bort. Låg 

reliabilitet sänker även validiteten, men en hög reliabilitet ökar inte validiteten. Alltså 

kan ett arbete ha hög reliabilitet men helt sakna validitet (Kylén, 2004; Ejvegård, 2009).  

 

Figur 3. Problematiken med valida data. (Kylén, 2004) 
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För att höja validiteten i detta arbete formades intervjufrågor med syftet att finna svar 

till forskningsfrågorna. För att mäta det som mätas skall, har anteckningar kontinuerligt 

sållats för att endast överföra relevant data till dokument. Dessutom har 

forskningsfrågorna, syftet och problemställningen ofta lästs igenom för att hålla studien 

på rätt spår, och kontrollera att detta fortfarande överensstämde med studien. För att 

höja validiteten har de intervjuade valts ut med noggrannhet. De intervjuade i 

Centralförrådet har varit anställda under olika lång tid, men har ändå en gemensam syn 

på nuläget vilket ökar validiteten. Kontrollen av artiklars fysiska placering gjordes för 

att jämföra verkligheten med det som uppkom under intervjuer och observationer. Då 

observationerna genomfördes samtidigt av båda författarna till denna studie, höjdes 

validiteten då samma saker uppmärksammades. Något som också ökade validiteten var 

att många olika datainsamlingsmetoder användes och därför kunde resultaten jämföras. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet riktar sig till läsaren eller användaren och innebär i vilken omfattning 

resultatet av studien är tillämpningsbar i andra situationer. Detta kan endast avgöras av 

läsaren som bestämmer vad som kan tillämpas i dennes situation och vad som inte 

passar in (Merriam, 1994). Vanligtvis kan resultaten av en studie inte direkt tillämpas 

utan snarare vara en ”god förebild” (Wallén, 1996). 

 

Modellen som arbetades fram i denna studie har för avsikt att vara generell. Modellen är 

framtagen ur den kvalitativa litteraturstudien där litteraturen som användes inte är 

knuten till ett visst verksamhetsområde och därför är mer generell. Syftet med modellen 

är att den ska vara en ”god förebild”, där användaren kan titta på de olika delarna och 

jämföra med sin egen organisation. Eftersom alla organisationer är unika så behöver 

modellen förmodligen anpassas för att kunna tillämpas till varje enskild organisation.  

 

2.7 Kritisk granskning av metod 

Litteraturstudier som gjordes till studien är breda, det vill säga många olika källor har 

använts för att kunna jämföra olika forskares perspektiv. Den enda Internetkälla som 

användes var företagets egen hemsida. Övrig litteratur bestod av journalartiklar från 

områdesrelevanta journaler samt böcker. Litteratur letades i databaser med 

vetenskapliga tidskrifter och i ett bibliotek med stor bredd. Feltolkningar kan ha skett av 
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författarna på grund av att vissa texter är på engelska, eller så kan författarna till denna 

studie ha läst det de vill läsa.  

 

Nulägesbeskrivningen bygger främst på observationer och intervjuer. Vid intervjuer kan 

intervjuobjekten bli påverkade både av varandra men även av intervjuarna. För att 

motverka detta hölls intervjuer och samtal enskilt med varje person. Däremot kan den 

intervjuade bli påverkad av vad den tror att intervjuarna vill höra och få ut av frågan. De 

intervjuade tog inte del av intervjufrågorna innan intervjun ägde rum, vilket kan leda till 

ogenomtänkta svar. Observationer löper risk att misstolkas på grund av begränsad insikt 

i arbetsprocessen. För att motverka detta ställdes frågor under hela observationerna och 

anteckningar fördes separat för att få med olika aspekter. Detta gjordes även vid 

intervjuer och samtal. Intervjuer och observationer skedde på dagtid, på grund av 

restiden till fallföretaget, och därför intervjuades och observerades endast dagskiftet och 

förmiddagsskiftet. Detta kan ha påverkat resultatet på grund av att exempelvis 

aktiviteter utförs olika av olika personer.  

 

Intervjuerna spelades inte in, utan dokumenterades endast på papper för eget bruk. 

Dessutom lades stor vikt vid att inga svar vid intervjuer ska kunna spåras tillbaka till 

vem som svarat. Därför specificerades ingen anställningstid vid åsikterna av nuläget då 

det i Centralförrådet blir lätt att urskilja vilken anställd som svarat. Alla intervjuer i 

Centralförrådet är anonymiserade och resterande intervjuer avslöjar endast befattning. 

Dock har endast intervjufrågorna presenterats i studien utan exakta svar. Istället är 

nulägesbeskrivningen baserad på en sammanställning av intervjusvaren och 

observationer. Intervjuerna var öppna och den intervjuade fick svara på och prata om 

det den själv ville. Genom dessa aspekter har intervjuerna genomförts på etiska grunder. 

De samhällsenliga aspekterna av denna studie är att Leans principer att lager är slöseri 

är starkt rotade. Denna studie kan ha potential att ändra samhällets syn på lagrets värde. 

 

Det finns en risk att bli påverkad av de anställdas tankar och åsikter när data samlades 

in. Däremot bidrog de anställda med mycket information som kanske inte hade lagts 

märke till annars, som gett en djupare förståelse om arbetsprocesserna i Centralförrådet. 

De anställda har många förbättringsförslag som tagits del av och även använts i 

nulägesbeskrivningen och förbättringsförslagen.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs den teori som behövs för att undersöka viktiga faktorer som 

påverkar lagereffektivitet. 

 

3.1 Leans ursprung - Toyota Production System (TPS) 

År 1937 är den formella bildningen för Toyota Motor Company. Dock fanns företaget 

långt innan men ägnade sig åt annan verksamhet. Efter andra världskriget avstannade 

produktionen hos Toyota och den ekonomiska krisen ledde till stora lager av färdiga 

bilar, som gav ekonomiska problem (Holweg, 2007). Efter besök hos konkurrenter 

utomlands bestämde sig Eiji Toyoda för att införa massproduktion på Toyotas fabrik. 

Detta tillät dock inte ekonomin och de låga volymerna på japansk marknad. Genom att 

analysera västerländska fabriker insåg han att Toyotas fabrik hade två stora defekter; de 

överproducerade och fick för stora lager, samt att de inte kunde anpassa sig till 

kundernas behov (Holweg, 2007). Toyota utvecklade på så sätt Leanfilosofin som går 

under benämningen ’Toyota Production system’ (TPS). De delar frikostigt med sig av 

sin väg till framgång och principerna därtill (Jayram et al., 2010; Shah & Ward, 2007). 

Orden Toyota production system och Lean förenas ofta med att; eliminera slöseri, 

förkorta ledtider och bekämpa brister. Trots att dessa är berömvärda mål, behövs 

åtgärdande principer för att uppnå prestationsökningar. Toyotas effektivitet och 

problemlösande anda drivs av karaktäristiska tillvägagångssätt för att nå innovation, 

som benämns ständiga förbättringar (Jayaram et al., 2010). Enligt Taiichi Ohno, 

produktionsansvarig på Toyota då TPS grundades, är målet med filosofin att reducera 

kostnader (eliminera slöseri). Detta kan uppnås genom kvalitetskontroller, 

kvalitetssäkring och respekt för människan (Shah & Ward, 2007). På grund av Toyotas 

goda resultat har många företag försökt anamma deras tillvägagångssätt. Dock 

misslyckas de flesta, på grund av att de fokuserar på verktygen Toyota använder, och 

missar grunden som är skapad av principer och systematiska metoder (Jayaram et al., 

2010). 

 

3.2 Lean  

Ett begrepp som Lean kan tyckas ha en klar definition. Så är dock inte fallet. 

Definitionen är väldigt flyktig och det finns många skilda åsikter (Pettersen, 2009). 

Enligt Shah och Ward (2007) kan Lean definieras som ’ett integrerat sociotekniskt 
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system, vars huvudsyfte är att eliminera slöseri genom att samtidigt reducera eller 

minimera leverantörs-, kund- och interna variationer’(s.791). Definitionen kommer av 

att Lean står på två ben: sociala och tekniska delar. Dessa två bör hanteras dualistiskt för 

att bedriva Lean (Shah & Ward, 2007). Då företag ofta försummar denna tvåsamhet i 

Lean, pågår många debatter kring vilken del som representerar filosofin bäst. En vanlig 

åsikt är att Lean är mer än en verktygslåda, där den mjuka sociala delen är lika 

framträdande som den hårda tekniska. Dock finns det uppfattningar om att Lean är 

verktygs- och projektbaserat (Pettersen, 2009). Pettersen (2009) gör i sin studie en 

omfattande litteraturgenomgång av de mest framstående Leanforskarnas alster, där han 

undersöker vilka ord de främst associerar med Lean. Resultatet var; just-in-time 

practices, reducerade resurser, förbättringsstrategier, defektkontroller, standardisering 

och scientific managementtekniker (Pettersen, 2009). Lean passar organisationer som 

har liten varians på produkter, höga volymer och en jämn efterfrågan (Holweg, 2005; 

Liker & Lander, 2007). Utgångspunkten i Lean är värde. Värde skapas av producenten 

men endast kunden kan definiera värde (Womack & Jones, 2003).  

3.2.1 Metoden 5S 

Metoden 5S är ofta ett av de första verktyg ett företag implementerar när de inleder sitt 

Leanarbete. 5S missförstås ofta och kopplas ofta till olika städaktiviteter, men i själva 

verket handlar det om att skapa en välorganiserad arbetsplats, samt att frambringa rätt 

beteende hos de anställda. För att kunna standardisera arbetssättet och eliminera slöseri 

krävs en välorganiserad och funktionell arbetsplats (Petersson et al., 2009). Olhager 

(2013) beskriver att grundtanken med 5S är att göra det enklare för de anställda att 

arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet. Genom att hålla ordning kan hanteringar 

minimeras, visibilitet maximeras, och layouter blir enkla och flexibla. De fem S:en står 

för följande (Olhager, 2013): 

 Sortera/strukturera - Sortera bort material och verktyg som inte används och 

behåll endast det som behövs 

 Systematisera - Skapa fasta platser åt utrustningen och se till att det är på sin 

rätta plats 

 Städa - Alla ansvarar för att hålla rent runt sitt eget område och sin utrustning  

 Standardisera - Sträva efter att alla arbetar på samma sätt, det vill säga ett 

standardiserat arbetssätt 
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 Säkra/systematisk översyn - Gör de föregående stegen till en vana och försäkra 

så att det efterföljs. Arbeta med ständiga förbättringar kring de olika stegen  

 

Liker (2009) menar att de fem S:en tillsammans skapar en process för ständiga 

förbättringar av arbetsmiljön. 

3.2.2 Standardisering 

Petersson et al. (2009) menar att en standard är en slags överenskommelse om hur 

verksamheten ska drivas och är ett återkommande verktyg inom Lean. Den beskriver 

det sätt som är bäst att utföra ett arbetsmoment på. En standard är inte låst för framtiden, 

utan om det kommer upp ett nytt effektivare sätt att arbeta på så utgör det den nya 

standarden. Genom standardisering finns potential för att höja både kvaliteten och 

effektiviteten. Standardisering är viktig ur tre aspekter: 

 Upptäcka avvikelser - Om det finns standarder för hur till exempel varor ska 

plockas från lagret, är det lättare att upptäcka om något inte är ”normalt”. Utan 

att ha ett ”normalläge” som referens blir det svårt att veta när något är 

”onormalt” 

 Bidra till förutsägbarhet - Förutsägbarhet är centralt inom Lean och bidrar till 

att minska osäkerheten 

 Skapa lärande - Att sprida standarder i företaget innebär att 

kunskapsöverföring och lärande förekommer 

Vad som är viktigt att standardisera varierar mellan olika organisationer, men det finns 

egentligen ingenting som inte kan standardiseras (Petersson et al., 2009).  

 

3.2.2.1 Standardiserat arbetssätt 

Ett standardiserat arbetssätt innebär att alla medarbetare utför samma uppgift på samma 

sätt (Petersson et al., 2009). Petersson et al. (2009) beskriver att arbetssättet tas fram 

gemensamt och målet är att komma fram till ett sätt som är säkert, ger hög kvalitet på 

produkter samt med så lite slöseri som möjligt. Den bästa strategin när ett standardiserat 

arbetssätt ska tas fram är att låta medarbetarna själva få utveckla det, för att den nya 

metoden faktiskt ska bli använd. Om någon utomstående försöker forma ett nytt 

arbetssätt finns risken att de som ska utföra uppgiften blir skeptiska. Det kan uppstå 

situationer då medarbetarna ser det som ett mål att bevisa att metoden inte fungerar. 
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3.2.3 Heijunka (utjämning) 

Heijunka är en japansk term och betyder utjämning. Utjämning av ett flöde betyder att 

planeringen utförs så att beläggningen i produktionen ska bli så jämn som möjligt över 

tiden (Petersson et al., 2009). Inom Lean är Heijunka en viktig förutsättning ur både ett 

flödes- och kvalitetsperspektiv. Flera positiva effekter kan uppnås med hjälp av 

utjämning (Petersson et al., 2009): 

 Effektiv taktning - I ett perfekt utjämnat flöde är arbetstempot jämnt och 

välbalanserat 

 Jämn och hög kvalitet - En jämn arbetsbelastning påverkar också kvaliteten 

positivt 

 Jämnt och högt resursutnyttjande - Förutsättningar för ett högt 

resursutnyttjande skapas genom att undvika stora toppar i beläggningen  

Liker (2009) anser att en fabrik kan bli mer Lean om de först tillverkar utvalda 

produkter mot lager (alltså medvetet tillför visst slöseri) för att sedan tillverka mot 

kundorder. Lagret fungerar då som ett säkerhetslager/buffertlager. Resultat av detta har 

blivit att produktionen får ett jämnare flöde, totala ledtiden minskas och så även 

ställtider och lagerinkurans, vilket i slutändan leder till en mer Leananpassad 

organisation (Liker, 2009). 

 

Petersson et al. (2009) anser att utjämning av flöden bör, med tanke på de fördelar som 

finns, vara en prioritet i produktionsplaneringen. Det finns två sätt att jämna ut 

beläggningen: antingen med avseende på volym eller på arbetsinnehåll. När 

utjämningen sker med avseende på volym, planeras så att lika många produkter per 

tidsenhet tillverkas. Petersson et al. (2009) menar att på det sättet skapas ett jämnt 

kapacitetsbehov och det möjliggör för att dimensionera resurser mot ett känt och fast 

behov. När utjämningen sker med avseende på arbetsinnehåll, så ska de mest 

arbetsintensiva arbetsuppgifterna försöka spridas ut jämnt över flödet, så att dessa inte 

hamnar för nära varandra. Många företag har idag flera olika produktvarianter i samma 

produktionsflöde, vilka skiljer sig åt i arbetsinnehåll, och resursbehovet ökar mycket om 

de arbetsintensiva uppgifterna är placerade efter varandra (Petersson et al., 2009).  

 



 

19 

 

3.3 Lagerhantering 

De Koster et al. (2007) beskriver från en enkätundersökning som gjordes år 2003 att 

lagret hos de medverkande företagen stod för 20% av logistikkostnaderna. Denna studie 

bevisar att lager är en viktig del i företags logistiksystem. Lager bidrar på flera olika sätt 

till företaget, till exempel genom att kunna möta den föränderliga marknaden och 

osäkerheter (till exempel svängningar i efterfrågan, säsongsprodukter), stödja företagets 

servicepolicys och förse kunder med en produktmix istället för en produkt i varje order 

(de Koster et al., 2007). 

 

Macro och Salmi (2002) beskriver att till följd av vetskapen om att overheadkostnader 

kopplade till lager står för en stor del (50 %) av inköpskostnaden, har många företag 

börjat uppmärksamma volymen av material som hålls i lager samt vilka lagermetoder 

som används. Organisationer formar ofta strategier för att minska overheadkostnader på 

kort sikt. Van den Berg och Zijm (1999) berättar att den ständigt föränderliga 

marknaden tillsammans med den snabba tekniska utvecklingen i materialhantering, har 

påverkat funktionerna inom lager mycket. De allt kortare livscyklerna på produkter 

medför en ekonomisk risk med att ha för stora lager. 

 

Van den Berg och Zijm (1999) förklarar att det finns tre olika typer av lager: 

distributionslager, produktionslager och kontraktslager. Distributionslager används för 

att samla ihop produkter från olika leverantörer som sedan ska levereras ut till kunder. 

Produktionslager används för att lagra råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter, 

oftast i en tillverkande anläggning. Kontraktslager betyder att en utomstående part 

ansvarar för lagerhanteringen och lokaler (van den Berg & Zijm, 1999). 

 

3.4 Lageraktiviteter 

Van den Berg och Zijm (1999) beskriver att materialhantering inkluderar både 

materialflöden och lagerhållning. Utrustning som vanligtvis används vid materialflöden 

är exempelvis gaffeltruckar och transportband. Lagerhållning berör alla aktiviteter som 

äger rum i lagerlokalen, såsom mottagande av gods, orderplockning och sortering. 

Van den Berg och Zijm (1999) berättar även att de olika aktiviteterna som utförs i lager 

kan delas upp i fyra undergrupper: mottagning, lagring, orderplockning och utfraktning.  
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De Koster et al. (2007) har brutit ner lageraktiviteterna i fler delar och beskriver fem 

olika aktiviteter som äger rum i lager: 

 Mottagning  

 Överlåtelse och platsläggning  

 Orderplockning/selektering  

 Ansamling/sortering  

 Cross-docking och utfraktning  

 

Rouwenhorst et al. (2000) menar att ett lager kan ses ur tre olika synvinklar för att skapa 

karaktärisering och dessa är: processer, resurser och organisation. Processer är de steg 

som produkten går igenom när den anländer till lagret. Resurser är all utrustning och 

verktyg samt personal som behövs för att driva lagret. Organisation innefattar alla 

planerings- och kontrollprocedurer som används i lagret (Rouwenhorst et al., 2000). 

3.4.1 Mottagning 

Den mottagande aktiviteten inkluderar att lasta av produkter från transporten, uppdatera 

lagerinformation, samt ankomstkontrollera kvalitet och kvantitet (de Koster et al., 

2007). Lumsden (2012) beskriver att kvalitetskontrollen kan utföras på två sätt: 

antingen genom stickprov eller genom en totalprovning på hela leveransen. Hur den 

utförs bestäms av kravet som ställs på godsets kvalitet samt hur viktig artikeln är för 

företaget. 

3.4.2 Överlåtelse och platsläggning 

När ankomstmottagningen är gjord är godset klart för platsläggning (Lumsden, 2012). 

Överlåtelse och platsläggning handlar om att frakta produkter till sina lagerplatser. 

Aktiviteten kan även innefatta att packa om varor från pallar till exempelvis företagets 

egen förvaringsenhet (de Koster et al., 2007). Det finns ofta regler för hur platsläggning 

ska ske, exempelvis fast placering (placeras alltid på samma ställe), flytande placering 

(valfri tom pallplats), djuplagring, pallplatslagring eller speciell sektion (Lumsden, 

2012).  

3.4.3 Orderplockning 

Orderplockning är processen när produkter hämtas från lager eller buffertar för att svara 

mot en specifik kundefterfrågan (de Koster et al., 2007). Van den Berg och Zijm (1999) 

redogör för en studie som har visat att orderplockning står för mer än 60% av 
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driftskostnaderna i lager. De Koster et al. (2007) påpekar även att orderplockning är den 

mest arbetsintensiva funktionen i manuella lagersystem samt en mycket kapitalkrävande 

funktion i automatiserade lagersystem. Vidare beskriver de Koster et al. (2007) att på 

grund av dessa anledningar anser experter inom lager att orderplockning är ett område 

som ska ha högsta prioritet om produktivitetsförbättringar vill uppnås. Faber et al. 

(2012) är eniga med föregående forskare och menar att generellt sett utgör 

orderplockning en majoritet av arbetet som utförs i lager. 

 

Det finns olika principer som kan följas när order ska plockas. När en order i taget 

plockas kallas det för ”single-order-picking”. För att uppnå en högre effektivitet kan 

flera order plockas samtidigt, vilket är ”batch picking”. I vissa situationer krävs det att 

order sorteras eller samlas och det kan göras på två sätt: före plockningsprocessen (sort-

while-pick) eller efteråt (pick-and-sort) (van den Berg, 1999). 

 

Utöver principerna finns det även olika metoder för orderplockning. Enligt Atlet (2005) 

finns tre huvudmetoder: 

 Lågplockning - används då plockningsfrekvensen är mycket hög, ger snabb 

tillgänglighet av artiklar och lämpar sig då det är många orderrader. 

Lågplockning innebär plockning på höjder under 2,5 meter 

  Högplockning - används då plockningsfrekvensen är låg. Högplockning gör så 

att lagervolymen utnyttjas och innebär ofta att ett stort antal artiklar som ska 

plockas från hög höjd. Högplockning innebär plockning på höjder från 2,5 

meter till 10 meter 

 Stationsplockning - innebär att artiklarna tas till plockaren och lämpar sig vid 

satsplockning till produktionen 

3.4.4 Ansamling/sortering 

Ansamling/sortering handlar om att sortera plockade order till individuella order. Denna 

aktivitet är nödvändig om order har blivit plockade i satser. Om order har blivit 

plockade i satser måste de sorteras om till kundorder och därefter också placeras på rätt 

enhetslast för leverans (de Koster et al., 2007). 
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3.4.5 Cross-docking och utfraktning 

Utfraktning är då enhetslasterna lastas på transportör för leverans till kund. Cross-

docking betyder att produkter som anländer blir direkt överlåtna till lastkajen för att bli 

utfraktade. Cross-docking gör så att orderplockning inte behövs (de Koster et al., 2007).  

 

3.5 Lagerplanering 

De interna logistikprocesserna i företag blir allt mer komplexa, vilket har lett till att 

planera och styra lager effektivt har blivit en utmanande uppgift (Faber et al., 2012). 

Van den Berg och Zijm (1999) tar upp två vanliga problem som berör planeringen av 

lager; lagerhantering och lokalisering. Genom effektiv lagerhantering kan kostnader 

knutna till lager minska. Med användning av noggrann produktionsplanering och 

orderpolicies kan lagernivåer minskas, samtidigt som en fullvärdig servicenivå kan 

hållas. Van den Berg och Zijm (1999) påpekar också att reducerade lagernivåer inte 

bara sänker kostnader, utan förbättrar även effektiviteten i orderplockningen. Genom en 

effektiv lokaliseringspolicy kan den genomsnittliga transporttiden i lager minskas. Att 

distribuera aktiviteterna jämt i lagret kan skapa en bättre balans mellan dessa, samt 

minska köer. Van den Berg och Zijm (1999) menar att dessa två planeringspolicies 

(lagerhantering och lokalisering) kan forma en ram för styrningen av lagerprocesserna. 

Problem som berör styrningen av processerna är till exempel i vilken ordning produkter 

ska plockas från lager, var ankommande produkter ska placeras och om det ska finnas 

ett klassbaserat eller slumpmässigt lokaliseringssystem (van den Berg & Zijm, 1999). 

 

Målet med lagerhantering är att samordna alla lagerprocesser och aktiviteter. All 

planering och kontroll som behövs för att driva lagret är inberäknade i begreppet 

lagerhantering. Syftet med planering och kontroll är att försäkra sig om att 

verksamheten drivs effektivt och frambringar de produkter och den service som är 

efterfrågad. Planeringen bestämmer vad och hur saker ska göras, medan kontroll 

handlar om att försäkra så att planen uppnås (Faber et al., 2012).  
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3.5.1 Lagerutformning 

När ett lager ska utformas finns det viktiga aspekter som bör tas i beaktande (Lumsden, 

2012): 

 Hög fyllnadsgrad - Att ha hög fyllnadsgrad i lagret är eftersträvansvärt. Dock 

kan lagret aldrig vara fyllt till 100%, ty det ska finnas plats för transporter samt 

hantering av artiklar. 

 Effektiva transporter - Lagret bör optimeras efter hur transporterna ska ske för 

att undvika onödig förflyttning av material och resurser. Artiklar med hög 

frekvens placeras så att transportsträckan blir så kort som möjligt, medan 

lågfrekventa artiklar bör placeras längre in i lagret. 

 Lätt att hitta och komma åt - Det är viktigt att artiklarna är lättåtkomliga för 

att underlätta orderplockningen. Artiklar som är svåra att hitta ökar 

orderplockningstiden, vilket leder till högre kostnader. 

3.5.2 Utjämningslager/säsongslager 

Säsongslager används för att få en jämnare beläggning i produktionen (Olhager, 2013). 

Ofta när säsongslager används varierar efterfrågan över året och en jämnare takt önskas 

uppnås. Under lågsäsongen byggs därför ett lager upp som sedan avvecklas under 

högsäsong (Mattsson, 2004). 

 

3.6 Placering av artiklar 

Enligt Lumsden (2012) finns flera olika sätt att placera artiklar i lager:  

 Plockpositionsprincipen 

Principen går ut på att artiklar som ska plockas ut samtidigt bör placeras bredvid 

eller nära varandra för att kunna samplockas. Denna princip passar både fast 

placering (placeras alltid på samma ställe) och flytande placering (valfri tom 

pallplats).  

 Popularitetsprincipen 

Den här principen bygger på att artiklarna placeras efter behovsfrekvens. De 

artiklar som plockas mest frekvent bör lagras nära utleverans för att minimera 

transporter. För att kunna nyttja popularitetsprincipen krävs att artiklarnas 

behovsfrekvens analyseras kontinuerligt.  
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 Storleksprincipen 

Denna princip grundar sig på att stora, tunga eller svårhanterliga artiklar placeras 

nära det området artikeln ska nyttjas, alternativt nära utlastning. Största 

anledningen till principen är att hantering och transport av dessa artiklar är en 

stor kostnad. Genom denna princip kan både transporter förkortas och 

hanteringar minskas.  

3.6.1 Artikelklassificering 

Olhager (2013) skriver att klassificering i lager handlar om att särskilja olika 

produktgrupper genom att identifiera likheter av olika slag, för att kunna hantera 

artikeln effektivt ur olika aspekter. När artiklarna klassificeras ska en faktor som 

bedöms som kritisk och intressant ur klassificeringssynpunkt väljas. Analysen av 

artiklarna kan ske med avseende på många olika faktorer, till exempel volym, 

volymvärde, täcktid eller behovsfrekvens. En viktig del i klassificeringsarbetet är att ha 

ett klargjort syfte och det kan vara bundet till exempelvis lagerstyrning eller inventering 

(Olhager, 2013). 

 

3.7 Lagereffektivitet 

Lumsden (2012) beskriver att om lagerytan effektiviseras maximalt leder det till svårare 

åtkomst av artiklar. Detta beror på att effektiv lagring förutsätter stor användning av 

lagrets kapacitet, medan effektiv hantering kräver att artiklarna är lättåtkomliga. Om 

effektiviteten i lagret ska maximeras förutsätts att båda dessa aspekter tas hänsyn till. 

Om båda aspekterna tas hänsyn till finns det en optimal punkt där kurvorna skär 

varandra (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Lagrings- och hanteringskostnaden som funktion av omsättningen (Lumsden, 2012). 
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Även arbetsmiljön kan höja effektiviteten. Grunden till en god arbetsmiljö är ordning 

och reda. Detta är en betydande produktivitetsfaktor (Atlet, 2005).  

 

3.8 Inkurans  

Inkurans betyder att produkten har förlorat sitt ursprungliga värde. Anledningar till 

värdeminskningen kan till exempel vara begränsad användbarhet på grund av ålder eller 

att produkten utgått på grund av konstruktionsändringar (Mattsson, 2004). 

 

För att kunna hålla sig konkurrenskraftig på dagens marknad krävs det bra kundservice. 

Detta gör att tillverkande företag måste hålla reservdelar i lager, då det är det enda sättet 

att snabbt kunna reparera defekta produkter. Inkurans av serviceprodukter som hålls i 

lager är en viktig kostnadsfaktor. Om risken för inkurans tas med i besluten gällande 

lager kan signifikanta besparingar göras (van Jaarsveld & Rommert, 2011). 

 

3.9 Lean i lager 

Leanfilosofin kan med fördel tillämpas i hanteringen av lager och lagerutrymmen. På 

senare år har Lean i lager blivit synonymt med bra lagerhantering. Enligt Eroglu och 

Hofer (2011) ser Leanfilosofin lager som slöseri och bör minimeras.  Enligt Leans 

principer beror effektiviteten i lager av: utformning av lager, materialhantering, 

transportmedel och ruttplanering (Dharmapriya & Kulatunga, 2011). Genom att 

optimera lagret, fördela produkterna enligt ekonomiska aspekter samt typ av produkt, 

kan håligheter i lagret minskas och utnyttjandegraden öka. Lagret bör inte bara 

optimeras för organisationens eget intresse, utan för att klara av att möta kundernas 

behov. Kunderna kräver att produkten levereras i tid, i gott skick, samt till ett lågt pris.  

 

Principen för att optimera lagret är att sortera produkterna enligt: popularitet, likhet, 

storlek, karaktäristik, eller åtkomlighet. Exempelvis bör stora, svårhanterliga gods 

placeras nära punkten för utleverans. Detta gäller även för populära produkter med hög 

efterfrågan och produkter med låg efterfrågan bör placeras längre bak i lagret. Toyotas 

första steg mot ett Leanlager var att omplacera produkter efter storlek och 

behovsfrekvens (Womack & Jones, 2003). Även att planera transporterna för att finna 

den kortaste samt effektivaste vägen är viktigt för att öka utnyttjandegraden av lagret 

(Dharmapriya & Kulatunga, 2011; Lumsden, 2012). Genom att göra detta kan de 

interna transporterna minska med 30% (Dharmapriya & Kulatunga, 2011).  
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Då det finns många icke-värdeskapande processer inom lager blir kostnaderna höga. 

Genom att implementera Lean i lagret kan tid och kostnad reduceras, då de icke-

värdeskapande processerna elimineras, och de värdeskapande processerna kan 

optimeras. För att identifiera vilka processer som är värdeskapande eller inte är en 

värdeflödesanalys det främsta verktyget inom Lean. Analysen visar vilka operationer 

som krävs för att ta produkten genom flödet, från råmaterial till kund, samt vilka 

operationer som höjer värdet på produkten (Dharmapriya & Kulatunga, 2011). 

Layouten på lagret är också essentiellt för att effektivt utnyttja utrymmet, samt att få den 

mest ekonomiska lagringen för varje produkt och minimera hanteringskostnaden.  

 

För att minimera kostnaden för icke-värdeskapande processer föreslår Dharmapriya och 

Kulatunga (2011) att lagerlayouten bör optimeras för att: 

1. Få ett lager där tid och utrymme utnyttjas 

2. Uppnå maximal flexibilitet för att kunna möta krav om förändringar i lagring 

och hantering  

3. Ruttplanera för att effektivt kunna plocka kundorder i lagret  

 

Hofer et al. (2012) menar att Lean som produktionsfilosofi strävar efter att eliminera 

slöseri och därmed öka effektiviteten, som i längden påverkar det finansiella resultatet 

positivt. Lean ger inte bara direkta ekonomiska fördelar, utan bidrar även till ett 

”Leanare” lager, vilket i sin tur också leder till förbättrade finansiella resultat (se figur 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sambandet mellan Lean och finansiella resultat (Hofer et al., 2012). 
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Dharmapriya och Kulatunga (2011) visar att utforskande tillvägagångssätt är mer 

attraktiva än de traditionella när det gäller lagerhantering. Eroglu och Hofers’ (2011) 

studie visar att all effektivisering av lager, Lean eller inte, ger goda utslag på 

organisationers finansiella resultat. Stora företag ser goda förändringar i sina finansiella 

resultat genom att implementera Lean i lagret och i hela organisationen, medan de små 

inte märker lika stor skillnad. Lean har alltså olika inverkan på organisationer och därför 

bör företag minnas att ’Leaner is not always better’ (Eroglu & Hofer, 2011, s.364).  

3.9.1 Tvåbingesystem 

Det finns många specifika metoder att använda i lager varav tvåbingesystem är en 

vanlig metod. Oskarsson et al. (2006) beskriver att tvåbingesystem är en metod för att 

försörja produktionen med material. Metoden fungerar så att minst två lådor/bingar står 

bakom varandra (tidpunkt A i figur 6). När den första bingen tar slut, skickas den till en 

plats för påfyllning, och samtidigt tas den andra bingen fram och börjar användas 

(tidpunkt B i figur 6). Den första (tomma) bingen transporteras till buffertlagret i 

produktionen, där den fylls på och placeras på buffertplatsen (tidpunkt C i figur 6) 

(Oskarsson et al., 2006). Oskarsson et al. (2006) menar att kvantiteten i varje binge 

bestäms så att produktionen ska kunna försörja sig med den andra bingen under tiden 

den första fylls på. Vidare beskriver författaren att bingarna fungerar som en visuell 

påfyllningssignal, som gör det enkelt för truckföraren att se när materialbehov uppstår.  

 

Figur 6. Tvåbingesystem (Oskarsson et al., 2006) 
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3.10 Arbetsmiljö och säkerhet i lager 

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet är viktiga faktorer i lagerverksamheten. En god 

arbetsmiljö bidrar till produktivitet, servicegrad och till organisationens vinst. 

Effektiviteten och arbetsintensiteten är viktiga i lagerverksamheten, men det får inte gå 

ut över de anställdas säkerhet eller orsaka materiella skador (Atlet, 2005).  

 

Atlet (2005) menar att orderplockning kan effektiviseras genom ergonomiinsatser. 

Plockdjupet bör till exempel vara så kort som möjligt för att plockaren ska orka arbeta 

effektivt ett helt arbetspass. Atlet (2005) anser att plockarens bästa hjälpmedel är 

trucken, då den ofta har bra arbetshöjd och ergonomi. Det är även viktigt att plockaren 

känner säkerhet då plockningen sker på hög höjd.  

 

De vanligaste olyckorna i lagerverksamhet är fot- och klämskador. Både person- och 

godsskador kan förhindras genom utbildning av de anställda och interna regler (Atlet, 

2005).  

 

Atlet (2005) beskriver faktorer som måste uppfyllas för att nå en god ergonomisk 

arbetsmiljö (se figur 7). Dessa faktorer är exempelvis: 

 Lokalerna bör vara funktionella och möjliggöra ett störningsfritt godsflöde 

 Hanteringssystemet bör tåla då godsflödet ökar och arbetsinsatserna blir högre 

 Godset ska kunna hanteras på ett ergonomiskt och effektivt sätt 

 Arbetsrutiner och förhållningsregler bör vara tydliga och anpassade till 

verksamheten 

 Truckutbildning och kompetens är viktigt 

 Truckar och hjälpmedel bör vara anpassade till arbetsuppgifterna. De ska även 

vara ergonomiska och ha rätt prestanda 

 Säkerhetskrav ska vara tillgängliga och finnas till varje hanteringsmoment 

 Den fysiska miljön ska inte hindra arbetet, såsom buller, brandsäkerhet och 

farliga kemikalier 
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Figur 7.  Faktorer som påverkar en ergonomisk arbetsmiljö. Inspirerad av Atlet (2005). 

 

Städade arbetslokaler bidrar till en bättre arbetsmiljö och kan även minska risken för 

olycksfall. Städmetoderna som används ska vara väl anpassade efter lokalens funktion 

(Prevent, 2009). 

 

Prevent (2009) beskriver att det ofta förekommer tungt manuellt arbete inom lager. 

Höga belastningar kombinerat med dåliga arbetsställningar medför risker att få 

belastningsskador. Det som kan göras för att motverka dessa skador är att noggrant 

planera hur ett lyft kan utföras på bästa sätt (Prevent, 2009). 

 

Prevent (2009) ger tre råd som bör följas då belastningen är hög: 

 Undvik tunga lyft om det går. Använd tekniska hjälpmedel för lyft 

 Se till att bördan hålls nära kroppen 

 Undvik att lyfta och vrida samtidigt 
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3.11 Kartläggning av nuläge 

Enligt Olhager (2013) kan nuläget kartläggas med hjälp av värdeflödesanalys. Det finns 

tre frågor som kan ställas när nuläget ska analyseras: 

 Vilka aktiviteter skapar värde? 

 Vilka aktiviteter är överflödiga? 

 Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna? 

3.11.1 Värdeskapande aktiviteter 

Olhager (2013) menar att värdeskapande aktiviteter är sådana som förändrar produktens 

form, till exempel bearbetning av råmaterial eller montering av detaljer. Vidare anser 

författaren att en värdeskapande aktivitet svarar mot det successiva färdigställandet av 

produkten och är nödvändig för att produkten ska bli fullständig. 

 

Liker och Hoseus (2008) menar att värdeskapande processer i det mänskliga värdeflödet 

är sådana som leder till att ’quality people producing high-quality, low-cost, and on-

time products’ (s. 44).  Vidare beskrivs fyra värdeskapande steg (Liker & Hoseus, 

2008): 

1. Locka till sig människor med rätt karaktäristik som kan läras upp och bidra till 

de värdeskapande processerna 

2. Utveckla dessa människor så de har förmågan att utföra kvalitetsarbete varje 

dag 

3. Engagera människorna så att de förbättrar sitt arbetssätt genom problemlösning 

4. Inspirera människorna så att de är hängivna till organisationen och vill fortsätta 

lära, växa, och göra sitt bästa för kunden och samhället  

 

Visuell styrning är integrerad i den värdeskapande arbetsprocessen och bidrar till en 

förbättring av det värdeskapande flödet (Liker, 2009).  

3.11.2 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Icke-värdeskapande kan generellt sett ses som aktiviteter som inte tillför produkten 

värde och som orsakar tids-och kostnadsförluster (Olhager, 2013). Olhager (2013) 

beskriver att transporter och lagring är exempel på icke-värdeskapande aktiviteter. Men 

det finns de som anser att dessa aktiviteter ska ses som värdeskapande, eftersom de 

bidrar till att produkten blir tillgänglig på en plats och tidpunkt som är lämplig för 
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kunden.  Atlet (2005) hävdar att produkttillgänglighet genom lagring skapar vinst, 

eftersom det skapar en kostnadsbesparande närhet till marknaden eller produktionen.  

3.11.3 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

Nödvändiga aktiviteters uppgift är att stödja de värdeskapande aktiviteterna så att de 

kan genomföras på ett effektivt sätt. Exempel på nödvändiga icke-värdeskapande 

aktiviteter är planering av inköp och produktion, samt prognostisering (Olhager, 2013). 

3.11.4 Symbolförklaring 

Olhager (2013) beskriver att processflödesanalyser kan förklaras med symboler över 

aktiviteter: 

 

         = operation 

 

         = lagring 

 

         = kontroll 

 

Operation är en hantering som på något sätt förändrar produkten. Lagring innebär att 

produkten ligger och väntar på nästkommande operation eller transport. 

Kontrollaktiviteten undersöker att produkten håller standard för kvalitet och kvantitet 

(Olhager, 2013). 

 

  



 

32 

 

4 Analysmodell för effektivisering av lager 

I detta kapitel redogörs den analysmodell som skapats genom den teoretiska 

referensramen.   

 

4.1 Lagerutformning 

Lagerutformningen är en viktig del när effektiviteten i ett lager ska utvärderas. I denna 

modell (se figur 8) utgörs lagerutformningen av tre viktiga aspekter. 

4.1.1 Lageraktiviteter 

I ett lager kan det pågå många aktiviteter, exempelvis: mottagning, platsläggning, 

orderplockning och utfraktning (de Koster et al., 2007). De Koster et al. (2007) menar 

att orderplockning är den mest arbetsintensiva funktionen i manuella lagersystem. 

Därför är orderplockning ett område som ska ha högsta prioritet om 

effektivitetsförbättringar ska uppnås.  

4.1.2 Artikelplacering 

Lumsden (2012) anser att det är viktigt att artiklarna är lättåtkomliga för att underlätta 

orderplockningen. Genom att införa något slags klassificeringssystem kan effektiviteten 

höjas, både platsmässigt (mindre håligheter) och transportmässigt (kortare transporter). 

Artiklarna ska vara genomtänkt placerade efter exempelvis: behovsfrekvens, storlek, 

åtkomlighet, karaktäristik och likhet (Dharmapriya & Kulatunga, 2011; Lumsden, 

2012). Genom klassificering i lager kan artiklarna hanteras mer effektivt (Olhager, 

2013). 

4.1.3 Utrustning 

Det är viktigt att ha utrustning som är anpassad efter lagret, artikelplaceringen och 

lagrets aktiviteter (Atlet, 2005). Utrustning i ett lager kan vara truckar, pallställ, 

arbetsytor, datorer, arbetskläder och maskinella redskap. Utrustningen ska vara 

anpassad på så sätt att om höga lyft ska göras ska det finnas utrustning som underlättar 

arbetet, som exempelvis en höghöjdstruck (Atlet, 2005).  

 

4.2 Lean 

Lean kan med fördel tillämpas i lager för att skapa en bra lagerhantering (Eroglu & 

Hofer, 2011). Petersson et al. (2009) menar att ett standardiserat arbetssätt kan öka 
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effektiviteten eftersom det beskriver bästa sättet att utföra ett arbetsmoment på. Enligt 

Dharmapriya och Kulatunga (2011) kan utnyttjandegraden i lagret öka om artiklarna 

placeras mer ekonomiskt. På så sätt minskar håligheterna i lagret. Det är slöseri att ha 

pallplatser som inte används. Genom ruttplanering kan transporterna i lagret minska, 

vilket också sparar tid.  

 

4.3 Arbetsmiljö 

Enligt Atlet (2005) är arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet viktiga faktorer i 

lagerverksamheten. En god arbetsmiljö bidrar till effektiviteten (Atlet, 2005). I och med 

att lager är olycksdrabbade arbetsplatser, med tanke på tunga lyft (Prevent, 2009) och 

mycket fordon som cirkulerar, är det viktigt att säkerheten är hög för de anställda (Atlet, 

2005). Det är viktigt att komma ihåg att en effektiv arbetsplats med högt arbetstempo 

inte får gå ut över de anställdas säkerhet (Atlet, 2005). 

 

4.4 Effektivt lager 

Genom att analysera alla delar i modellen kan ett effektivt lager uppnås (se figur 8). Då 

lager ofta inte får någon ordentlig genomlysning så har studier visat att all 

effektivisering ger goda finansiella resultat (Dharmapriya & Kulatunga, 2011). 

 

4.5 Analysmodell 

Analysmodellen är menad för att göra en genomlysning av lager (se figur 8). De olika 

delarna anses enligt teorin vara betydelsefulla för att uppnå ett effektivt lager. Genom 

att eliminera slöseri, erhålls ett effektivare lager och de värdeskapande aktiviteterna 

ökar. Modellens grund utgörs av lagerutformning som innefattar: lageraktiviteter, 

artikelplacering och utrustning. För att analysera lagerutformningen kan följande frågor 

ställas: 

 Vilka lageraktiviteter finns och hur utförs de? (Sker det överflödiga 

lageraktiviteter? Finns det några värdeskapande aktiviteter? Hur ser arbetssättet 

ut? ) 

 Hur och var är artiklarna placerade? (Finns det ett klassificeringssystem?) 

 Vilken utrustning används och hur används den? (Är det en lämplig utrustning 

för lagret?) 
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För att uppnå lagereffektivitet är även Lean och arbetsmiljö betydelsefulla delar. Ett 

samspel mellan alla dessa delar ger ett effektivt lager. Genom användning av 

analysmodellen blir lagret genomlyst och en bättre överblick fås över dess utformning.  
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Figur 8. Analysmodell för effektivisering av lager. 
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs fallföretaget, deras Leanarbete samt Centralförrådet som denna 

studie behandlar. Dessutom redogörs aktiviteterna som pågår i Centralförrådet.  

 

5.1 Företagsbeskrivning 

Svenska Fönster är en av Sveriges ledande fönstertillverkare. Företaget är ett 

dotterbolag till Dovista som i sin tur ägs av VKR Holding (se figur 9). Svenska Fönster 

är ett samlingsnamn för två välkända varumärken: SP Fönster och Traryd Fönster. 

Namnet Svenska Fönster har funnits sedan 1997, men varumärkena har funnits mycket 

längre än så. Företaget har cirka 700 anställda, och omsatte 930 miljoner kronor år 

2013. I fabriken i Edsbyn räknas produktionstakten i luft och inte i antal fönster. Med 

luft menas att ett fönster sitter i en karm, men glaset avskiljs av exempelvis en balk. Det 

kallas då att fönstret har två "luft". Företaget har utformat sin produktion med en 

medvetenhet kring miljön. Produkterna har högt ställda miljökrav, är tillverkade av 

återvinningsbara material och är även svanenmärkta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.  Hierarkin i koncernen. 

 

Svenska fönster arbetar med kapacitetsutjämning i produktionen då efterfrågan är 

säsongsbetonad. Efterfrågan på fönster är låg på vinterhalvåret och hög på 

sommarhalvåret. För att kunna möta kundernas behov, samt att kunna behålla de 

anställda, hålls en jämn produktion året runt. Fördelarna med att bygga upp ett 
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säsongslager är att leveranstiden på de standardfönster som lagerhålls, kan hållas kort. 

De fönster som är kundspecifika har en längre leveranstid. På senare år har 

lagerförsäljningen minskat och kundspecifika order har ökat. Svenska fönster är stolta 

över att ha ett leveranslager (LL) som kan tillgodose kunderna med snabb leveranstid.  

5.1.1 Leanarbetet på företaget - Emendo 

Företaget började sitt Leanarbete 2009. Ledorden är enkelhet, effektivitet och tydliga 

flöden. Ett par försök att implementera Lean har gjorts tidigare, utan någon större 

framgång. År 2009 var det en rådande lågkonjunktur samt ett nytt ickefungerande IT- 

system och bristfälliga produkter som var startskottet till Leanarbetet på Svenska 

fönster. Skillnaden det året, mot tidigare försök, var att både de på golvet och de i 

högsta ledningen var medvetna om att en förändring behövdes. De gick in med 

inställningen att de skulle göra det på sitt eget sätt, utan att anlita konsulter. För att sätta 

sin egen prägel på det, startade de upp sitt Leanarbete under namnet Emendo. Deras 

Leanarbete kretsar kring fyra grundpelare: Processoptimering, Ständiga förbättringar, 

Emendokultur och Emendo projektkoordinering.  

 

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar har ett verktyg införts som kallas ”gröna 

bordet”. Varje avdelning har en Whiteboardtavla som benämns gröna bordet. Där kan 

de anställda skriva upp problem som uppkommer i det dagliga arbetet och 

förbättringsförslag. En gång i veckan har de stående möten kring gröna bordet där 

punkterna tas upp och en ansvarig utnämns så att problemet ska bli löst.  

 

Hittills har mycket av Leanarbetet kretsat kring materialflöden, främst i produktionen, 

men lager har ännu inte fått någon ordentlig genomlysning. Leveranslagret har 

genomlysts till viss del, men Centralförrådet, som detta arbete behandlar, har inte 

prioriterats.  
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5.2 Centralförrådet 

I Centralförrådet (CF) arbetar det 14 personer varav tre arbetar utomhus som 

truckförare. CF förser hela fabriken med standardiserade artiklar, som till exempel 

skruvar, handtag, beslag och gångjärn. Dessutom ingår andra ansvarsområden: 

ankomsthantering, orderplockning och paketering av detaljer, samt paketering av spröjs 

(se figur 10). I produktionen används tvåbingesystem, Centralförrådets uppgift är att 

fylla tomma bingar för att sedan placera dem på en vagn, så att slingertrucken (truck 

med vagn som cirkulerar genom fabriken för att hämta och lämna bingar) kan hämta de 

påfyllda bingarna. Flödet i CF visas i figur 11.  

 

I Centralförrådet finns ett litet kontorsutrymme. Där hanteras mejl, intern 

kommunikation samt problem som uppstått i affärssystemet eller med order. 

Adresslappar och följesedlar som ska till kund skrivs ut inne på kontoret. Utöver detta 

registreras även artiklar manuellt i det gamla affärssystemet på kontoret. Överlag finns 

problem med att datorerna i CF ofta låser sig. 

 

Ett nytt affärssystem har introducerats, vilket har gjort vissa hanteringar lite mer 

komplicerade. Alla artiklar har inte blivit inlagda i systemet ännu, vilket gör att 

manuellt arbete krävs i vissa situationer.  

 

Trots att produktionen utjämnas över året är arbetsintensiteten hög under 

sommarhalvåret i CF. Intensiteten varar ända fram till jul, på grund av inkommande 

reklamationer på sommarens försäljning. Under hösten och våren ökar antalet 

inkommande reklamationer. Detta har kopplats till fönsterputsning, som ofta utförs då, 

som innebär att kunden lättare upptäcker defekter. 

 

Det finns antydningar att det finns Leanverktyg i CF, men förrådet har ännu inte blivit 

kartlagt och genomlyst för att hitta förbättringsmöjligheter. 5S är ett av verktygen som 

finns i förrådet. För att de anställda ska använda verktyget finns bilder uppsatta för att 

det tydligt ska synas hur arbetsplatsen ska se ut. Dock har det under intervjuer 

framkommit att Emendoarbetet inte nått CF än. I CF finns ett grönt bord. Dock har detta 

inte blivit en del av det dagliga arbetet.  
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Figur 10. Centralförrådets layout och aktiviteter. 
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Figur 11. Flödet i Centralförrådet.  

 

5.2.1 Lagerutformning 

I Centralförrådet finns inget placeringssystem för artiklarna, utan placeringen har skett 

utan planering. Dock finns det ett svagt mönster som visar att de mer behovsfrekventa 

artiklarna är placerade längre ner i pallställen, medan de större och med lägre 

behovsfrekvens är placerade högre upp. De anställda har även börjat flytta ner de 

artiklar som går åt mycket och är tunga, för att öka åtkomligheten. Detaljer som går åt 

mycket och är små till storleken, har placerats nära packningsplatsen och är 

lättåtkomliga i ett ställ med lådor. Det finns även några lagerplatser som är 

leverantörsstyrda. Dessa fungerar så att det finns en våg placerad under artiklarna, som 

gör att leverantören har tillgång till kvantiteten av artikeln. När artiklarnas vikt börjar bli 

låg fyller leverantören på, utan att någon från CF avropar. I CF finns en del håligheter i 

pallställen. 
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För att kontrollera den information som framkommit om artikelplacering undersöktes 

den fysiska placeringen på de mest frekventa bingeartiklarna (se bilaga 2). Artiklarna 

var placerade på lättåtkomlig höjd, men vissa frekventa artiklar var placerade långt in i 

förrådet (se figur 12). 

 

 

Figur 12. De 13 mest frekventa artiklarnas placering i CF utmärkta med röda kryss, 

rangordnade från 1-13 från högst frekvens till lägst frekvens.
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Företaget har en servicepolicy att kunna erbjuda reservdelar. Det har lett till att det finns 

många reservdelar som är lagrade i CF och vissa är närmare 20 år. I Centralförrådet 

utförs inventeringar fyra gånger per år med syftet att beräkna lagervärdet. 

 

I Centralförrådet finns cirka 65 pallställ, dessa är räknade som enkla pallställ trots att de 

oftast sitter ihop tre eller fyra stycken (se figur 13). På varje pallställ är det tre plan, men 

även lastning på golvet under pallställets första plan förekommer. Höjden till det högsta 

planet är det cirka 4,5 meter. Till denna höjd används höghöjdstruck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Detaljbild från figur 10.  Pallställen har räknats enligt ovan. 
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5.3 Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i Centralförrådet 

Arbetsmiljön i Centralförrådet har observerats och arbetet innefattar inte många tunga 

lyft. De stora och tunga emballagen lyfts med truck eller pallyftare. Om ett tyngre lyft 

behöver göras, exempelvis då ett stort paket packats, kan hjälp fås av en medarbetare. 

Packningsstationer, likväl som truckar, har bra arbetshöjd och bra ergonomi. 

Arbetsintensiteten varierar under året. På sommarhalvåret är arbetsintensiteten väldigt 

hög och på vinterhalvåret sjunker den.  

 

Säkerheten i CF är bortprioriterad och det finns inga säkerhetsföreskrifter att tillgå. 

Utformningen av vissa förpackningar har till exempel ändrats, från perforerad öppning 

till att kniv måste användas. Detta medför en säkerhetsrisk för de anställda, främst för 

dem som arbetar med tvåbingesystemet då de hanterar många förpackningar. Dock har 

de handskar på sig. En liten del av godset som ankommer till CF är märkt farligt gods, 

men det finns ingen säkerhetsutbildning för hanteringen av detta. I CF finns som nämnts 

inga säkerhetsföreskrifter och ingen säkerhetsutbildning ges, men ett skåp finns med 

förstahjälpenutrustning och där står även namn och nummer till en utsedd 

"förstahjälpare". Dock har CF varit förskonade från allvarliga olyckor.  

 

Interna truckutbildningar utförs regelbundet för dem som redan har truckkort och nya 

truckkort kan tas genom företaget. Första truckföraren på varje arbetsskift ska gå 

igenom trucken och då följs ett kontrollkort. I kontrollen ingår exempelvis att provköra 

gafflarna så högt som det går och så långt ut det går. Dessutom ska antal körda timmar 

noteras på truckens färddator. Tidigare användes stegar för att nå högst upp i pallställen, 

men idag används höghöjdstruckar.   

 

5.4 Aktiviteter i Centralförrådet 

De aktiviteter som pågår i Centralförrådet har observerats noggrant och noterats. 

Dessutom har frågor ställts under tiden för att få en verklighetstrogen bild av arbetet. 

Aktiviteterna är till stor del individberoende, alltså endast en eller få personer kan utföra 

dem. 
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5.4.1 Ankomsthantering/godsmottagning 

I Centralförrådets ankomsthall levereras allt inkommande gods och returer. I 

ankomsthallen lämpas inkommande gods av på ena sidan. Då utförs även en visuell 

kvalitetskontroll av emballaget och kvantiteten kontrolleras. På den andra sidan av 

ankomsthallen ställs tomma pallar och där finns även några pallställ som används till 

lagring. Om det anländer returnerade fönster, ska dessa fraktas till leveranslagret där 

returavdelningen tar hand om dem. Artiklar som tillhör Centralförrådet platsläggs. Om 

artiklar inkommer som ska till någon annan avdelning läggs dessa på slingertruckens 

vagn. Ankommer små paket som det står personliga namn på, läggs dessa på kontoret 

intill ankomsthallen och körs ut när tid finns. Det ankommande godset körs in på sin 

rätta plats så fort det upptäckts. I figur 14 visas flödet och hanteringen för ankommande 

gods. 

 

Figur 14. Processflödesdiagram över hantering av ankommande gods. Hantering nummer 3 och 

9 medför även en lagring. 
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5.4.1.1 Ankomsthantering av persienner, insektsnät och krysspröjs 

Ankomsthanteringen för persienner, insektsnät och krysspröjs är komplicerad och 

tidskrävande. Detta beror på att när det nya affärssystemet introducerades hamnade 

dessa artiklar utanför. Artiklarna finns idag i systemet, men detta har lett till att 

ankomsthanteringen har blivit komplicerad. Persienner, insektsnät och krysspröjs 

ankommer flera gånger i veckan och ankomsthanteringen kan ta upp till två dagar 

beroende på leveransstorlek. Innan det nya affärssystemet infördes och artiklarna 

hamnade utanför systemet, tog ankomsthanteringen cirka 1,5 timme. Varje steg i 

ankomsthanteringen görs för varje kolli innan nästa steg kan påbörjas. I figur 15 visas 

flödet och hanteringen av persienner, insektsnät och krysspröjs. 

Figur 15. Processflödesdiagram över ankomsthanteringen av persienner, insektsnät och 

krysspröjs. Hantering nummer 7 och 27 medför även en lagring. 
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5.4.1.2 Ankomsthantering av aluminium 

Hanteringen av aluminium innefattar ankomst, plockning och packning. Aluminiumet 

som hanteras i Centralförrådet är främst ersättningsaluminium till reklamationer. 

Aluminiumet är till största delen stänger i olika längder, men kan även förekomma i 

andra former. Nedan har hanteringsföljden för stänger följts. Ett nytt affärssystem har 

implementerats, men det finns fortfarande en del artiklar kvar i det gamla systemet och 

figur 16 följer det gamla systemet. Dock är hanteringen likadan i det nya systemet 

förutom att scanning och karmetiketter används, istället för att manuellt registrera och 

skriva på paketen. Aluminiumet varierar mycket i längd, vilket påverkar packningen 

och tejpningen i omfattning. Om aluminiumet har en mörk färg är de känsligare för 

skador. Då plastas hela aluminiumstängerna in för att minimera skador. I figur 16 visas 

flödet och ankomsthanteringen av aluminium. 

Figur 16. Processflödesdiagram över hantering för aluminium. Hantering nummer 25 medför 

även en lagring. 
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5.4.2 Orderplockning 

Orderplockning kan ske på tre olika sätt: orderplockning till leveranslager, 

orderplockning till kund, eller orderplockning till tvåbingesystem. Ett problem vid all 

orderplockning är att klistret på utskrivna etiketter är dåligt och måste tejpas ytterligare.  

 

5.4.2.1 Orderplockning till leveranslagret 

Om ordern ska samlevereras med lagerfönster ska den skickas till leveranslagret. 

Orderplockningen i centralförrådet är inte ruttplanerad. Vid orderplockning finns en 

vagn som kan användas. Den har en dator fastmonterad för att göra det möjligt att titta 

på ordern samtidigt som ordern plockas. Under våra observationer har ingen använt 

själva vagnen vid orderplockning. Däremot används datorn vid varje orderplockning.  

 

Hanteringen sker vid varje order som ska till leveranslagret. Endast en order kan 

plockas i taget, på grund av begränsningar i affärssystemet. Oftast är det småartiklar 

som plockas. I figur 17 visas flödet och hanteringen för orderplockning till 

leveranslagret. 

Figur 17. Processflödesdiagram över orderplockning till leveranslagret. Hantering nummer 15 

medför även en lagring.  
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5.4.2.2 Orderplockning till kund  

Orderplockning till kund utförs lite annorlunda till skillnad från orderplockning till 

leveranslagret (se figur 18). 

Figur 18. Processflödesdiagram över orderplockning till kund. Hantering nummer 19 medför 

även en lagring.  
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5.4.2.3 Orderplockning till tvåbingesystem 

I centralförrådet packas de bingar som används i produktionen. Cirka 2000 bingar 

cirkulerar i fabriken. Tomma bingar lämpas av vid centralförrådet för påfyllning och när 

de har fyllts på läggs de på en vagn som hämtas upp av slingertrucken. Bingarna lastas 

inte på vagnen förrän det finns några stycken packade bingar att hämta, för att undvika 

en halvfull slingertruck samt för att trucken i produktionen inte ska behöva hämta en 

binge åt gången. Bingarna är märkta med produktionsline, benämning, artikelnummer, 

volym, plats i pallställ och streckkod. Genom att scanna streckkoden när bingarna 

packas, dras bingens mängd från det totala saldot. De tomma bingarna sorteras på en 

pall efter exempelvis produktionsline, åtkomsten till artiklar eller tänkt transportrutt. 

Detta varierar beroende på vilket skift det är, samt anställdas preferenser.  De anställda 

planerar transporterna för att undvika att åka till samma ställe flera gånger. Åtkomsten 

till artiklarna varierar. Vissa finns nära, medan andra finns längre bort och högre upp. I 

figur 19 visas flödet och hanteringen för orderplockning till tvåbingesystemet. 

 

 

Figur 19. Processflödesdiagram över orderplockning till tvåbingesystemet. Hantering nummer 

9 medför även en lagring.   
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5.4.3 Spröjspaketering 

I Centralförrådet paketeras spröjs till fönstren. De paketerade spröjsen kan levereras till 

leveranslagret där de samlevereras med lagerfönster (spröjs förmonteras inte på 

lagerfönster) eller till produktionen där de monteras på kundspecifika fönster. Spröjsen 

som anländer kommer från en närliggande leverantör. Leverantören levererar spröjsen 

kapade efter kundorder. Dock är olika längder och material blandade vid ankomst. 

Därför sorteras spröjsen manuellt för att underlätta paketeringsarbetet.  Dessa sorteras 

efter aluminium/trä samt olika längder och placeras sedan i ett ställ. Vid paketering av 

spröjs har problem tidigare funnits med reklamationer av produkter. Därför har nya 

rutiner införts kring paketering. Spröjsen rullas numera in i skumplast separerade från 

varandra. Detta har minskat reklamationerna. I figur 20 visas flödet och hanteringen för 

spröjspaketering. 

Figur 20.  Processflödesdiagram över spröjspaketering. Hantering nummer 2 medför även en 

lagring.  
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5.4.4 Spröjspaketering för långa spröjs 

Spröjs som är långa packas i två papprör som sätts ihop (istället för i plastpåsar) och 

följer därför en lite annan hanteringsföljd än spröjspaketeringen för kortare spröjs (se 

figur 21). 

 

Figur 21. Processflödesdiagram över spröjspaketering för långa spröjs. Hantering nummer 2 

medför även en lagring.  
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6 Tillämpning av analysmodell 

I detta kapitel redogörs tillämpningen av analysmodellen för lagereffektivisering på 

Svenska Fönster. Modellen har fungerat som ett verktyg för att utvärdera effektiviteten 

och de värdeskapande aktiviteterna i Centralförrådet. 

 

6.1 Lagerutformning 

Nedan analyseras de delar som utgör lagerutformningen, som enligt den teoretiska 

analysmodellen innefattar lageraktiviteter, artikelplacering samt utrustning. 

6.1.1 Lageraktiviteter 

I Centralförrådet pågår flera aktiviteter: ankomsthantering, orderplockning och 

paketering.  För att kunna analysera aktiviteterna har de brutits ned i mindre delar. Detta 

visualiserar processerna och underlättar identifieringen av onödiga aktiviteter, vilket i 

sin tur förenklar effektivisering av lageraktiviteter. Genom identifiering av onödiga 

aktiviteter kan värdeskapande aktiviteter urskiljas. 

6.1.2 Artikelplacering 

I Centralförrådet finns inget klassificeringssystem för artiklarna. När artiklarna 

placerades från början ställdes de slumpmässigt på pallställen. Artiklar kan därför vara 

svåra att hitta för någon som inte känner lagret, exempelvis nyanställda, vilket leder till 

ineffektivitet. På senare tid har de anställda börjat flytta ner behovsfrekventa artiklar 

närmare golvet för att göra de mer lättåtkomliga och minimera hanteringen med 

höghöjdstruck. Artiklar som är stora och mindre frekventa står högre upp. Små detaljer 

som orderplockas är ofta placerade nära packningsstationen, vilket leder till en ökad 

åtkomlighet och effektivitet. I CF finns en del håligheter i pallställen. Genom att placera 

artiklarna mer noggrant kan dessa minskas. En kontroll av fysisk placering på de mest 

frekventa bingeartiklarna mellan 27 januari och 4 april 2014 gjordes, för att undersöka 

hur artiklarna är placerade och om något system finns. Slutsatserna av kontrollen är att 

vissa artiklar var placerade nära tvåbingesystemet vilket ger hög effektivitet och bra 

åtkomlighet. Dock var vissa högt frekventa produkter lokaliserade långt bort och även 

ute i ankomsthallen, vilket minskar effektiviteten och transporterna blir längre. Se 

bilaga 2 för listan över de mest frekventa bingeartiklarna och figur 11 för den fysiska 

placeringen i CF.  

 



 

52 

 

6.1.3 Utrustning 

Centralförrådet har truckar av olika slag. Truckarna är anpassade efter arbetsmomenten 

och lagrets utformning. Exempelvis är höghöjdstrucken anpassad efter pallställens och 

takets höjd. Arbetsytornas storlek är anpassad efter arbetsmomentet paketering. Dock 

packas ibland väldigt långa artiklar, men arbetsytorna kan inte vara anpassade efter 

undantagsfall. Ytterligare en utrustning som används flitigt i Centralförrådet är datorer 

och dessa låser sig ofta. Detta påverkar effektiviteten negativt i allra högsta grad.  

 

6.2 Lean 

Leanarbetet (Emendo) har inte nått CF. Det finns antydningar att 5S finns i CF men det 

har inte implementerats ordentligt. Dock är det välorganiserat på alla arbetsytor, vilket 

bidrar till ökad effektivitet. I Centralförrådet finns en del håligheter som skulle kunna 

utnyttjas bättre för en ökad effektivitet utan oanvända pallplatser. Det finns inga 

förbestämda ruttplaneringar i CF, men de anställda planerar själva för att effektivisera 

transporterna, exempelvis vid orderplockning till tvåbingesystemet där bingarna sorteras 

efter hur rutten ska gå.  

 

6.3 Arbetsmiljö 

Arbetet i Centralförrådet innefattar inte många manuella tunga lyft, vilket minskar 

risken för belastningsskador. Packningsstationerna är utformade med bra arbetshöjd, 

vilket leder till en god ergonomi. Även truckarna är ergonomiskt utformade. I 

Centralförrådet finns inga kända säkerhetsföreskrifter och ingen säkerhetsutbildning 

ges, varken för arbetet i sig eller hanteringen av exempelvis farligt gods. Däremot finns 

en utsedd ”förstahjälpare” på CF som ska kontaktas vid eventuella olyckor. Säkerhet 

innefattar även utbildningar, vilket bidrar till en ökad effektivitet. Truckutbildningar ges 

internt. 

 

Arbetsintensiteten i Centralförrådet är mycket hög under sommarhalvåret, vilket kan 

leda till en sämre arbetsmiljö med stress och därmed en ökad risk för olyckor. Ett ökat 

arbetstempo får inte gå ut över säkerheten och arbetsmiljön, då det påverkar både de 

anställda och effektiviteten negativt.  
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel redogörs för analysen och diskussionen där nuläget ställs mot teorin och 

författarnas åsikter lyfts fram. Forskningsfrågorna diskuteras även och kapitlet avslutas 

med förbättringsförslag till fallföretaget. 

 

7.1 Effektivt lager 

I Centralförrådet finns inga skrivna standarder. Arbetet är väldigt individberoende och 

det är inte möjligt att ta in vikarier vid behov. Petersson et al. (2009) menar att genom 

standardisering finns potential att höja både effektivitet och kvalitet. Det anses att 

standardisering även kan tillämpas i lager, framförallt i arbetssättet. Genom ett 

standardiserat arbetssätt kan effektiviteten höjas då den beskriver det bästa sättet att 

utföra arbetet på (Petersson et al., 2009). Då standarder visualiseras på papper blir 

arbetsmomenten tydligare och arbetsuppgifterna mindre individberoende. Liker (2009) 

menar också att visuell styrning (standardiserat arbetssätt) bidrar till en förbättring av 

det värdeskapande flödet. 

 

I Centralförrådet finns inget klassificeringssystem, alla artiklar är placerade 

slumpmässigt. Vid intervjuer i CF har det framkommit att artiklarna kan vara svåra att 

hitta, vilket leder till en lägre effektivitet. Olhager (2013) menar att genom 

klassificering av artiklar kan lagerhanteringens effektivitet öka. I enighet med Olhager 

(2013) tros effektiviteten i CF höjas med hjälp av ett klassificeringssystem. Lumsden 

(2012) påpekar vikten av lättåtkomliga artiklar för att öka effektiviteten i lager. Vidare 

anser han att artiklar som är svåra att hitta ökar orderplockningstiden. Vid 

undersökningen av artikelplacering i CF upptäcktes att streckkoden och den fysiska 

placeringen inte alltid överensstämde, vilket gör artiklarna svåra att hitta och aktiviteten 

kräver god kännedom om placeringen. Dessutom kan artiklar ställas in på olika platser 

varje gång beroende på lediga pallplatser och streckkoderna följer inte med till artikelns 

nya plats. Därför anses att ett tydligare placeringssystem bör finnas för att minska 

beroendet av kännedom om förrådet. Under datainsamlingen framkom det att 

nyanställda har svårt för att hitta artiklarna vid orderplockning. I enighet med Womack 

och Jones (2003) anses att artiklar med hög efterfrågan bör placeras nära utleverans och 

artiklar med låg efterfrågan bör placeras längre bak i lagret. Denna princip skulle passa 

CF bra eftersom de har mycket reservdelar med låg efterfrågan som med fördel kan 

placeras långt bak i lagret. 
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I Centralförrådet finns en del håligheter då artiklarna från början placerats in 

slumpmässigt och påfyllning görs där plats finns. Dharmapriya och Kulatunga (2011) 

anser att håligheter kan minska och utnyttjandegraden öka genom att fördela enligt 

produkttyp. Håligheter som finns kan troligen minskas genom ett mer genomtänkt 

placeringssystem. Detta skulle även öka effektiviteten då interna transportsträckor kan 

förkortas och artiklarna blir lättare att hitta.  

 

Det finns ingen förbestämd ruttplanering i Centralförrådet. Däremot planerar 

truckförarna själva hur de ska köra för att effektivisera transporten och undvika åka till 

samma ställe flera gånger. Dharmapriya och Kulatunga (2011) menar att 

lagereffektiviteten bland annat beror på ruttplanering. Van den Berg och Zijm (1999) 

påpekar även att genom att ha en effektiv lokaliseringspolicy kan den genomsnittliga 

transporttiden minska. Det är positivt att de anställda själva tänker på effektiva 

transporter och med hjälp av en effektiv artikelplacering kan ruttplaneringen troligen 

underlättas och effektiviseras ytterligare.  

 

Aktiviteterna i Centralförrådet effektiviseras mycket av de anställda genom att 

förbereda för nästkommande aktivitet och effektivisera transporter. Aktiviteterna 

innefattar få lagringar och nästan alla aktiviteter har kontroller som försäkrar kvaliteten 

på leveransen. Olhager (2013) beskriver att genom att kartlägga nuläget kan överflödiga 

aktiviteter elimineras. I Centralförrådet finns inga överflödiga aktiviteter. Däremot finns 

det delar i aktiviteterna som kan elimineras eller effektiviseras. Exempelvis är klistret på 

kollietiketterna och adresslapparna i orderplockningen dåligt och de behöver tejpas 

ytterligare för att fästa. Den delen i aktiviteten är överflödig och kan elimineras om 

problemet åtgärdas. Vid paketering av spröjs samt ankomsthantering av persienner, 

insektsnät och krysspröjs sker tre respektive fyra scanningar per artikel. Detta är 

överflödigt då flera av scanningarna ger liknande signaler i affärssystemet och borde 

kunna ses över och elimineras. När flera kollin ska till samma kund bandas dessa ihop i 

en bandningsmaskin. Bandningsmaskinen måste vara uppvärmd annars går banden av 

och proceduren måste göras om flera gånger tills bandet håller ihop. Vid 

observationerna hände detta ett flertal gånger vilket är ineffektivt och borde ses över, så 

att den maskinella utrustningen inte fördröjer arbetet.  
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I CF är det bra ordning och de anställda plockar undan efter att aktiviteten är utförd. 

Enligt Atlet (2005) bidrar en god arbetsmiljö till produktivitet och städade lokaler kan 

minska risken för olycksfall. De anställda har rätt utrustning för arbetsplatsen, 

exempelvis handskar och hörselskydd. Däremot har säkerheten hamnat i skymundan 

och tydligare säkerhetsföreskrifter bör finnas och säkerhetsutbildning bör hållas 

kontinuerligt. Arbetsintensiteten är väldigt hög under sommarhalvåret och i enighet med 

Atlet (2005) får effektiviteten och arbetsintensiteten i lagret inte gå ut över de anställdas 

säkerhet. 

 

Hofer et al. (2012) menar att Lean inte bara ger direkta ekonomiska fördelar, utan bidrar 

även till ett ”Leanare” lager, vilket i sin tur också leder till förbättrade finansiella 

resultat. Svenska Fönster bör integrera Emendo i Centralförrådet. Genom detta kan ett 

”Leanare” lager skapas, vilket medför högre effektivitet som i sin tur leder till 

förbättrade finansiella resultat. 

 

7.2 Värdeskapande aktiviteter i lager 

Olhager (2013) menar att en värdeskapande aktivitet förändrar produktens form och är 

nödvändig för att produkten ska bli färdig, vilket betyder att det inte finns några 

värdeskapande aktiviteter i lager. Däremot finns det enligt Olhager (2013) aktiviteter 

som kan kallas ”nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter”, dessa ska stödja de 

värdeskapande aktiviteterna så att de kan genomföras på ett effektivt sätt. 

Centralförrådet försörjer hela fabriken med artiklar för att möjliggöra färdigställandet av 

produkter och därför finns många nödvändiga aktiviteter i CF. Exempelvis försörjer 

tvåbingesystemet direkt produktionen med artiklar och är därför en nödvändig aktivitet 

som bidrar till en ökad effektivitet i produktionen. I detta fall är produktionen kunden 

som vill ha sina artiklar på rätt tid och plats. Tvåbingesystemet är så pass nödvändigt att 

om det inte fungerar kan inte produktionen fortsätta tillverka. I enighet med Liker 

(2009) anses den visuella styrningen (standardiserat arbetssätt) förbättra det 

värdeskapande flödet. Men visuell styrning förbättrar inte bara det värdeskapande 

flödet, utan även det nödvändiga flödet och dess effektivitet. 

 

Emendo innefattar arbete med ”gröna bordet” där de anställda själva ska rapportera 

problem och förbättringsförslag. Liker och Hoseus (2008) menar att ett värdeskapande 

steg i det mänskliga värdeflödet är att engagera människorna så att de förbättrar sitt 
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arbetssätt genom problemlösning. ”Gröna bordet” är att involvera människorna i att 

förbättra sitt arbetssätt, som i sin tur leder till värde för företaget. I dagsläget fungerar 

inte arbetet med ”gröna bordet” i Centralförrådet lika bra som på andra avdelningar. Om 

de anställda i Centralförrådet själva arbetar med förbättringar, kan de skapa värde för 

företaget.  

 

Svenska Fönster bygger upp ett leveranslager under vinterhalvåret för att kunna 

tillgodose kundernas behov under sommarhalvåret då efterfrågan är större. Detta gör att 

de kan behålla sin personal året runt och slipper säsongsanställa. Enligt de Koster et al. 

(2007) bidrar lager till företaget på flera sätt, exempelvis genom att kunna möta den 

föränderliga marknaden och osäkerheter i efterfrågan. De flesta företag behöver lager 

för att kunna möta kundernas behov, alltså inte bara slöseri utan det fyller ett värde. 

Utan lagret hade inte produkter levererats i tid vilket kan leda till att servicenivån 

sjunker. Kunderna vänder sig då till en annan leverantör och det kostar mycket för 

företaget att förlora kunder. Enligt Atlet (2005) skapar produkttillgänglighet vinst 

genom lagring, eftersom det skapar en kostnadsbesparande närhet till marknaden eller 

produktionen. Produkttillgänglighet skapar värde för kunden. Då försäljning av 

lagerfönster sker är det viktigt att kunna tillgodose de kundernas behov. Därför skapar 

lagret värde för dessa kunder. Leveranslagret skapar även värde för företaget så att de 

kan fokusera på att tillverka kundspecifika fönster under högsäsongen.  

 

Ett företag som är duktigt på Lean arbetar med att öka effektiviteten och eliminera icke-

värdeskapande aktiviteter, vilket leder till att andelen värdeskapande aktiviteterna ökar. 

Womack och Jones (2003) anser att utgångspunkten i Lean är värde. Värde skapas av 

producenten, men endast kunden kan definiera värde. På dagens marknad ser kunder 

god kundservice som värde och är inte längre märkestrogna, utan väljer ett substitut 

som är lättillgängligt. Genom att ha ett lager kan leveranstider förkortas för att öka 

produkttillgängligheten.  

 

Effektivitet och värdeskapande aktiviteter går hand i hand. Genom att identifiera icke-

värdeskapande aktiviteter i lager kan dessa elimineras vilket ökar effektiviteten. Det 

leder även till att andelen värdeskapande aktiviteter ökar i relation till de icke-

värdeskapande aktiviteterna, vilket minskar slöseri för hela företaget. Eftersom att 
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slöseri är en central del i Lean, är det viktigt att effektivisera och eliminera de icke-

värdeskapande aktiviteterna kontinuerligt.  

 

7.3 Analysmodellen 

Syftet med analysmodellen var att den skulle fungera som ett verktyg vid 

genomlysningen av Centralförrådet. Den underlättade när effektiviteten och de 

värdeskapande aktiviteterna skulle analyseras. Analysmodellen (se figur 22) fungerade 

bra för att genomlysa Centralförrådet, men den kan behöva justeras vid analys av andra 

lager. Exempelvis kan delar i analysmodellen exkluderas eller tilläggas för att anpassas 

till andra organisationer. Lagret i denna studie innefattar många olika aktiviteter och 

därför har ett stort fokus legat på aktiviteterna. I andra lager, där färre aktiviteter pågår, 

kan det fokuseras mer på de andra delarna i analysmodellen. Alternativt exkludera eller 

tillägga delar för en optimal modell. Däremot begränsas inte denna analysmodell till 

tillverkande företags lager, utan passar lager i olika branscher då teorin som använts till 

modellen inte är knuten till en specifik bransch. 
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Figur 22. Analysmodell för effektivisering av lager. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel redogörs slutsatsen för denna studie. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Lean kan effektivisera utnyttjandet av 

lager samt, ur ett Leanperspektiv, undersöka hur värdeskapande aktiviteter relaterade till 

lager kan ökas. 

 

Hur kan Lean effektivisera utnyttjandet av lager?  

Lean kan med fördel tillämpas i lager för att öka effektiviteten. Enligt Leans principer 

beror lagereffektiviteten av ruttplanering, artikelplacering, lagerutformning och 

lagerhantering. I denna studie har det framgått att lagerutrustningen påverkar 

effektiviteten i allra högra grad. Då det pågår mycket aktiviteter i ett lager är det viktigt 

att minska individberoendet. Ett standardiserat arbetssätt är ett viktigt Leanverktyg för 

att minska individberoendet och effektivisera aktiviteterna. En förbestämd ruttplanering 

kan minska transporterna i lagret vilket också sparar tid. Håligheter och oanvända 

pallplatser kan minimeras genom att klassificera och placera artiklarna genomtänkt.  

 

Genom att arbeta med Lean och arbetsmiljö i lagret kan fokus på människan höja 

effektiviteten ytterligare. En central del i Lean är slöseri och genom att implementera 

Lean i lager kan slöseri minskas och effektiviteten höjas. Ett ”Leanare” lager eliminerar 

slöseri, ökar effektiviteten således förbättras även det finansiella resultatet. 

 

Är lager bara slöseri eller kan Lean bidra till att värdeskapande aktiviteter i lager 

ökar? 

Värdeskapande aktiviteter och effektivitet går hand i hand. Då Lean eliminerar slöseri 

så ökar effektiviteten och därmed ökar även de värdeskapande aktiviteterna. Lager 

bidrar till företag på olika sätt, främst att kunna tillgodose kunders behov och öka 

produkttillgängligheten. Värdeskapande definieras olika av företaget och av kunden.  

Lager innebär tillgänglighet, vilket medför en högre kundservice. Detta är värde för 

kunden. Kunden är värde för företaget. Alltså är lager inte slöseri! 
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8.1 Rekommendationer 

8.1.1 Förbättringsförslag till företaget 

Förbättringsförslagen är utformade med tanken att höja effektiviteten och öka andelen 

värdeskapande aktiviteter, samt att Emendoarbetet även ska finnas i Centralförrådet. 

 

Standardiserat arbetssätt 

 Ett standardiserat arbetssätt föreslås för att minska individberoende aktiviteter. 

Förslagsvis kan aktiviteterna visualiseras för att tydliggöra standarden. 

Hanteringsföljderna som gjorts i denna studie kan användas som standarder då 

de är byggda på observationer. Dessa hanteringsföljder ska sedan kontinuerligt 

utvärderas av de anställda för att hitta förbättringsmöjligheter i arbetsmomenten. 

Standarder underlättar om vikarier behöver tas in eller när en nyanställd ska 

introduceras.  

 

Lagerutformning 

 En fördel är om artiklarnas placering är dokumenterade, eller, ännu hellre, finns 

inlagda i affärssystemet. Alltså att när en plocklista kommer upp står även plats 

och gång för artikeln. Viktigt är då att artiklarnas placering hålls för att undvika 

förvirring.  

 Smålådorna med detaljer som orderplockas bör märkas om så att det är tydligt 

vad som finns i lådorna. Detta skulle leda till att inte lika stor kännedom om 

förrådet krävs.  

 Ett klassificeringssystem behövs i Centralförrådet och förslaget är att placera 

artiklarna efter behovsfrekvens, där de mest frekventa är långt fram och de 

mindre frekventa är längre bak. Genom att genomtänkt placera artiklarna kan 

håligheter och de interna transporterna minska. Reservdelar som kan ligga upp 

till 20 år ska exempelvis placeras längst bak i förrådet. 

 

Lageraktiviteter 

 Svårigheter gällande att minnas att scanna har framkommit. Ett 

förbättringsförslag som kommit upp är att införa RFID så att en hel pall kan 

scannas. 
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 De färdigpackade spröjsen packas en gång till då de ska vidare till kund, för att 

inte bli skadade. Denna dubbelpackning kan undvikas om kraftigare påsar 

används redan vid första packningen. 

 För att effektivisera tvåbingesystemet ytterligare kan möjligheter för leverans av 

färdigpackade bingar undersökas. 

 Vid spröjspaketeringen scannas etiketterna med en handscanner. Kontroll av 

kvantiteten görs vid datorn efter varje scanning. Detta fördröjer arbetet och hade 

kunnat undvikas med hjälp av en handdator med scanner. Denna lösning finns 

förövrigt i andra delar av förrådet.  

 Vid orderplockningen står inte skruvar, spikar och så vidare som hör till 

artiklarna med på plocklistan. Detta gör att en större kännedom krävs för att 

utföra arbetet. Genom att tydliggöra vilka tillbehör som ska följa med artikeln 

krävs inte lika stor kännedom om förrådet. Det förenklar arbetet för nyanställda 

och vikarier. Bäst vore det om dessa tillbehör stod med på plocklistan i 

affärssystemet. 

 Vid flera aktiviteter sker tre eller fler scanningar. Detta är överflödigt då flera av 

scanningarna ger liknande signaler i affärssystemet. Detta borde kunna ses över 

och de onödiga scanningarna bör elimineras. 

 Vid orderplockningen är plockdatorerna låsta till en plocklista till dess att listan 

är färdigplockad och godkänd. Detta gör att nästa order inte syns förrän 

föregående är godkänd, vilket gör samplockning till en omöjlighet. Även om det 

inträffar något fel i ordern kan denna inte läggas åt sidan så att arbetet kan 

fortsätta med nästa order. Detta borde kunna åtgärdas i affärssystemet för att 

effektivisera arbetet.  

 

8.1.2 Praktiska implikationer 

Svenska Fönster bör undersöka möjligheterna att genomföra förbättringsförslagen. Om 

förbättringsförslagen genomförs kommer Svenska Fönster att få en bättre effektivitet 

och fler värdeskapande aktiviteter i Centralförrådet. Analysmodellen kan användas av 

företaget på fler områden i fabriken, där genomlysningar är önskvärda. 
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8.1.3 Generella implikationer 

Den framtagna analysmodellen är inte helt generell då alla lager varierar i sin 

utformning. Däremot kan den anpassas efter olika lager och branscher. Eftersom 

analysmodellen är ett verktyg vid genomlysning av lager, kan modellen anpassas efter 

det företaget vill analysera. Denna analysmodell är anpassad efter ett icke-genomlyst 

lager. Så ett lager som kommit längre med analysen kanske ska undersökas med 

avseende på andra aspekter. 

 

8.2 Begränsningar och fortsatt forskning 

Ingen benchmarking har gjorts för att testa modellen på andra organisationer, vilket gör 

det svårt att utvärdera modellens funktion och tillförlitlighet.  

 

Ytterligare en begränsning med denna fallstudie var att inga foton fick tas i företagets 

lokaler, detta gör det svårt att visualisera för utomstående hur lagret ser ut. Detta kan 

minska förståelsen hos läsaren för denna studie då lager kan ha många olika 

utformningar.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att tillämpa analysmodellen på andra organisationer och 

även inom olika branscher. Ytterligare fortsatt forskning är att undersöka värdeskapande 

aktiviteter i lager mer omfattande. Dessutom kan en längre och mer omfattande studie 

på hur ett ”Leanare” lager påverkar det finansiella resultatet göras.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Dessa var de förberedda frågorna innan intervjuerna, utöver dessa ställdes ett flertal 

följdfrågor under intervjuernas gång. 

 

Intervju med Emendochef 

 Kan du beskriva Emendo? När det startades, osv. 

 Är alla anställda involverade i arbetet med Lean? 

 Hur arbetar Centralförrådet med Lean? 

 

Intervju med Ekonomichef 

 Vad uppgår lagervärdet i Centralförrådet till? 

 Vad är företagets omsättning?  

 

Intervju med Produktionsdirektör 

 Vilken insikt har du i Centralförrådet? 

 Vilka åsikter har du kring Centralförrådet, fungerar det bra/dåligt, osv.? 

 

Samtal med de anställda i Centralförrådet 

 Hur är artiklarna placerade i Centralförrådet? 

 Hur arbetar ni med Emendo (Lean) i Centralförrådet? 

 Hur är arbetsintensiteten? 

 Hur arbetar ni med säkerhet i Centralförrådet? 

 Sker det många olyckor i Centralförrådet? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – De mest frekventa bingeartiklarna 

 

De mest frekventa bingeartiklarna mellan 27 januari och 4 april 2014: 


