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Abstract 
To meet the needs and demands of the costumer, accurate information about how much is 

available in stock is necessary. When the information in the system does not match the 

physical inventory, inventory inaccuracy occurs. Inventory inaccuracy is common among 

companies and may contribute to increased labor cost, excess inventory, production 

disruptions, waste of time, late deliveries, poor service and lost customers. 

The purpose of this study is to identify contributing factors to inventory inaccuracy for 

business with outdoor storage. The study also aims to investigate how efficiency factors can 

reduce the inventory inaccuracy for business with outdoor storage. 

A case study was conducted to answer the purpose. A company in the steel industry was 

chosen to examine inventory inaccuracy on business with outdoor storage. During the case 

study a series of interviews was conducted with employees and managers. Together with 

information from observations and documents the information from the interviews was 

compiled into flowcharts.  

Inventory inaccuracy affects companies with in many ways and leads to inefficiency. 

Incorrect inventory leads to unnecessary work and costs and can also contribute to a reduced 

efficiency for business with outdoor storage.  

Inventory inaccuracy may be reduced with continuous inventory checks, simplified 

processes, more automation, enhanced information and communication. Improved routines 

can also help reduce inventory inaccuracy.  

To increase efficiency, the staff must be seen as an important resource. 

Key words: inventory inaccuracy, outdoor storage, efficiency. 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Konkurrenssituationen har med åren blivit allt hårdare och en växande globalisering gör att 

företag idag konkurrerar med hela världen. Den hårdnande konkurrensen kräver att företag 

utvecklar och ökar sin förmåga att effektivisera sina processer och sin verksamhet.  

 För att kunna möta behov och efterfrågan krävs korrekt information om hur mycket som 

finns tillgängligt i lager. När denna information av olika anledningar inte stämmer med 

verkligheten uppkommer saldodifferenser. Saldodifferenser är ett vanligt problem för företag 

och kan bland annat leda till ökade personalkostader, för stora lager, produktionsstörningar, 

slöseri med tid, sena leveranser, försämrad kundservice och förlorade kunder.  

 Syftet med denna studie är att identifiera bidragande faktorer till uppkomsten av 

saldodifferenser i utomhuslager. Studien syftar också till att undersöka hur saldodifferenser i 

utomhuslager kan minskas genom ökad effektivitet. 

 För att svara på syftet har dels en litteraturstudie genomförts, där olika 

effektivitetsfaktorer identifierats. För att svara på syftet har också en fallstudie genomförts på 

avdelningen Råvarugården inom Sandvik Materials Technology genom en kartläggning.  

Kartläggningen har utförts genom bland annat intervjuer och observationer. Samtliga interna 

råvaruflöden har sammanställts till flödesscheman och potentiella orsaker till uppkomsten av 

saldodifferenser har identifierats. 

 Studien visar på en rad faktorer som generellt bidrar till uppkomsten av saldodifferenser 

så som mycket manuell hantering av information, bristande rutiner, information och 

kommunikation. Studien identifierar också orsaker till uppkomster av saldodifferenser 

specifikt inom utomhuslager: många och komplexa flöden, en försvårad inventeringsprocess 

och svårigheter då råvaror mäts i kilon och inte i antal. 

 Efter genomförd studie kan det konstateras att saldodifferenser påverkar företags 

effektivitet på många sätt. Bland annat genom onödiga inköp, råvarubrister, ökade kostnader 

och onödigt merarbete.  

 Med hjälp av kontinuerliga inventeringar och ökade inventeringar på lagerplatser där 

problem med saldodifferenser är störst kan saldodifferenserna minskas. Saldodifferenser kan 

också minskas genom förenklade processer, mer automatisering, ökad information och 

kommunikation samt förbättrade rutiner. Klara ansvarsområden och rutiner är viktigt. För att 

öka effektiviteten måste personalen ses som en viktig resurs. Personalens motivation till sitt 

arbete är avgörande för hur de utför sina arbetsuppgifter. 
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1. Inledning 
I kapitlet presenteras studiens bakgrund och problembeskrivning, syfte med tillhörande 

frågeställningar samt studiens avgränsning. 

1.1. Bakgrund 

Att bedriva verksamheter i dagens samhälle blir allt mer komplext då konkurrenssituationen 

mellan företag blir allt hårdare (Mattsson, 2012). I och med globaliseringen konkurrerar nu 

företag med hela världen. Produktlivscyklerna blir kortare, kundkraven hårdare och 

marknaderna förändras allt snabbare vilket ställer höga krav på de verksamheter som vill vara 

med att konkurrera (ibid.). Även Olhager (2000) konstaterar att konkurrensen hårdnar vilket 

ställer högre krav på företags förmåga att effektivisera sina processer och sin verksamhet.  

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) innebär logistik att skapa effektiva material- och 

informationsflöden både inom och utanför företaget och logistik kan därför ses som ett 

konkurrensmedel (Jonsson och Mattsson, 2005).  

Fugate et al. (2010) menar att en effektiv och fungerande logistik är direkt kopplad till 

bättre resultat. Materialflöden inom företag består av förflyttningar, hantering och lagring av 

varor (Mattsson och Jonsson, 2003).  

Lagret är av stor betydelse för ett företags effektivitet på grund av dess direkta påverkan 

på kostnader och kapitalbindning
1
 (Persson, 1998). Ett lagers huvudsakliga syfte är att minska 

störningar i processer så som exempelvis materialbrister vid efterfrågan (Jonsson och 

Mattsson, 2005).  

Genom materialstyrning kan storleken på lagret, och därmed storleken på ett företags 

kostnader och kapitalbindning styras (Jonsson och Mattsson, 2005). Tillgång på material 

utgörs bland annat av de tillgängliga kvantiteter som finns i lagret. För att ha möjlighet att 

styra lagret krävs det effektiva informationsflöden och korrekta kunskaper om vilka 

kvantiteter som finns att tillgå (ibid.). För att ha möjlighet att svara på behov och efterfrågan 

krävs korrekt information om hur stora kvantiteter som finns tillgängligt (Bai et al., 2012; 

Brooks och Wilson, 2007). Genom datorsystem fås nödvändig information om lagersaldon, 

vilken ligger till grund för en effektiv styrning och ett effektivt beslutsfattande (Kang och 

Gershwin, 2005). Det kan dock konstateras att ett vanligt problem för företag är att 

informationen från datorsystemen inte stämmer med verkligheten. (Fleisch och Tellkamp, 

2005; Kang och Gershwin, 2005). Då systemets lagersaldo skiljer sig åt i jämförelse med det 

faktiska lagersaldot uppstår saldodifferenser (ibid.). 

Enligt Fleisch och Tellkamp (2005) har studier visat att över 65 % av informationen om 

lagersaldon i systemen är felaktiga i jämförelse med det fysiska lagret. Uçkun et al. (2008) 

visar på liknande siffror och menar att saldoriktigheten i företag endast är 51 %. 

Felaktiga lagersaldon bidrar både till ökade kostnader och minskade vinster (Wild, 2004). 

Korrekta lagersaldon är av stor vikt för företags resultat och även små fel kan resultera i stora 

förluster (DeHoratius och Raman, 2008; Fleisch och Tellkamp, 2005). Genom felaktig 

information om lagersaldon fattas felaktiga beslut vilket i leder till stora konsekvenser för 

företaget då varje led inom företaget påverkas av de felaktiga besluten (Wild, 2004). 

                                                 
1
Med kapitalbindning menas det kapital som finns bundet i ett företagets tillgångar. Kapital binds både i ett 

företags flöden av material och i olika typer av lager längst flödet (Mattson och Jonsson, 2003). 
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1.2. Problembeskrivning 

Saldodifferenser uppstår i samband med lagerhållning av varor (Wild, 2004). Tidigare 

forskning kring orsaker till uppkomsten av saldodifferenser har främst tagit hänsyn till 

parametrar som kan kopplas till lagerhållning av varor inomhus. Utomhuslager innebär oftast, 

till skillnad från inomhuslager, en större lageryta, komplexare processer, en hårdare miljö, 

större kvantiteter och mer svårhanterliga råvaror. Forskning om uppkomsten av 

saldodifferenser i utomhuslager upplevs som begränsad. Studien syftar till att minska det 

kunskapsgap som finns för orsaker till uppkomsten av saldodifferenser i utomhuslager.  

Under studien har en avdelning med utomhuslager som konstaterat problem med 

saldodifferenser studerats. Till avdelningen ankommer ungefär 6000 ton råvaror per vecka. 

Råvarorna mellanlagras, bearbetas, lagras och lastas för att sedan levereras till kund. För att 

identifiera möjliga orsaker till uppkomsten av saldodifferenser har olika interna flöden inom 

avdelningen kartlagts.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att identifiera påverkande faktorer till saldodifferens i utomhuslager. 

Studien syftar också till att undersöka hur företag med utomhuslager kan minska uppkomsten 

av saldodifferenser genom en ökad effektivitet. 

För att svara på syftet har följande frågor ställts: 

1. Vilka bidragande faktorer kan identifieras kring saldodifferenser i utomhuslager? 

2. På vilket sätt påverkas ett företags effektivitet av saldodifferenser? 

3. Hur kan en ökad effektivitet bidra till att minska saldodifferenser i utomhuslager? 

1.4. Avgränsning 

Studien är avgränsad till interna flöden av råvaror på det studerade fallföretaget.  
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Litteraturundersökning 
Grundläggande 

intervjuer 
Djupgående 
intervjuer 

Analys Slutsats 

2. Metod 
Kapitlet ger till en början en överblick över hur studien har utförts samt vilken 

forskningsmetod och forskningsstrategi som valts. Vidare beskrivs de tekniker som använts 

för insamling av data. Studiens kvalitet diskuteras därefter i termer av validitet, 

generaliserbarhet och reliabilitet. Avslutningsvis behandlas etik och forskning samt dess 

koppling till denna studie. 

2.1. Studiens genomförande  

För att skapa en djupare förståelse kring det aktuella ämnet gjordes en inledande 

litteraturundersökning. Under studiens gång har kompletterande litteratursökningar gjorts 

kontinuerligt då problembilden utvecklats. 

 Utifrån litteraturundersökningen sammanställdes identifierade faktorer som bidrar till 

ökad effektivitet. 

 Genom inledande samtal med handledare på fallföretaget skapades en överblick över 

företagets organisation. De första intervjupersonerna valdes ut i samråd med handledaren. 

Därefter gjordes en rundtur på företagets industriområde tillsammans med en person från 

företaget. 

 I de inledande intervjuerna användes breda, utforskande och standardiserade frågor. 

Intervjuerna genomfördes med personer med olika positioner på företaget för att skapa en mer 

samlad bild över de olika flödena av råvaror och få alla inblandades syn på problemet kring 

saldodifferenser. Efter de första intervjuerna avgränsades studien efter samråd med 

handledaren på fallföretaget.  

 Vartefter information samlades in och förståelsen för problematiken ökade, smalnades 

intervjufrågorna av och anpassades till de olika intervjupersonernas roll i flödet. Intervjuerna 

valdes att genomföras med personer med särskild kännedom och goda kunskaper inom de 

specifika problemområdena. 

Från sammanställningar av intervjuer upprättades flödesscheman över fallföretagets 

interna flöden av råvaror och utifrån dessa identifierades potentiella problemområden 

kopplade till uppkomsten av saldodifferenser.  

Potentiella orsaker till saldodifferenser som framkommit genom empirin analyserades 

mot de identifierade effektivitetsfaktorerna från teorin vart efter slutsatser formades. I figur 1 

visas en översikt över studiens genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktlig bild över studiens genomförande. 
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2.2. Val av forskningsmetod 

Vid studier kan antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder användas eller en kombination 

av de båda metoderna (Holme och Solvang, 1997). Metoderna liknar varandra i det avseende 

att de har ett gemensamt syfte: att ge en ökad förståelse. Vid kvantitativa metoder studeras 

ofta stora mängder och det är vanligt att information omvandlas till siffror och att statistiska 

analyser genomförs (Holme och Solvang, 1997; Patel och Davidson, 2011). Vid kvalitativa 

metoder står forskarens uppfattning om den insamlade informationen till grund och 

informationen kan inte omvandlas till siffror (Holme och Solvang, 1997). Vid kvalitativa 

metoder arbetar forskaren oftast med textmaterial (Patel och Davidson, 2011). Holme och 

Solvang (1997) menar att de kvalitativa metoderna ger en djupare bild av det som studeras 

och även en ökad förståelse för processer och sammanhang än vad som fås vid kvantitativa 

metoder. Även Patel och Davidson (2011) menar att syftet med kvalitativa studier är att skaffa 

sig en djupare kunskap än den kunskap som erhålls vid kvantitativa studier. 

 En kvalitativ metod har därför valts till denna studie då processer och flöden ska 

studeras och kartläggas för att utreda potentiella bidragande orsaker till saldodifferenser. 

2.3. Val av forskningsstrategi 

En fallstudie innebär att en empirisk undersökning genomförs på en avgränsad grupp (Patel 

och Davidson, 2011). Det kan handla om en grupp av individer, en individ, en organisation 

eller en situation. Syftet med en fallstudie är, enligt Ejvegård (2003), att låta fallet beskriva 

verkligheten. Genom detta tillvägagångssätt kan forskning inom en liten del ge läsaren en 

uppfattning om hur något går till i verkligheten. Vid en fallstudie fås en närhet till, och en 

djup förståelse för, det som studeras (ibid.). Genom den grad av detaljstudering som en 

fallstudie innebär är denna strategi passande för denna studie då frågor som inkluderar varför 

och hur ska besvaras (Yin, 2009). Enligt Patel och Davidson (2011) är en fallstudie också 

lämplig som forskningsstrategi då processer ska studeras.  

Wallén (1996) konstaterar att fördelen med fallstudier främst är att genom detta 

tillvägagångssätt kan forskare studera saker som sker under verkliga förhållanden. På så vis 

kan man genom en fallstudie få en mycket ingående kunskap om själva förloppet (ibid.). 

Syftet med denna studie är att undersöka varför saldodifferenser uppstår. Studien syftar också 

till att undersöka hur företag med utomhuslager kan minska uppkomsten av saldodifferenser 

genom en ökad effektivitet. I och med ovan nämnda resonemang har en fallstudie valts som 

forskningsstrategi för att svara på syftet.  

2.4. Datainsamling  

En fallstudie utgår från en helhetssyn till det studerade fallet och försöker erhålla så täckande 

information som möjligt (Patel och Davidson, 2011). En kombination av olika former av 

datainsamling är vanligt för att på så vis skapa en fyllig bild av det studerade fallet. Vanliga 

tekniker för insamling av information vid en fallstudie är genom intervjuer, observationer och 

dokument (Yin, 2009).  

Insamling av data till denna studie har varit av både teoretisk och empirisk karaktär. 

Fråga 1 (Vilka bidragande faktorer kan identifieras kring saldodifferenser i utomhuslager?) 

och fråga 2 (På vilket sätt påverkas ett företagets effektivitet av saldodifferenser?) har 
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besvarats genom en studie på fallföretaget. Insamling av information vid fallstudien har i 

huvudsak samlats in genom intervjuer. Dessa har kompletterats med observationer samt olika 

dokument från företaget. En litteraturstudie genomfördes för att identifiera 

effektivitetsfaktorer för att ha möjlighet att svara på fråga 3 (Hur kan en ökad effektivitet 

bidra till att minska saldodifferenser i utomhuslager?).  

1.1.1. Litteraturstudie 

Vid en litteraturstudie genomförs vanligen en litteratursökning där information söks i böcker, 

artiklar, rapporter samt uppsatser (Ejvegård, 2003). Dessa typer av litteratur är idag de 

vanligaste källorna till kunskap, vad gäller vetenskapliga studier (Patel och Davidson, 2011). 

Enligt Biggam (2008) ska litteraturstudien verka som stöd för de uttalanden och antaganden 

som görs av författarna. Den ska också ge läsarna en uppfattning om författarnas kunskap 

kring ämnet (ibid.). 

De böcker och vetenskapliga artiklar som studerats i litteraturstudien har haft som 

främsta syfte att öka förståelsen för saldodifferens, logistisk effektivitet, lagerstyrning och 

lean. De har också gett en ökad inblick i tidigare forskning inom området.  

Databaser och sökmotorer som använts för att hitta de vetenskapliga artiklar som 

använts har bland annat varit: Google Scholar, ScienceDirect och Emerald. Individuella 

sökord samt kombinationer av sökord och fraser har använts vid sökningen. De sökord och 

fraser som gett relevanta resultat har varit: “inventory inaccuracy”, ”inventory accuracy”, 

”inventory inaccuracy” AND “logistics”, ”logistics”, ”logistics” AND “efficiency”, 

”warehouse” AND “efficiency” och ”lean”. Även referenslistor från tidigare examensarbeten, 

licentiatavhandlingar och vetenskapliga artiklar har använts för att hitta mer litteratur inom 

ämnet saldodifferens och lagerproblematik. 

2.4.1. Intervjuer 

Enligt Wallén (1996) är intervjuer en viktig källa till information vid kvalitativa 

undersökningar. Det bästa sättet att ta reda på vad människor tycker och vilka upplevelser de 

har är att fråga dem. Yin (2009) menar att intervjuer är en av de viktigaste källorna till 

information vid fallstudier.  

Meningen med intervjuer är att få fram en individs åsikter, idéer och tankar kring något 

(Ejvegård, 2003). Intervjuer kan variera i grad av standardisering och strukturering (Patel och 

Davidson, 2011). Intervjuerna bör enligt Wallén (1996) och Yin (2000) inte standardiseras för 

mycket. Vidare menar Wallén (1996) att intervjufrågorna bör anpassas till olika individer. 

Efter inledande samtal med personer på fallföretaget utformades sex standardiserade 

frågor med öppna svar som ställdes till samtliga intervjupersoner (se bilaga 2). Utöver dessa 

frågor har en guide med olika huvudområden som framkommit under kartläggningen använts 

som underlag vid intervjuerna (se bilaga 3). Frågorna till intervjuerna har utifrån guiden på så 

sätt kunnat anpassas till varje individ då de olika intervjupersonerna haft varierande ansvars- 

och kunskapsområden. 

Sammanlagt har 17 personer med olika positioner på och utanför det studerade 

fallföretaget intervjuats. Intervjupersonerna valdes initialt ut i samråd med handledaren på 

fallföretaget som gav förslag på vem som var av intresse för det aktuella problemet. Därefter 
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skedde urvalet av intervjupersoner efter deras kunskapsområde och efter studiens 

frågeställningar. Under flera intervjuer gavs tips om andra intressanta personer att intervjua 

vilket också bidrog till val av vidare intervjupersoner. Intervjuernas längd varierade mellan en 

halvtimme till en och en halv timme. 

Utöver intervjuerna har ett flertal kompletterande frågor ställts vid senare tillfällen via 

e-post och personliga möten.  

Genom att spela in intervjuerna kan en mer exakt bild av informationen erhållas 

(Ejvegård, 2003; Wallén, 1996; Yin, 2009). Intervjuerna som genomförts har spelats in efter 

att intervjupersonen gett sitt medgivande till detta. Efter inspelning transkriberades 

intervjuerna. Transkriberingarna strukturerades upp i huvudområden och användes därefter 

som underlag för de flödesscheman som upprättades över fallföretagets flöden. 

Intervjupersonerna har efter bearbetning av intervjuerna tagit del av den transkriberade 

informationen och gett sina synpunkter på materialet innan det använts i studien.  

Innan intervjuer genomfördes sammanställdes ett missiv som skickades till berörda personer 

(se bilaga 1). I missivet informerades om forskningens syfte, frivilligt deltagande, hantering 

och exponering av information och att den insamlade informationen inte kommer att användas 

utanför denna studie. Information som framkommit under forskningsprocessen har endast 

bearbetats och hanterats av författarna till denna studie 

2.4.2. Observationer 

Patel och Davidsson (2011) menar att observationer är speciellt användbara då information 

kring beteenden ska samlas in. Vid en observation kan information fås som inte framkommer 

vid en intervju. Observationer är således en passande kompletterande teknik för insamling av 

information utöver intervjuer (ibid.).  

Enligt Wallén (1996) är en viktig del vid kvalitativa undersökningar att genomföra 

observationer vars stora fördel är att kunskaper om socialt samspel kan fås. Observationer kan 

vara antingen strukturerade eller ostrukturerade (Patel och Davidsson, 2011). Vid 

strukturerade observationer bör problemet som ska observeras vara så tydligt att förutsagda 

beteenden kan tas fram vilka sedan bekräftas under observationen. Vid en ostrukturerad 

observation samlas istället så mycket information som möjligt in om ett visst problemområde. 

Denna typ av observation bör ske när en viss grundläggande kunskap om problemet finns då 

det ökar chansen att tillgodogöra sig informationen som ges (ibid.). 

Under studien har endast ostrukturerade observationer genomförts. Dels på grund av att 

problemområdet inte varit tillräckligt tydligt för att leta efter förutsägbara beteenden och dels 

för att så mycket information som möjligt skulle kunna samlas in vid observationstillfällena. 

Observationer har främst gjorts i samband med möten med personal men också genom att 

studera hur personalen utför sina arbetsuppgifter. Under observationerna fördes anteckningar 

och frågor ställdes. Informationen från observationerna användes sedan som ett komplement 

till övrig insamlad information vid sammanställningen av flödesscheman.    

Ett sätt att öka reliabiliteten av informationen som erhålls vid observationer kan vara att 

två personer observerar samma företeelse samtidigt (Yin, 2009). Observationerna valdes 

därför att genomföras tillsamman av studiens båda författare.  
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2.4.3. Dokument  

Dokument av olika slag är en viktig källa till information vid fallstudier (Yin, 2009). Enligt 

Patel och Davidsson (2011) kan dokument vara information som finns i tryckt form men det 

kan också vara information på film, inspelningar eller bilder. Dokument kan användas för att 

besvara frågor kring faktiska förhållanden.  

Som komplement till det empiriska materialet har sekundärdata i form av olika 

dokument från fallföretaget samlats in. Främst har dokument så som befintliga rutiner och 

arbetsbeskrivningar erhållits vilka använts som ett hjälpmedel till kartläggningen och för att 

ge en ökad förståelse över processerna. Vidare har författarna fått tillgång till kartor över 

området och information från företagets intranät vilket också underlättat vid kartläggningen. 

Kartorna har modifierats och använts i resultatet för att ge läsaren en överblick över det 

studerade området.  

2.5. Studiens kvalitet: validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten på studier finns ett antal begrepp att utgå från. Vanligen bedöms 

kvaliteten utifrån begreppen validitet, generaliserbarhet (extern validitet) och reliabilitet, vilka 

diskuteras nedan. 

2.5.1. Validitet 

Enligt Ejvegård (2003) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) avser validitet att den 

mätning som genomförs överensstämmer med det som är avsett att mätas. Enligt Patel och 

Davidson (2011) skiljer sig innebörden av validitet åt beroende på om studien är kvantitativ 

eller kvalitativ då målet för dessa undersökningar skiljer sig åt. Vid kvalitativa studier är varje 

undersökningstillfälle unikt och målet är att studera händelser, upptäcka företeelser, tolka 

information, förstå den insamlade informationen och beskriva den med egna ord. Validiteten 

vid kvalitativa studier gäller för hela forskningsprocessen medan den endast gäller för 

datainsamling vid kvantitativa studier (ibid.). 

Ett sätt att öka validiten vid fallstudier och kvalitativa undersökningar är att använda sig 

av triangulering (Patel och Davidson, 2011; Yin, 2009). Triangulering kan bland annat ske på 

två olika sätt vilka avser datainsamling och datakällor (Patel och Davidson, 2011). Insamling 

av information kan ske från olika källor exempelvis genom en kombination av intervjuer, 

observationer och dokument.  

Källorna till information kan också kombineras genom att exempelvis välja 

intervjupersoner med olika relation till problemet, Genom dessa kombinationer kan en 

djupare och bredare bild av det studerade fallet fås (Patel och Davidson, 2011). 

Ytterligare ett sätt för att öka validiteten i studien är att låta nyckelpersoner som ingått i 

studien ta del av utkast för att säkerställa att informationen tolkats rätt och stämmer överens 

med verkligheten (Patel och Davidson, 2011; Yin, 2009). För att öka validiteten är också 

noggrannhet vid all typ av informationsinsamling viktigt (ibid.). Enligt Holme och Solvang 

(1997) ökar chansen att få valid information vid kvalitativa studier i jämförelser med 

information som fås vid kvantitativa studier på grund av den närhet som fås vid dessa 

undersökningar. 
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Författarna har strävat efter att erhålla en så fullständig bild av det studerade fallet som 

möjligt. Triangulering avseende informationsinsamling samt datakällor har använts då 

empiriskt material har samlats in genom en kombination av intervjuer, observationer samt 

dokument. Informationen har hämtats från olika källor vilka har bestått av personer med olika 

positioner, olika ansvarsområden och olika inblandning i de studerade processerna på 

företaget. Det har bidragit till att information från varierande synvinklar erhållits. Dessa 

faktorer stärker studiens validitet. 

2.5.2. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet, eller extern validitet (Wallén, 1996; Yin, 2009), handlar om hur väl 

studiens resultat kan generaliseras och användas av individer utöver studien (Patel och 

Davidson, 2011; Yin, 2009).  

Teori kring effektivitet som tagits upp i denna studie kan anses som generell och 

användbar för företag utöver denna studie. Då de identifierade faktorerna kring uppkomsten 

av saldodifferenser som framkommit genom den empiriska undersökningen till stor del 

stämmer med identifierade orsaker från teorin, kan även dessa antas gälla generellt. 

Effektivitetsfaktorena kan antas vara användbara för företag utöver denna studie. 

Effektivitetsfaktorerna och dess påverkan på saldodifferenser är ännu inte praktiskt testat, 

vilket innebär att resultatet ej med säkerhet kan garanteras.  

2.5.3. Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om att genom en upprepning av studien erhålla samma resultat som vid 

den första studien (Holme och Solvang, 1997; Yin, 2009). Målet med reliabilitet är att minska 

snedvridningar och fel i studien (Yin, 2009). Holme och Solvang (1997) menar att vid 

kvalitativa studier kan problemet med reliabilitet ses som större då resultaten av dessa studier 

är beroende på forskarens tolkning av den insamlade informationen. Det är därför viktigt att 

vid all typ av forskning, men i synnerhet vid kvalitativ forskning, sträva efter att få 

informationen så reliabel (el. pålitlig) som möjligt (ibid.). Ett sätt att öka reliabiliteten vid 

kvalitativa studier är att vara en god lyssnare för att på så sätt försöka få fram deltagarna i 

studiens egna uppfattningar (Holme och Solvang, 1997; Yin, 2009). Ett annat sätt att öka 

reliabilitet är att noga dokumentera alla delar i forskningsprocessen (Yin, 2009).  

Alla intervjuer som genomförts har utgått från samma intervjufrågor och samtliga 

intervjuer har transkriberats och dokumenterats vilket underlättar för att en upprepning av 

studien kan genomföras. 

 Enligt Biggam (2008) går det inte att komma ifrån att en viss påverkan alltid sker på de 

personer som intervjuas. Det kan vara att de tror att det förväntas ett visst svar av dem eller att 

de vill framställa sig själva på ett bra sätt. Att vara medveten om detta och att hela tiden arbeta 

på sin egen intervjuteknik kan hjälpa till att minska påverkan på intervjupersonerna (ibid.). 

Författarna har under intervjuerna försökt att undvika att styra respondenterna så mycket som 

möjligt. Frågorna har varit öppna och de svarande har fått tala färdigt och inte blivit avbrutna i 

sina svar. Författarna har också försökt att undvika att på något sätt ge ut signaler om ett 

önskat eller förväntat svar. Efter att den första intervjun transkriberades uppmärksammades 
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vissa fel i intervjutekniken vilken direkt gjordes om och förbättrades och på så sätt minskade 

påverkan på intervjupersonerna ytterligare.   

Det är svårt att helt återskapa den sociala process som sker vid kvalitativa studier 

(Holme och Solvang, 1997). Reliabiliteten kan således inte helt säkerställas. Dock har 

författarna varit medvetna om att egna tolkningar kan påverka resultatet och strävat efter att få 

informationen så pålitlig som möjligt. Bland annat har information som bearbetats och 

sammanställt till kartläggningen delats med nyckelpersoner från fallföretaget. Detta för att 

öka exaktheten i informationen och minska risken för att informationen har feltolkats.  

2.6. Etiska och sociala överväganden 

Ett grundläggande krav vid all typ av forskning är respekt för människan (Holme och 

Solvang, 1997) och det finns en rad etiska överväganden att ta ställning till. Enligt Patel och 

Davidson (2011) finns det fyra etiska huvudkrav som bör beaktas när studien berör andra 

människor. Dessa krav är (1) informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3)  konfidentialitets-

kravet och (4) nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att ansvarig för studien ska 

informera eventuella deltagare om vad syftet med deras medverkan är och vilka villkor som 

gäller. Det innebär också att de ska upplysas om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv ska godkänna sin medverkan i forskningen. Konfidentialitets-

kravet innebär att alla deltagare i studien ges största möjliga konfidentialitet och att deras 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tag i dem. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in från deltagarna endast får användas för 

forskningsändamål (ibid.).  

Forskning kan inte fullt ut anses neutral då forskarens referensram påverkar dennes 

värderingar (Holme och Solvang, 1997). Inom forskning är det av stor betydelse att vara 

medveten om detta och att sträva efter objektivitet (ibid.).  

I det missiv som skickades ut till respondenterna informerades det om olika 

forskningsetiska aspekter. I missivet förklarades syftet med studien och respondenternas 

medverkan. Det informerades också om att intervjuerna var frivilliga och att inspelning enbart 

skulle ske vid respondentens tillåtelse. Svaren från intervjuerna har förvarats på ett sätt som 

gjort att utomstående inte kan komma över dem. Det har också meddelats att informationen 

från intervjuerna inte kommer att kunna härledas till enskilda personer och inga namn 

kommer att nämnas. Slutligen nämndes också att informationen endast kommer att användas 

för denna studie.      

Under studien har författarna varit medvetna om att deras värderingar kan påverka 

resultatet. Författarna har genom hela forskningsprocessen strävat efter objektivitet vid 

samtliga moment.  
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet förklarar begreppet saldodifferens och hur det uppstår. Därefter definieras logistik 

och effektivitet och kopplingen mellan dessa besrkrivs. Målmixen och materialstyrning 

beskrivs sedan och slutligen identifieras olika effektivitetsfaktorer som presenteras i en 

modell. 

3.1. Saldodifferenser 

Enligt Rekik (2011) kan saldodifferens definieras som den skillnad som uppstår när 

lagersaldot som finns enligt affärssystemet inte stämmer med vad som egentligen är 

tillgängligt i det fysiska lagret. Axsäter (1991) och Kang och Gershwin (2005) menar att det 

är svårt för företag att hålla ett stabilt och korrekt lagersaldo då det hela tiden påverkas av 

olika typer av transaktioner som bidrar till att lagersaldot förändras. Felaktiga lagersaldon kan 

enligt Thiel et al. (2010) påverka ett företags lönsamhet genom förlorade inkomster, avgifter 

vid försenade leveranser och merarbete. Om felaktigheterna i saldot består under lång tid kan 

detta skapa en osäkerhet bland personalen (Bai et al., 2012). 

Wild (2004) menar att saldodifferenser uppstår på två sätt: (1) antingen då det är mer 

material i det fysiska lagret än i systemet eller (2) då det är mindre material i det fysiska lagret 

än i systemet. Oberoende av om saldodifferenserna uppstår på grund av för mycket eller för 

lite material resulterar differenserna i kostnader för företaget (Axsäter, 1991; Brooks och 

Wilson, 2007; Fleisch och Tellkamp, 2005; Thiel et al., 2010; Wild, 2004). Wild (2004) 

menar att kostnaderna för saldodifferenserna kan delas upp i fem olika grupper: 

1. Extra avstämningar: Onödig tid läggs på omräkningar när saldot inte stämmer. 

2. Lagerkontroller: Extra inventeringar krävs. 

3. Undvikande av datasystem: Onödigt merarbete om personalen istället för att lita på 

systemet går och kontrollerar det fysiska lagret. 

4. Åtgärder: Onödig tid går åt till att ställa problem till rätta. 

5. Revision: Externa revisorer tvingas undersöka lagersaldot mer detaljerat vilket tar lång 

tid. 

Figur 2 visar orsaker och effekter av saldodifferensernas påverkan på ett företag. Då det 

fysiska lagret innehåller mer varor än vad som är registrerat i systemet leder det till en onödigt 

hög kapitalbindning. Om det fysiska lagret istället innehåller mindre varor än vad som finns 

registrerat i systemet leder det till sämre tillgänglighet av material (ibid.). 
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Figur 2. Orsaker och effekter av felaktiga lagersaldon (Bearbetad modell, Wild, 2004 s. 21). 

Mycket av företagens lagerhantering sker idag per automatik och genom datasystem meddelas 

när varor tar slut, när lagret bör fyllas på och när beställningar bör ske (Kang och Gershwin, 

2005). DeHoratius och Raman (2008) menar att även företagens teknologiska hjälpmedel är 

beroende av att informationen i lagersystemet är rätt för att kunna göra korrekta beräkningar.  

Om informationen är felaktig kan detta bidra till att för mycket eller för lite material beställs 

(ibid.).  

Felaktiga lagersaldon i systemen kan exempelvis leda till uppmaningar om 

varubeställningar när det egentligen inte behövs eller att beställningar uteblir trots att material 

är slut på lagret (DeHoratius och Raman, 2008). Vanliga problem kopplade till saldo-

differenser är ökade personalkostader, ökade lagerhållningskostnader, produktionsstörningar 

och försenade leveranser till kund (Axsäter, 1991; Brooks och Wilson, 2007; Fleisch och 

Tellkamp, 2005). 

Kang och Gershwin (2005) menar att det är mycket svårt för företag att hålla ett stabilt 

och perfekt lagersaldo. Många fel som uppstår beror på den mänskliga faktorn och antalet fel 

ökar när många personer är inblandade i processen. Axsäter (1991) framhåller att korrekta 

lagersaldon är svårare att säkerställa då material mäts i meter eller i kilon. Vid varje uttag 

uppstår mindre fel vilket leder till felaktiga lagersaldon (ibid.). 

3.2. Bidragande faktorer till uppkomsten av saldodifferenser 

Enligt Axsäter (1991), Kang (2004), Kang och Gershwin (2005) och Wild (2004) kan de 

vanligaste orsakerna till saldodifferens grupperas in i följande kategorier: (1) lagerförlust, (2) 

felaktig inventering, (3) felaktig produktidentifiering och (4) transaktionsfel, vilka beskrivs 

nedan.  
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1. Lagerförlust 

Till lagerförlust räknas alla varor som av någon anledning inte längre kan säljas, vilket bland 

annat kan bero på både intern och extern stöld (Axsäter, 1991; Fleisch och Tellkamp, 2005; 

Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005). Det kan även bero på att varorna eller materialet 

blivit gamla eller skadade (Axsäter, 1991; Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005). Varor där 

datumet gått ut eller som på andra sätt blivit förstörda räknas som en medveten lagerförlust 

medan exempelvis stöld räknas som omedveten (ibid.).  Lagerförluster uppstår också om det 

sker en felaktig räkning eller ingen räkning av produkter i arbete (PIA) (Wild, 2004). 

Bidragande orsak till saldodifferenser kan även bero på att någon på grund av eget 

vinstintresse anger en större mängd varor än den faktiska mängden.  

 

2. Felaktig inventering 

Hit räknas varor som av olika anledningar inte inventerats (Axsäter, 1991; Fleisch och 

Tellkamp, 2005; Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005). Delar av sortimentet kan av olika 

anledningar glömmas bort eller missas under inventeringen. Det kan bland annat bero på att 

kunder eller personal flyttar varor utan att informera om det (ibid.). Det kan också bero på att 

vissa råvaror eller lagerplatser inte finns registrerade i systemet vilket gör att de missas vid 

inventeringen (Wild, 2004). Felräkning av lagret och felaktig utrustning i samband med 

inventering kan vara två ytterligare anledningar till att saldodifferenser uppstår (ibid.). 

3. Felaktig produktidentifiering 

Felaktig produktidentifiering beror bland annat på omärkta varor (Wild, 2004) eller felaktig 

märkning av varor gällande bland annat materialsort, vikt eller antal (Axsäter, 1991; Fleisch 

och Tellkamp, 2005; Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005). Den felaktiga märkningen 

bidrar i sin tur till att fel uppstår i lagersaldot vid inleverans samt utleverans (ibid.). 

 

4. Transaktionsfel 

Transaktionsfel uppstår bland annat i samband med när varor ankommer eller levereras 

(Axsäter, 1991; Fleisch och Tellkamp, 2005; Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005). 

Exempelvis kan detta uppstå då företag får en inleverans av varor och leveranslistorna inte 

stämmer med vad som levererats. Det kan också registreras fel varor i datorsystemet när 

företaget skickar varor till kund. Skulle detta inte uppmärksammas uppstår det fel i 

lagersaldot. Ofta beror denna typ av fel på den mänskliga faktorn. Personal kan bland annat på 

grund av okunskap eller slarv registrera fel material, mängd eller lagerplats i systemet eller att 

transaktionen registreras två gånger. Att fel information registreras i systemet kan också bero 

på svårtolkad skriftlig information (ibid.). Ytterligare exempel på transaktionsfel som bidrar 

till uppkomsten av saldodifferenser är då papperslistor försvinner eller att registrering i 

systemen av någon anledning blir försenade (Wild, 2004).  

3.3. Logistik 

Logistikens mål är att ge kunder de produkter och/eller tjänster de önskar, på rätt plats och i 

rätt tid utan att kostnaderna blir för höga (Oskarsson et al., 2006). Enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) innebär logistik att skapa effektiva material- och informationsflöden både 

inom och utanför företaget. De definierar logistik som: 
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”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

materialanskaffning till slutgiltig konsument och returflöden av framställd produkt, och 

som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål 

det vill säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser” 

(Jonsson och Mattsson, 2005, s. 20). 

Logistik innefattar både interna och externa delar (Gupta och Dutta, 1994; Mattsson, 2012; 

Stock et al., 2000). De interna delarna innefattar samarbeten med funktioner innanför 

företagets gränser som exempelvis olika avdelningar och funktioner inom företaget. De 

externa delarna innefattar samarbeten med funktioner utanför företagets gränser så som 

leverantörer, kunder eller andra företag (ibid.). Logistik är något som omfattar hela företaget 

och inte bara dess enskilda delar (Oskarsson et al., 2006). 

3.4. Effektivitet 

Begreppet effektivitet kan definieras på olika sätt. Lumsden (2006) och Olhager (2000) 

definierar effektivitet som graden av måluppfyllelse. Andersson (2001) och Olhager (2000) 

framhåller att effektivitet kan beskrivas utifrån ett företags produktivitet. Produktivitet är ett 

mått som anger förhållandet mellan ett företags slutgiltiga produkter och/eller tjänser (output) 

och ett företags insatser (input) bland annat i form av exempelvis råmaterial, utrustning och 

personal. Enligt Ax et al. (2009) kan effektivitet kopplat till lönsamhet mätas genom förhållandet 

mellan resultat och satsat kapital.  

I samband med effektivitet skiljer man vanligen mellan inre och yttre effektivitet 

(Mattsson, 2012; Olhager, 2000). Inre effektivitet kan beskrivas utifrån hur väl ett företags 

interna rutiner och processer fungerar (att arbeta på rätt sätt) medan yttre effektivitet beskriver 

hur väl ett företag är anpassat till sin omgivning (att arbeta med rätt saker) (Lumsden, 2006; 

Mattsson, 2012; Olhager, 2000). För att skapa en effektiv verksamhet är företag beroende av 

både en hög inre effektivitet och en hög yttre effektivitet (Mattsson, 2012)2. 

3.5. Logistik och lönsamhet 

Det övergripande målet för företag är långsiktig överlevnad vilket kräver avkastning på satsat 

kapital (Jonsson och Mattsson, 2005; Oskarsson et al., 2006). Ett företags avkastning brukar 

mätas genom vinst (intäkter minus kostnader) i förhållande till insatt kapital och brukar 

benämnas räntabilitet eller lönsamhet (Jonsson och Mattsson, 2005). Storleken på ett företags 

räntabilitet beror på vinstmarginal (hur mycket vinst ett företag generar) och 

kapitalomsättningshastighet (hur snabbt ett företag omsätter kapital) (Oskarsson et al., 2006). 

Kapitalomsättningshastighet påverkas av hur stor ett företags kapitalbindning är medan 

vinstmarginal påverkas av hur effektivt ett företag hanterar kostnader och skapar intäkter 

(ibid.).  

Du-Pont modellen (figur 3) visar dessa samband samt hur de hänger samman med 

räntabilitet (Mattsson, 2012). Den undre delen i modellen påverkar kapitalomsättnings-

hastighet medan den övre delen påverkar vinstmarginal (ibid.). 

                                                 
2
 Denna studie behandlar endast faktorer rörande den inre effektiviteten inom företag. 
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Figur 3. En förenklad bild över DuPont-modell som visar sambandet mellan företagets 

intäkter, kostnader, kapitalbindning och räntabilitet (Mattsson, 2012, s. 126). 

Logistikens påverkan på räntabilitet är starkt sammankopplad genom logistikens påverkan på 

kapitalbindning, kostnader och intäkter (Mattsson, 2012; Segerstedt, 2008). Genom ett 

effektivt logistikarbete kan företag: 

 Skapa långsiktiga intäkter genom att bland annat höja kundservice och på så sätt 

skapa lojala kunder. Kundservice påverkas bland annat av i vilken grad företag kan 

möta kundernas behov, tillverka mot order och förmågan att kunna leverera rätt 

produkt i utsatt tid.  

 Minska olika former av kostnader genom att bland annat eliminera alla onödiga 

kostnader kopplade till materialflöden, lager och transporter. Ett företag kan också 

minska kostnader genom att ta tillvara på företagets resurser och på så sätt skapa ett 

högt resursutnyttjande
3
.  

 Frisätta kapital genom att minska kapitalbindningen. Kapitalbindningen påverkas 

både av lagrets storlek och av resursutnyttjande. Minskade lager och ett högt 

resursutnyttjande minskar därför ett företags kapitalbindning. 

(Mattsson, 2012). 

3.6. Målmixen 

Att öka intäkter, minska kostnader och minska kapitalbindning kräver olika former av mål. 

Dessa olika mål kan i vissa fall motverka varandra, vilket brukar benämnas som den logistiska 

målmixen (Jonsson och Mattsson, 2005; Lumsden, 2006). Förändringar inom vissa delar av 

en verksamhet kan leda till negativa effekter på andra delar. Exempelvis kan en hög 

kundservice bidra till att ett företag behöver ha ett stort lager för att ha möjlighet att möta 

efterfrågan vilket ökar kapitalbindningen (Jonsson och Mattsson, 2005). Då prioriteringar 

måste göras är det av stor vikt att se till helheten och sträva efter att de sammanlagda delarna 

                                                 
3
 Lumsden (2006) definierar resursutnyttjande som förhållande mellan utnyttjade resurser och tillgängliga 

resurser. 

Kapitalbindning 

Intäkter 
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så effektivt som möjligt bidrar till företagets totala effektivitet (Jonsson och Mattsson, 2005; 

Lumsden, 2006). Målkonflikter är också vanligt mellan olika avdelningar inom ett företag 

(Jonsson och Mattsson, 2005). Orsaken är att många företag är funktionsinriktade och olika 

avdelningar fokuserar på sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. I och med det skapas lätt 

suboptimeringar genom att de olika avdelningarna inte ser till vad som är bäst för företaget 

(ibid.).  

3.7. Materialstyrning och lager 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) kan företag, ur logistiksynpunkt, beskrivas utifrån flöden 

av material vilka är kopplade till olika former av order som startar flödena. Materialstyrning 

handlar om att styra dessa flöden och på sätt skapa effektiva materialflöden avseende 

kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjande (ibid.). 

Ett idealt materialflöde utgörs av kontinuerliga materialförflyttningar, vilket i praktiken 

är omöjligt att uppnå (Jonsson och Mattsson, 2005). På grund av det behöver flöden 

frikopplas från varandra. Ett lagers huvudsakliga syfte är att skapa en sådan frikoppling för att 

bland annat minska störningar i materialflöden (ibid.). 

Ett lager kan sägas bestå av tre huvudområden: (1) inköpta råvaror, (2) produkter i 

arbete (PIA), vilket innebär att produkterna bearbetas och på så sätt ökar i värde och (3) 

färdiga produkter som väntar på leverans till kund (Ballard, 1996). 

Lagret är för de flesta företag en nödvändighet. Dock kräver lager utrymme och 

hantering samt binder kapital (Segerstedt, 2008). Lumsden (2006) framhåller att det är viktigt 

att vid all typ av lagring ha ett skäl till varför lagring sker och en generell regel för de flesta 

typer av lager är att de bör hållas låga. 

Säkerhetslagret kan enligt Axsäter (1991) förklaras som den genomsnittliga lagernivån 

innan inleverans. Enligt Fleisch och Tellkamp (2005) och Tersine (1994) är den vanligaste 

orsaken till att företag använder sig av säkerhetslager att säkerställa att de ska klara av 

osäkerheten kring bland annat efterfrågan och ledtider. Det kan också användas som ett skydd 

vid osäkra lagersaldon (ibid.). Säkerhetslagrets storlek bestäms dels av graden av osäkerhet 

som råder på företaget och dels på vilka krav på leveranssäkerhet som finns (Axsäter, 1991). 

Sharda och Agrawal (2012) menar att med minskade lager ökar kravet på att företagens 

uppgifter i lagersystemen är riktiga. Fungerande mätning och övervakning av lager är 

betydande delar för ett lyckat lagersystem (Ballard, 1996). 

3.8. Inventering som en möjliggörare för styrning av material 

Tillgång på material utgörs bland annat av de tillgängliga kvantiteter som finns i lagret 

(Jonsson och Mattsson, 2005). För att effektivt kunna styra materialflöden är det viktigt att 

information om aktuella lagersaldon finns tillgänglig. Inventering är en administrativ process 

vars syfte är att korrigera felaktiga lagersaldon (ibid.). 

 Genom inventering kan risken för felaktiga lagersaldon minskas (Fleisch och Tellkamp, 

2005; Mattson och Jonsson, 2003). Wild (2004) menar också att inventering är ett sätt att 

upptäcka felaktigheter kring lagersaldon och på så sätt kunna mäta dem. Först när problemen 

har uppmärksammats kan de åtgärdas (ibid.). Inventering utförs genom att räkna de 
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kvantiteter som finns i lager och sedan korrigera (saldojustera) lagersaldot så att det stämmer 

överens med de räknade kvantiteterna (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Enligt Fleisch och Tellkamp (2005) kan företagen med fördel inventera utsatta delar av 

lagret oftare för att på så sätt minska eventuella problemområden. Wild (2004) menar att det 

är viktigt för företag att inse att det inte är inventeringen i sig som bidrar till mer riktiga 

lagersaldon utan att den istället används som ett sätt att upptäcka brister. Hur företagen sedan 

väljer att hantera bristerna är det som kan bidra till minskade saldodifferenser (ibid.). För att 

kunna använda informationen från inventeringen för att motverka saldodifferensen krävs det 

att den utförts noggrant och korrekt (Fleisch och Tellkamp, 2005). 

Det finns olika typer av inventering så som periodisk inventering, rullande inventering 

samt impulsinventering (Mattsson och Jonsson, 2003). Med periodisk inventering menas en 

återkommande inventering för antingen hela sortimentet eller utvalda delar. Vanligt är att 

produktionen står still under denna typ av inventering. Rullande inventering innebär att 

inventeringen sker löpande, där materialet delas upp i mindre grupper och en grupp i taget 

inventeras. Impulsinventering utförs på utvalda artiklar och sker endast vid specifika tillfällen, 

exempelvis transaktioner som medfört att lagersaldot visar noll eller minus. Med impuls-

inventering minskar risken för fel och vid eventuella fel kan detta direkt åtgärdas (ibid.).  

3.8.1. ABC-analys i samband med inventering 

Axsäter (1991), Mattson och Jonsson (2003) och Olhager (2000) menar att material med högt 

volymvärde bör inventeras oftare än material med lågt volymvärde på grund av den 

kapitalinvestering dessa material står för. Ofta består volymvärdeshöga material av en relativt 

liten del av ett företags material, vilket underlättar för att genomföra inventering av dessa 

material ofta (Olhager, 2000). 

Lumsden (2006) menar att genom att klassificera sina artiklar i lagret efter dess 

volymvärde kan företagen optimera sina lager. Enligt Wild (2004) kan en ABC- analys 

användas för att bland annat minska lagerkostnader och minska antalet produkter i lager. 

ABC-analys är speciellt användbar när stora mängder ska grupperas (Oskarsson et al., 2006) 

och ofta väljer företag att klassificera artiklarna med A, B och C, där artiklar med högst 

volymvärde benämns A (Lumsden, 2006). Oskarsson et al. (2006) menar att hur företagen 

väljer att gruppera produkterna inte måste ha med volymvärde att göra utan kan göras på 

andra premisser så som lättåtkomlighet, plockfrekvens och hanterbarhet.  

Den struktur som fås av en ABC-analys möjliggör för prioritering där utvalda råvaror 

kan kontrolleras mer noggrant (Oskarsson et al., 2006). Lumsden (2006) menar att för att en 

ABC-analys ska bli effektiv måste artiklarna hela tiden analyseras då det är vanligt att artiklar 

byter grupp (ibid.).     

Med hjälp av ABC-analys kan inventeringen delas upp i olika intervaller efter vilken 

klass materialet tillhör (Olhager, 2000). De olika intervallerna kan underlätta vid en 

inventering då hela lagret inte behöver inventeras på samma gång. En effektiv metod för 

inventering är att samordna inventeringen i samband med inleveranser, då lagernivån ofta 

brukar vara låg (ibid.). 
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3.9. Människan och motivation 

Genom att utnyttja ett företags resurser på ett effektivt sätt kan man sänka behovet av 

resurser, öka produktivitet och därmed öka lönsamhet (Lumsden, 2006). Resurser i ett företag 

består bland annat av företagets personal. Företaget är därför beroende av hur väl personalen 

presterar under arbetstid, för att maximera resursutnyttjandet. Individens egenskaper det vill 

säga deras kunskaper, motivation, värderingar och attityder, påverkas av bland annat 

organisatoriska egenskaper så som målsättning, utbildning, ledarskap och organisationskultur 

(ibid.).  

Liker (2009) menar att ett företags viktigaste resurs är dess personal. Individens 

egenskaper kan bland annat påverkas av arbetsinnehåll och feedback på resultat. Kunskaper, 

motivation, värderingar och attityder påverkar individens arbetsbeteende vilket påverkar dess 

arbetsprestation och till sist också företagets yttre effektivitet (ibid.).  

Bruzelius och Skärvad (2004) menar att värderingarna inom ett företag är viktiga för att 

medarbetarna lättare ska förstå vad som krävs av dem och hur de ska lösa problem som 

uppkommer. På så sätt påverkar företagets kultur individens effektivitet vilket i sig även 

påverkar företagets effektivitet (ibid.). 

För att människor ska känna motivation och glädje för sitt arbete krävs det att det finns 

en känsla av sammanhang (Antonowsky, 2005). Med det menas att medarbetarna bör ha en 

förståelse för sin arbetsuppgift och hur den hänger ihop med resterande verksamhet, att de ges 

rätt verktyg för att hantera eventuella problem som uppstår på arbetsplatsen och att de känner 

att det finns en mening med sin arbetsuppgift. Människor som inte förstår meningen med vad 

de gör, utför ofta ett sämre arbete (ibid.). 

 Delaktighet är en viktig motivationskomponent (Antonowsky, 2005). Det är viktigt att 

medarbetarna känner sig delaktiga i vad som händer på deras arbetsplats för att inte tappa 

motivationen för att utföra sin arbetsuppgift (Antonowsky, 2005; Johnsson et al., 2003). 

3.10. Processer och processförbättringar 

Varje organisation har en del aktiviteter som upprepas i tiden medan andra aktiviteter är unika 

(Lumsden, 2006). En process kan liknas vid ett antal återkommande aktiviteter vars syfte är 

att skapa värde åt kunden (Bergman och Klefsjö, 2001). Inom ett företag finns funktionella 

processer och kärnprocesser, se figur 4 (Lumsden, 2006). Funktionella processer kan beröra 

enskilda personer inom en avdelning eller hela avdelningen medan kärnprocesserna istället 

går horisontellt genom företaget och berör då flera olika funktionella processer (ibid.). 

Kärnprocesser är de som slutligen ger företaget dess intäkter (Bergman och Klefsjö, 2001).  
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Figur 4. De olika processerna i ett företag (Bearbetat modell, Lumsden, 2006, s. 82 och Klefsjö, 

2001, s. 418). 

Enligt Fleisch och Tellkamp (2005) finns det många sätt att minska uppkomsten av 

saldodifferenser, bland annat genom att på olika sätt förbättra processer inom ett företaget. 

Processförbättringar kan vara olika former av förenkling (Wild, 2004) och automatisering 

(Fleisch och Tellkamp, 2005).  

3.10.1. Förenkling 

Ett naturligt första steg i all effektivisering är att rationalisera processer genom att eliminera 

icke värdeskapande aktiviteter (Lumsden, 2006; Mattsson, 2012; Olhager, 2000). Det handlar 

om att utföra aktiviteter genom minsta möjliga resursanvändning och på kortast möjliga tid 

(ibid.). Ett andra steg är att se till att de är utformade på bästa sätt och används så effektivt 

som möjligt (Mattsson, 2012). Även Bergman och Klefsjö (2001) menar att ett första steg i att 

förbättra processer är genom att förenkla dem. Wild (2004) framhåller att genom att göra 

operationer och processer så enkla som möjligt ökar chansen att göra rätt. Allt för 

komplicerade moment i processerna kan leda till att personalen tar genvägar eller struntar i att 

utföra dem. Genom att dela upp komplicerade processer i enkla delmoment med fasta rutiner 

kan felen minskas (ibid.). 

3.10.2. Logistik och IT 

Enligt Fredholm (2006) är en vanlig definition av informationsteknik (IT): 

”Ett samlingsbegrepp för teknik som samlar in, lagrar, bearbetar, kommunicerar, söker 

och presenterar data, text, bild och tal.” 

(Fredholm, 2006, s. 15). 

 

 

K 

U 

N 

D 

 

Distribution Försäljning Orderingång Tillverkning Inköp 

 

  FÖRETAG 

Funktionell process Kärnprocess 

L 

E 

V 

E 

R 

A 

N 

T 

Ö

R 

 



 

19 

 

Att använda sig av informationsteknik kan hjälpa olika företag att effektivisera sina processer 

(ibid.). Genom att automatisera
4
 processer kan mängden fel som begås av människan 

elimineras (Fleisch och Tellkamp, 2005; Mattsson, 2012; Thiel et al., 2010).  

Ett affärssystem är en databas och en samling programvaror som hanterar och bearbetar 

stora mängder information som krävs för en effektiv styrning av verksamheter (Jonsson och 

Mattsson, 2005). Affärssystem är indelade i olika moduler som i sin tur är uppdelade i olika 

applikationsområden. Syftet med ett affärssystem är i huvudsak att genomföra planering och 

att stödja genomförandet av materialflödet. För att förse dessa system med data krävs 

kommunikationssystem och identifieringssystem (ibid.).  

Två former av automatisk objektidentifiering är streckkodssystemet och RFID. De har 

visat sig kunna ge ökad lagerkontroll (Evans, 2014; Manthou och Vlachopoulou, 2001) och 

förbättrad lagerriktighet (Singer, 2003; Zhu et al., 2012; Thiel et al., 2010). 

3.11. Möjliggörande faktorer för processförbättringar 

Go gemba är ett japanskt uttryck som innebär att för att förstå vad som händer i 

organisationen bör man vara ute och röra sig i organisationen (Liker, 2009). Gemba betyder i 

princip golv eller plats och genom att gå och besöka platsen, ”Go gemba”, där verksamheten 

sker kan problem och förbättringsmöjligheter lättare upptäckas (Rother, 2010).  

Genchi genbutsu innebär att för att kunna lösa ett problem bör man se det med egna 

ögon och inte utgå från vad andra sagt eller vad data säger (Liker, 2009). 

I analysmodellen ”5 varför” ställs frågan ”varför” 5 gånger när en avvikelse 

uppmärksammas (Petersson et al., 2009). Det ger möjlighet att fördjupa sig i problemet och på 

så sätt ta reda på rotorsaken. För att metoden ska fungera och bli användbar krävs det att 

problemet specificeras och att endast ett problem analyseras i taget (ibid.). 

3.12. Information och kommunikation 

En förutsättning för att ett företag ska fungera effektivt är att det finns ett ömsesidigt 

informationsflöde inom verksamheten (Mattsson, 2012). Trots att informationsflöden inte 

representerar direkta ekonomiska värden representerar det indirekta värden, vilket i många 

fall kan vara avgörande. Enligt Dahlkwist (2004) spelar kommunikation mellan människor en 

avgörande roll då syftet är att delge information. Larsson och Rosengren (1995) menar att 

informationen inom ett företag bör vara öppen, snabb, saklig och ärlig.  

Information inom företag representerar också underlag för olika beslut som fattas på 

ledningsnivå (Mattsson, 2012). Kvaliteten på informationen är därför avgörande för att 

korrekta beslut ska tas och också avgörande för ett företags effektivitet (ibid.). Informations-

kvaliteten kan, enligt Mattsson (2012) betraktas utifrån tre dimensioner: 

1.  I vilken grad informationen är korrekt. 

2.  I vilken grad informationen är tidsaktuell. 

3.  I vilken grad informationen är komplett.  

                                                 
4
 Automatisering innebär att genom teknologi, helt eller delvis utan mänskliga insatser, utföra värdeförädling 

med hjälp av mekaniska, elektroniska och datoriserade system (Mattsson, 2012). 
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För ett optimalt beslutsfattande krävs att informationskvaliteten uppfyller dessa tre 

dimensioner (ibid.). Axsäter (1991) och Fleisch och Tellkamp (2005) framhåller att genom att 

informera sin personal om varför korrekta lagersaldon är viktigt kan personalens noggrannhet 

förbättras och saldodifferenser minskas. 

3.13. Rutiner och standardisering 

Enligt Feldman (2000) används rutiner som en riktlinje för det organisatoriska arbetet. Rutiner 

beskriver vad som ingår i en arbetsuppgift samt när och hur ofta den ska utföras 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Den beskriver också vem som är ansvarig för att utföra 

arbetsuppgiften. Enligt Feldman (2000) baseras mycket av företagens dagliga arbete på 

rutiner. Enligt Becker (2004) utgör rutiner en grund för organisationens kapacitet. Genom 

rutiner kan företag skapa en grund för hur arbetsuppgiften ska utföras och på så sätt 

möjliggöra för personalen att arbeta på samma sätt (ibid.). Axsäter (1991) menar att rutiner 

och fasta arbetssätt bland annat underlättar vid lagerhantering och kan motverka att 

saldodifferenser uppkommer.   

En standard beskriver i detalj hur verksamheten ska bedrivas (Petersson et al., 2009). 

Genom en standard beskrivs det arbetssätt som just nu anses vara bäst i fråga om hur ett 

arbetsmoment bör utföras, hur material bör förvaras och hur produktionen ska gå till (ibid.). 

Liker (2009) menar att ett standardiserat arbetssätt säkerställer en viss nivå av kvalitet och 

effektivitet i en process. Standarden bör kontinuerligt uppdateras vilket också bidrar till 

ständiga förbättringar (ibid.).  

Petersson et al. (2009) menar att det är viktigt med standardiserade arbetssätt, främst för 

att upptäcka avvikelser. Endast genom att använda sig av en standard kan företag upptäcka 

avvikelser som de senare kan arbeta med att förhindra. När det finns en tydlig 

överenskommelse om hur olika moment ska utföras blir det lättare att upptäcka om det sker en 

avvikelse (ibid.). Enligt Liker (2009) är det viktigt att de som utför arbetet är med och 

utformar standarden och även bidrar till att den ständigt förbättras. Att använda de anställdas 

kreativitet och ta vara på deras kunskap och idéer kan bidra till en ökad motivation hos 

personalen och på så vis utveckla företaget (ibid.). Genom att alltid arbeta på samma sätt vet 

de som utför arbetet vad som kommer att hända vilket bidrar till att minska osäkerheten i 

processen (Petersson et al., 2009). Många arbetsuppgifter är kreativa och oförutsägbara och 

det är viktigt att dessa arbetsuppgifter får förbli så. Dock är mer än hälften av 

arbetsuppgifterna repetitiva och det är dessa som bör standardiseras (ibid.).  
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3.14. Identifierade effektivitetsfaktorer 

Figur 5 är en modell som sammanställer olika effektivitetsfaktorer kopplade till ett företags 

inre effektivitet som identifierats i studiens teoretiska referensram. Modellen visar fem 

huvudområden som anses vara av vikt för att minska uppkomsten av saldodifferenser. 

 

 
 Figur 5. Modell över effektivitetsfaktorer.  
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4. Beskrivning av fallföretag 
Kapitlet ger en beskrivning av det studerade fallföretaget. Sandvik och affärsområdet Sandvik 

Materials Technology beskrivs. Därefter följer en beskrivning av avdelningen Råvarugården, 

vilken studiens empiriska resultat grundats på. 

4.1. Sandvik 

Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson. Redan tidigt satsade företaget stort på 

forskning och utveckling, att sätta kunderna i centrum och att arbeta på den globala 

marknaden. Denna strategi är något de fortfarande arbetar efter. 

Sandvik är idag en högteknologisk verkstadskoncern och världsledande inom bland annat 

verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och 

anläggningsindustrin och högförädlade produkter. 2013 hade företaget cirka 47 000 anställda 

och försäljning i mer än 130 länder. Sandvik arbetar för att utveckla och föra ut 

högteknologiska produkter och tjänster på marknaden som kan hjälpa till att öka kundernas 

produktivitet och lönsamhet.  

Sedan 2012 är Sandvik uppdelat i fem affärsområden: Sandvik Mining, Sandvik 

Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik 

Venture. 

4.2. Sandvik Materials Technology (SMT) 

Sandvik Materials Technology (SMT) är en del av Sandvik-koncernen. SMT är världsledande 

inom tillverkning och utveckling av avancerade rostfria stål- och speciallegeringar för 

krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. 

År 2013 arbetade drygt 7000 personer på SMT. SMT strävar efter att, med sina 

produkter och tjänster, hjälpa kunder till ökad produktivitet, ökad processäkerhet och högre 

kostnadseffektivitet. SMT består av fyra produktionsområden: Tube, Strip, Primary products 

and Wire och Heating Technology. Utöver dessa finns sex stödavdelningar där Sourcing and 

Logistics är en av dem. Inom Sourcing and Logistics finns 11 olika avdelningar varav en av 

dessa är Råvarugården.      

4.3. Råvarugården  

Under produktion på Sandvik bildas stora mängder rest- och spillprodukter vilka skickas i 

retur till Råvarugården. Till Råvarugården ankommer cirka 6000 ton råvaror av varierande 

stålsorter och form per vecka. Råvarorna mellanlagras, bearbetas, lagras och lastas på 

Råvarugården för att så småningom levereras till Stålverket som använder dessa i produktion.  

Råvarugården har konstaterat problem med saldodifferenser mellan det fysiska lagret 

och lagret i affärssystemet. Inget klart samband mellan differenser och lagerplatser eller 

råvaror har konstaterats. Anställda på Råvarugården upplever ökat problem med 

saldodifferenser på interna flöden av råvaror.   
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5. Kartläggning av Råvarugården 
I detta kapitel ges en beskrivning av Råvarugårdens verksamhet följt av beskrivningar av 

Råvarugårdens entreprenörer och samarbetspartners. Sedan följer beskrivningar av områden 

samt flödesscheman kopplade till potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser, 

vilka framkommit under intervjuer och observationer.  

5.1. Inkommande flöden  

Råvarugården har interna samt externa flöden av råvaror.  

Till interna råvaror räknas: 

 Återköp av returstål från Sandviks anläggningar utanför Sandviks industriområde i 

Sandviken. 

 Rest- och spillprodukter från olika tillverkningsprocesser på Sandviks industriområde i 

Sandviken. 

Till externa råvaror räknas: 

 Inköpta primära råvaror som till exempel krom, nickel och molybden. 

 Inköpta sekundära råvaror som till exempel järnskrot, rostfritt skrot och kromskrot. 

5.2. Utgående flöden  

Råvarugården har även ett utgående flöde vilket innefattar leveranser av råvaror till 

Stålverket. Råvarorna plockas från lagerplatser i olika laddningar vilka smälts ner i en ugn för 

att återanvändas i Stålverkets produktion. 

5.3. Organisation 

På Råvarugården arbetar sammanlagt 15 personer varav sju arbetar som returstålsmottagare 

på avdelningens godsmottagning. Utöver dessa finns fem ansvarsroller och tre ledningsroller. 

För en mer detaljerad överblick av organisationen se bilaga 4. 

  



 

24 

 

5.4. Område 

Råvarugårdens område innefattar bland annat en godsmottagning, drygt 100 lagerplatser samt 

olika hanteringsytor. I figur 6 nedan visar den lilla bilden Råvarugårdens geografiska läge i 

förhållande till omkringliggande områden och den stora bilden visar en detaljerad bild över 

Råvarugårdens område och lagerplatser. Området är cirka 72 000 m
2
 stort. 

 

Figur 6. Karta över Råvarugården och dess tillhörande område. 
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5.5. Lagerplatser 

Råvarugården har ett totalt lager på ungefär 15 000 ton vilket innefattar alla lagerplatser samt 

platser för mellanlagring. På många lagerplatser blandas, på grund av platsbrist, olika former 

av samma råvara. 

Lagerplatserna på Råvarugården har en rad olika beteckningar: BÅ, TM, SVAL, UT 

och ÅS. De är ofta namngivna efter de råvaror som lagerförs på platsen eller den geografiska 

plats de har på gården. Lagerplatser som är placerade under tak är de som benämns UT vilka 

byggdes 2012. 

Vissa råvaror kräver bearbetning vilka placeras på mellanlagerplatserna HF och SL. De 

finns dels på Råvarugårdens område utanför kapverket men även hos entreprenören Harsco.  

Udda råvaror som inkommer till Råvarugården (vilka är 50 till 60 olika sorter) 

registreras i SAP på lagerplatserna TM10 och TM85. I verkligheten finns inte dessa 

lagerplatser utan udda råvaror placeras istället på olika platser på gården där tillfälligt 

utrymme finns.  

Under intervjuerna framkom delade meningar om hur lätta lagerplatserna var att hitta. 

Flertalet av de intervjuade menade att det var rörigt bland lagerplatserna. Någon menade att 

det skulle ta lång tid för en nyanställd att kunna arbeta själv. En av de intervjuade, vilken har 

arbetat på Råvarugården i över fem år, uppger: ”Jag hittar fortfarande inte, trots min 

arbetslivserfarenhet”. 

5.6. Entreprenörer: LM maskin, Harsco och Foria 

Råvarugården har tre entreprenörer. Respektive arbetsuppgifter för dessa beskrivs nedan. 

5.6.1. LM maskin 

På LM maskin i Sandviken finns ungefär 30 maskiner samt 16 anställda vilka hjälper 

Stålverket med olika maskintjänster. Tolv av dessa arbetar med hantering av råvaror på 

Råvarugården. Hantering av råvarorna sker i huvudsak med följande maskiner:  

 Två lastkranar: vars huvuduppgift består av att plocka råvaror ur lagret på 

Råvarugården för att sedan leverera dessa till ugn för smältning i Stålverket. 

Lastkranarna arbetar dygnet runt i skift. Under ett skift transporteras ungefär fem till 

sex laster till ugn, vilket innebär drygt 15 laster per dygn. En detaljerad beskrivning av 

plockning beskrivs i kapitel 5.12.3. 

 En lastmaskin: vars huvuduppgift på Råvarugården består av att fylla på lagerplatser 

med råvaror. Lastmaskinen hjälper också Råvarugården med diverse uppgifter så som 

städning på gården. 

 En dumperbil: vars uppgift på Råvarugården är att transportera råvaror från kapverket 

till angiven lagerplats.  
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5.6.2. Harsco 

På Harsco i Sandviken arbetar tolv personer som ansvarar för: 

 Hantering och bearbetning av slagg som uppstår vid ståltillverkning i Stålverket. Den 

metall som återstår lagras på Råvarugården innan den återanvänds av Stålverket. 

Processen beskrivs i detalj i kapitel 5.12.1. 

 Hantering och bearbetning av råvaror som är för stora för att kunna smältas i ugn eller 

inte kan delas i Kapverket. Råvarorna lagras sedan på Råvarugården. Processen 

beskrivs i detalj under kapitel 5.12.2. 

5.6.3. Foria 

På Foria i Sandviken arbetar åtta personer i skift och deras huvudsakliga uppgift på 

Råvarugården är att ansvara över inne- och uteskärning i kapverket samt för rörsorteringen. 

För att råvarorna ska kunna smältas i ugnen krävs att bitarna är max en och en halv meter 

långa och väger under två ton. Ute delas de råvaror som är över åtta meter och inne delas de 

råvaror som är under åtta meter. Kapverket delar råvaror utifrån muntlig order från i huvudsak 

två personer från Råvarugården.  

5.7. Transportavdelning på Sandvik 

På Sandvik finns en Transportavdelning vilka har i uppgift att hjälpa de olika tillverknings-

enheterna på industriområdet med varierande typer av transporttjänster. Till Råvarugården 

transporteras råvaror från hela Sandviks område av personer från Transportavdelningen.  

Viss personal från Transportavdelningen är stationerad på en specifik plats på Sandvik. 

På Råvarugården är fem personer stationerade. Två av dessa kör lastmaskin på sågplan vilka 

flyttar råvaror från sågplan till lagerplatser och mellanlagerplatser utanför kapverket. 

Resterande tre kör lastmaskin på gården vilka transporterar råvaror från godsmottagningen till 

lagerplatser. 

5.8. Styrlistor 

En så kallad styrlista som anger råvarornas lagerplatser ska användas av samtliga förare som 

transporterar interna råvaror till lagerplatser. Det ska finnas styrlistor tillgängliga i alla 

maskiner, hos Råvarugårdens entreprenörer och hos Råvarugården.  

Listorna uppdateras kontinuerligt och olika personer på Råvarugården delar ut listorna 

till berörd personal. Uppdateringar av listan sker ofta då även små förändringar måste 

registreras. Råvarugården ansvarar inte för att de gamla listorna samlas in eller slängs. Istället 

ansvarar förarna själva för att uppgifter från den senaste listan följs vid tippning av råvaror.  

5.8.1. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser 

All personal utgår inte från den senaste listan utan behåller den gamla och arbetar efter den. 

Flertalet personer arbetar efter erfarenhet vilket inneburit att styrlistan inte följs då den 

upplevts som onödig. Det finns inga rutiner kring hur berörd personal får styrlistorna. Ingen 

ansvarar för att dela ut dessa utan de delas ut av olika personer vid olika tillfällen. 
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5.9. Affärssystem och lagerhanteringssystem 

På Råvarugården används i huvudsak affärssystemet SAP men även lagerhanteringssystemet 

ROS används, vilka beskrivs nedan. 

5.9.1. SAP 

Affärssystemet SAP installerades på Råvarugården 2006 i syfte att förbättra kontrollen över 

råvarukostnader och råvaruoptimering. Råvaror som ankommer till Råvarugården registreras i 

SAP men råvarorna förbrukas i ROS.  I huvudsak läses dock information över från SAP till 

ROS. Alla som arbetar på Råvarugården kan lägga till information i SAP, så som exempelvis 

uppdatering av lagersaldot.  

5.9.2. ROS (RåvaruOptimeringsSystem) 

Systemet ROS är Stålverkets huvudsystem vilket hanterar deras produktion och lager. 

Systemet används också av Råvarugården. Innan installationen av SAP användes ROS vid 

både inköp och förburkning av råvaror. Sedan 2006 används ROS endast vid förbrukning av 

råvaror. De förbrukas i ROS genom att ett lastkort skapas. SAP överför information om 

lagersaldon till ROS för att dessa ska bli tillgängliga att använda. Efter förbrukning 

uppdateras lagersaldot från ROS till SAP. 

5.9.3. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser 

Vid överföringar mellan systemen SAP och ROS händer det att vissa överföringar inte 

kommer fram. Detta problem leder till att information om lagersaldon kommer in i systemen i 

fel ordning eller att de blir försenade. Det medför att lagersaldot i SAP inte är korrekt. 

5.10. Godsmottagning 

Godsmottagningen hanterar majoriteten av de råvaror som inkommer till Råvarugården. 

Hanteringen av råvaror ser olika ut beroende på om de är interna eller externa. Vid externa 

inköp samt vid interna återköp inkommer först en avisering från leverantör till 

godsmottagningen vilket inte sker för interna råvaror från Sandviks industriområde. De 

interna råvarorna placeras antingen utanför godsmottagningen eller på sågplan. Vid råvaror 

som inkommer till godsmottagningen sker en ankomstkontroll där råvarorna klassificeras. 

Vid inköpta råvaror samt återköpt returstål som inkommer till Råvarugården med lastbil 

ska någon från godsmottagningen i mån om tid följa med chauffören för att kontrollera att 

råvarorna tippas på rätt plats. De ska även kontrollera att det inte är blandade råvaror som 

läggs på lagerplatsen eller att det är andra saker med i lasten så som batterier, plast, trä, sten 

eller stora isblock på vintern. 

Godsmottagningen ansvarar också för att genomföra registreringar av råvaror i SAP på 

lagerplats eller mellanlagerplats (PIA) samt lagerförflyttningar där emellan. 

De som arbetar på godsmottagningen hanterar stora mängder papperslistor varje dag 

och enligt information från intervjuer inkommer ungefär 450 listor per vecka. Listorna anger 

bland annat information om invägningar från de fordon som transporterar råvaror på gården. 

Ytterligare ett 20-tal listor per vecka inkommer också från entreprenören Harsco. 
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5.10.1. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser 

Förflyttningar mellan mellanlagerplatserna i samband med bearbetning sker dagligen. Det är 

inte alltid som dessa förflyttningar registreras i affärsystemet vilket leder till att 

saldodifferenser uppstår. 

Vissa av de listor som inte lämnas in direkt blir istället liggandes i maskinerna. Det har 

hänt att det tagit flera veckor eller till och med månader innan listorna kommit in vilket leder 

till att registreringar i SAP blir försenade eller helt uteblir. Vid försenade listor skapas ett 

tillfälligt felaktigt saldo och då listor inte lämnas in bidrar det till att saldodifferenser uppstår.  

Då listorna fylls i olika av olika förare har godsmottagningen svårigheter att tolka vad 

som står vilket leder till att fel uppgifter registreras i SAP. 

5.11. Vågar 

Råvaror som hanteras på Råvarugården vägs på fyra olika sätt: 

1. Lastbilar som ankommer via Centralvakten
5
 vägs inklusive last vid passering. 

Lastbilen vägs sedan utan last då den passerar vakten på vägen ut. 

2. På Råvarugårdens område finns en våg placerad vid utomhuslagret. På vågen vägs 

bland annat dumperbilar med last.  

3. När Transportavdelningen kör råvaror till lagerplatser vägs råvarorna på lastmaskinens 

gafflar. Genom att vinkla gafflarna och höja dem till ett visst läge läser maskinen 

automatiskt av lastens vikt.  

4. De lastkranar som LM maskin använder för att plocka råvaror ur lagret har en vågvagn 

där råvarorna vägs i samband med plockning.  

Genom att genomföra en kalibrering
6
  av en våg säkerställs det att vågen mäter rätt. 

Råvarugården ansvarar för att kalibrering av vågar sker i samtliga maskiner som används på 

området.  

Kalibrering av de vågar som finns i lastmaskinerna ska genomföras med jämna 

mellanrum. Förare har fått i uppgift av Råvarugården att själva ansvara för att maskinernas 

gafflar väger rätt genom att genomföra kalibreringar. En lista finns att fylla i då kalibrering av 

lastmaskinerna sker.  

Vågvagnarna kalibreras av Råvarugården. Bestämmelser om hur kalibrering av dessa 

vågvagnar ska genomföras finns att tillgå, men det kan inte säkerställas att detta utförs. 

Vågarnas sensorer kan påverkas av bland annat snö och is. 

  

                                                 
5
 Transporter in till Sandviks industriområde i Sandviken sker genom bland annat Centralvakten. 

6
 En kalibrering sker genom att ett mätinstrument jämförs med en så kallad känd normal, vilket till exempel kan 

vara ett visst material som man med säkerhet vet vikten på. Viss justering i samband med kalibrering kan 

förekomma men en viss mätosäkerhet kommer dock alltid finnas (Swedac, 2014). 
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5.11.1. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser 

Ansvarig person på Råvarugården är medveten om att kalibreringslistan för lastmaskinerna 

finns men uppfattar den som onödig då förarna själva ansvarar för att kalibrera vågarna när de 

upptäcker att de väger fel. Det har konstaterats att Råvarugården inte säkerställer att 

kalibreringen av lastmaskinerna genomförs.   

För lastkranarnas vågvagnar finns bestämmelser för hur kalibreringar ska gå till och hur 

ofta. I nuvarande skede finns inget som säkerställer att kalibrering av vågvagnarna genomförs 

regelbundet eller att den genomförs alls. Intervjuade personer uppger att vågarna på 

vågvagnarna vid ett flertal tillfällen visat fel vikt. 

När råvaror ska vägas på lastmaskinernas gafflar påverkas resultatet av hur råvarorna 

placerats och hur gafflarna vinklas. Vikten kan därför påverkas av vem som transporterar 

råvarorna då olika personer utför vägningarna olika.  

Vågen på Råvarugården påverkas av hur dumperbilen placerar sig och om den står 

stilla. Resultatet av avläsningen kan därför variera.  

Om kalibrering inte sker och vågarna uppger fel information, registreras fel uppgifter i 

lagersaldot i SAP. 

Det är inte alltid som alla råvaror vägts innan de tippats. När råvarorna endast väger 

några ton har det uppfattats som onödigt att väga dessa då det enligt vissa ”inte blir så stor 

differens ändå”. Det leder till att råvaror hamnar på fysisk lagerplats men inte i SAP. 
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5.12. Interna flöden 

Samtliga interna flöden har kartlagts på Råvarugården. I detta kapitel presenteras 

flödesscheman där potentiella orsaker till saldodifferenser identifierats. För övriga interna 

flöden se bilaga 5.  

5.12.1. Harsco grytor (inkommande flöde) 

En av Harscos uppgifter på Sandvik består av att utvinna metall ur slagg som uppstår vid 

ståltillverkning. Slagg blir kvar i grytor som stålet smälts i. Metall som utvinns lagras på 

Råvarugården inför återanvändning. För flödescheman över denna process se figur 7 nedan. 

 

1. Stålverket meddelar Harsco via telefon att det 

finns grytor att hämta. 

2. Harsco noterar angiven kvalitet på ett papper. 

3. Grytorna hämtas och görs rent från slagg 

genom att en stålkula släpps på dem.  

4. Slaggen som blir kvar tippas på högar (vilka är 

omärkta ytor som inte är registrerade som 

lagerplatser i SAP). 

5. Slaggen från grytorna bearbetas (görs rent) i 

en kvarnanläggning som möjliggör utsortering 

av metaller (rena råvaror) tills grus blir kvar. 

Även i gruset finns vissa metallrester vilka 

också tas omhand av Harsco.  

6. Råvarorna lastas efter bearbetning på Harscos 

egna dumperbilar. 

7. Råvarorna vägs på vågen på Råvarugårdens 

område.  

8. En lista fylls i av föraren med bruttovikt, 

kvalitet, tara-kod
7
. 

9. Råvarorna tippas på lagerplatserna BÅ11, 

BÅ12 eller BÅ26 om lagerplatserna inte är 

fulla (steg 9A). Om de är fulla tippas 

istället råvarorna på mellanlagerplatser 

SL11, SL12 eller SL26 på Harscos område 

(steg 9B). 

10. Listan märks sedan ”Bås” alternativt 

”Slag” beroende på vart råvarorna tippats
8
. 

11. Listan lämnas till chefen för Harsco. 

12. Chefen mailar listan till godsmottagningen 

cirka tre gånger i veckan. 

13. Returstålsmottagarna för in uppgifterna 

från listan i SAP. Råvarorna registreras 

som lagerförda på BÅ11. BÅ12 eller 

BÅ26, oavsett om listan är märkt ”Slag” 

eller ”Bås”. Råvarorna blir tillgängliga på 

lager i systemet.  

Figur 7. Flödesschema över grytor. 

                                                 
7
 En tara-kod anger vilket fordon som transporterat råvarorna. Nettovikten räknas sedan ut i SAP med hjälp av 

angiven tara-kod på listan. 

8
 Listorna märks ”Slag” då råvaror placeras på mellanlagerplatser. Då råvaror placeras på slutgiltig lagerplats 

märks de istället ”Bås”. 
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5.12.1.1. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser  

SL11, SL12 och SL26 finns inte med i SAP. De platser som fungerar som ett extralager har 

inte registrerats i systemet då det ansetts mer korrekt att ha råvarorna registrerade på samma 

plats i systemet. Råvarorna lagerförs istället på BÅ11, BÅ12 eller BÅ26. Råvarorna finns 

därför på två platser fysiskt men endast på en plats enligt systemets lagersaldo. Vem som 

ansvarar för att fylla på råvaror från dessa mellanlagerplatser till de slutgiltiga båsplatserna då 

lagerplatsen börjar bli tomt är oklart. Då lagerplatserna hos Harsco ägs av Råvarugården, 

upplever Harsco att det inte är deras ansvar att meddela vad som ligger på dessa platser. Dessa 

råvaror har blivit liggande på SL platerna trots råvarubrist på BÅ11, BÅ12 eller BÅ26. När 

råvarorna endast registreras på en plats men egentligen finns på två leder det till en upplevd 

saldodifferens då det finns mer råvaror i systemet än vad som syns i lagerplatsen.   

5.12.2. Sågplan (inkommande flöden) 

Till sågplan ankommer olika sorters råvaror från Sandviks industriområde. Det är långa 

råvaror över åtta meter, långa råvaror under åtta meter men över en och en halv meter samt 

udda råvaror. Råvarorna hanteras av två personer som är stationerade på Råvarugården. Foria 

delar de råvaror som behöver delas vartefter LM maskin kör ut dessa till respektive lagerplats. 

Beroende på vilka sorters råvaror som ankommer till sågplan sker olika processer, vilka 

specificeras i tre flödesscheman nedan (figur 8, figur 9 och figur 10). 

5.12.2.1. Flöde 1 – Råvaror som ej behöver delas 

 

1. Råvaror lämnas på sågplan från hela Sandviks 

industriområde i Sandviken. 

2. En returstålsmottagare klassar, godkänner och 

märker råvarorna. 

3. En lastmaskinsförare från Transportavdel-

ningen väger råvarorna på fordonets gafflar. 

4. Föraren anger bruttovikt, kvalitet, leverantör 

samt tara-kod på en lista som märks ”Bås”. 

5. Råvarorna tippas på lagerplats efter angiven 

plats på styrlista. 

6. Vid tillfälle lämnas listan till 

godsmottagningen av lastmaskinsföraren. 

7. Returstålsmottagare registrerar uppgifterna i 

SAP. Råvarorna blir tillgängliga på lager i 

SAP. 

Figur 8. Flödesschema över råvaror som ej behöver delas. 
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5.12.2.2. Flöde 2 – Råvaror som behöver delas 

 

1. Råvaror lämnas på sågplan från hela 

Sandviks industriområde i Sandviken. 

2. En returstålsmottagare klassar, godkänner 

och märker råvarorna. 

3. Råvarorna transporteras sedan till Foria. 

A) Om råvarorna kan vägas på fordonets 

gafflar väger lastmaskinsföraren dem. 

B) Om råvarorna är för tunga eller av någon 

annan anledning inte kan vägas av 

Transportavdelningen, vägs de istället av 

Foria på gafflar på deras maskin. 

4. Beroende på råvarornas form och tyngd 

placeras de antigen på mellanlager vid 

kapverket eller på en så kallad hög (vilket är 

en omärkt yta som inte är en registrerad 

lagerplats i SAP) vid kapverkets 

uteskärning.  

5.  Lastmaskinsföraren eller Foria anger 

bruttovikt, kvalitet, leverantör samt tara-kod 

på en lista som märks ”Slag”. 

6. Lastmaskinföraren eller Foria lämnar listan 

till godsmottagningen. 

7. Returstålsmottagare registrerar uppgifterna i 

SAP som PIA. Råvarorna blir således inte 

tillgängliga att användas i SAP. 

 

8. A) De råvaror som placerats på ”hög” delas  

av Foria utomhus och placeras sedan på en 

mellanlagerplats. 

B) För övriga råvaror som redan är placerade 

på mellanlager, se steg 9. 

9. Råvarorna hämtas från mellanlagerplatser av 

Foria efter order. 

10. Foria delar råvarorna inomhus och lägger 

delade råvaror i lådor som är numrerade 1, 2, 

3 och 4. Lådorna lastas i nummerordning, 

vilka råvaror som placeras i respektive låda 

skrivs upp på en tavla inne i kapverket. 

11. Foria ringer till LM maskin och meddelar att 

det finns lådor att hämta. 

12. LM maskin hämtar lådorna med dumperbil, 

med start vid den lägsta siffran först. 

13. LM maskin väger råvarorna och placerar dem 

på lagerplats enligt en styrlista. 

14. LM maskin fyller i en lista med bruttovikt, 

kvalitet, tara-kod, leverantör och lagerplats. 

15. Listan lämnas sedan in till godsmottagningen 

vid dagens slut. 

16. Returstålsmottagarna för in uppgifterna i 

SAP och råvarorna lagerförflyttas från PIA 

till lagerplats och blir således tillgängliga i 

lagret i systemet.  

Figur 9. Flödesschema över råvaror som behöver delas. 
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5.12.2.3. Flöde 3 – Kromstål 

Förutom att Harsco bearbetar råvaror i sin kvarnanläggning hjälper de också till att slå sönder 

råvaror som är för stora för att smältas i ugnen eller som av någon anledning inte kan delas av 

Foria i kapverket.  

 

 

1. Råvaror lämnas på sågplan från hela Sandviks 

industriområde i Sandviken. 

2. En returstålsmottagare klassar, godkänner och 

märker råvarorna. 

3. En lastmaskinsförare från 

Transportavdelningen väger råvarorna på 

fordonets gafflar. 

4. Råvarorna transporteras av lastmaskinsföraren 

till Harsco och tippar dessa på en hög (vilket 

är en omärkt yta som inte är en registrerad 

lagerplats i SAP) på Harscos område.  

5. Lastmaskinsföraren märker en lista med 

”Harsco” och fyller i bruttovikt, kvalitet, tara-

kod och ”SL” som lagerplats. 

6. Listan lämnas till godsmottagningen. 

7. En returstålsmottagare lägger in 

informationen från listan i SAP. Råvarorna 

lagerförs som PIA, vilket innebär att 

råvarorna är blockerade i SAP.  

8. Harsco får order av Råvarugården när de ska 

bearbeta råvarorna. 

9. Råvarorna slås sönder av Harsco med hjälp 

av en stor stålkula (9A).  

Om Harsco inte kan slå sönder råvarorna och 

de väger under tre ton läggs de på 

mellanlager på plats SL20 där de sedan 

hämtas och bearbetas av Foria (9B) vilket går 

över till Forias process (se ovan). 

10. Råvarorna lastas på Harscos dumperbilar 

efter bearbetning. 

11. Råvarorna vägs.  

12. En lista fylls i av Harsco med bruttovikt, 

kvalitet och tara-kod. 

13. Råvarorna tippas på Råvarugårdens område 

på angiven lagerplats utifrån styrlista 

14. Listan märks ”Bås”. 

15. Listan lämnas till chefen för Harsco. 

16. Chefen mailar listan till godsmottagningen 

cirka tre gånger per vecka.  

17. En returstålsmottagare för in uppgifterna från 

listan i SAP. Råvarorna lagerförflyttas från 

PIA till lagerplats och blir således 

tillgängliga i lagret i systemet. 

Figur 10. Flödesschema över kromstål. 

5.12.2.4. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser 

Personal på sågplan placerar råvaror på mellanlager utanför kapverket. Det har 

uppmärksammats av Foria att råvaror placerats på mellanlager utanför kapverket av personal 

som inte arbetar på sågplan. En risk finns då att råvarorna inte blir invägda. Efter att råvarorna 

bearbetats av Foria och sedan hämtas av LM maskin genomförs en lagerförflyttning i SAP av 
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godsmottagningen. Då råvarorna inte är inregistrerade på mellanlager från början leder det till 

att det vid lagerförflyttningen sker en felaktig transaktion.  

5.12.3. Plockning (utgående flöde)  

De råvaror som ska plockas för att transporteras till ugn finns angivet på ett lastkort. Vid 

planering av lastkorten tas hänsyn till planerade partier som ska användas av Stålverket. En 

lastning består normalt av fem till tjugo olika råvaror och väger mellan 75 och 80 ton. Nedan 

visas ett flödesschema över det utgående flödet av råvaror, se figur 11. 

 

 

1. Order inkommer från en planeringsavdelning 

på Sandvik till systemet ROS.  

2. Optimeringsteknikern planerar ett lastkort för 

vad som ska lastas till varje lastning med hjälp 

av ROS.  

3. Färdiga lastkort finns tillgängliga på en 

datorskärm i LM maskins lastkranar.  

4. Om tillräckligt med råvaror finns att lasta, 

steg 5A. Annars, steg 5B.  

5. A) Förare av lastkranen lastar angiven mängd 

och kvalitet i burkar. Vikten på råvarorna 

uppdateras automatisk med hjälp en våg.      

B) Ringer jouren eller ansvarig person från 

Råvarugården och får angivet vilka råvaror 

som ska lastas istället. 

6. Lastar ersättningsmaterial i burk. 

7. Efter lastning av ersättningsmaterial märks 

detta på datorskärmen i en kolumn. 

8. Vid slutförd lastning registreras detta av 

förare på datorskärmen.  

9. Burken ställs sedan utanför Stålverket. 

10. Någon från Transportavdelningen 

transporterar burken till ugn för smältning. 

11. Råvarorna registreras i ROS som PIA av en 

person på Stålverket vilket automatiskt läses 

över till SAP som PIA. Råvarorna blir 

blockerade i SAP. 

 

 

Figur 11. Flödesschema över utgående flöde till ugn. 

5.12.3.1. Potentiella orsaker till uppkomsten av saldodifferenser  

Det är inte alltid som hänsyn tas till de råvaror som är registrerade som PIA i SAP och därför 

inte är tillgängliga. Istället ses det totala lagersaldot som tillgängligt. Det uppstår då en 

differens mellan vad systemet visar och vad som egentligen finns tillgängligt i lager. Då det 

kan ta ungefär två till tre veckor för råvarorna att bli bearbetade och bli användbara kan detta 

leda till brist på råvaror. 
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Ibland tas egna initiativ angående ersättningsmaterial samt att det inte registrerats i 

ROS, vilket leder till att fel råvaror registreras i systemet och orsakar saldodifferens.  

Det har även hänt att råvaror plockats direkt i samband med att lagerplatsen på 

Råvarugården fyllts på med råvaror från Harscos bearbetning. Detta leder till att listorna med 

råvaror registreras i fel ordning i SAP vilket bidrar till felaktiga lagersaldon. 

5.13. Inventering 

En strukturerad inventering sker fyra gånger per år av samtliga råvaror. Returstålet från 

Sandviks industriområde och från Sandviks anläggningar utomlands inventeras av i huvudsak 

två personer från Råvarugården.  

Råvarorna är svårhanterliga på grund av deras tyngd. Vissa lagerplatser innehåller olika 

former av råvaror vilket försvårar ytterligare på grund av att vikten mellan dessa varierar. Vid 

inventeringens början skrivs en lagerlista ut över råvarornas aktuella saldo från SAP. På grund 

av råvarornas storlek och vikt sker inventeringen genom en uppskattning av volym för 

råvarorna i varje lagerplats. Volymvikten tas fram med hjälp av en tabell som anger de olika 

råvarornas volymvikt, vilken sedan jämförs med lagersaldot. Om de uppskattade 

volymvikterna stämmer med lagersaldot godtas den. Skulle skillnaden vara allt för stor utförs 

ytterligare en undersökning och en ny uppskattning av volymen. Skulle felet bestå genomförs 

en saldojustering. Uppskattningen av råvarornas volym är till stor del beroende av 

erfarenheter kring råvarorna. På grund av den tid det tar att inventera och de mängder av 

transaktioner som sker under denna tid justeras endast differensen och inte den faktiska 

uppskattade mängden på lagerplatsen. Då stora felkällor upptäcks i samband visuella 

kontroller genomförs också saldojusteringar.  

Inventeringsprocessen är tidskrävande och kan ta upp till fem dygn vilket beror på 

mängden råvaror som ska inventeras och storleken på utelagret. Vissa mellanlagerplatser som 

inte funnits med i SAP har missats vid en inventering. 

5.14. Kommunikation och information 

Kommunikationen inom Råvarugården och med andra avdelningar och entreprenörerna sker 

till stor del muntligt. På fallföretaget råder delade meningar om hur kommunikationen 

fungerar. Någon upplevde att fokus för många ligger kring egna arbetsuppgifter och det egna 

ansvarsområdet och att kommunikation med övriga inte riktigt fungerade. Några upplevde 

också att saker och ting inte dubbelkollades utan att informationen från systemen istället fick 

allt för stort förtroende.    

Kontakten med andra avdelningar på Sandvik har enligt några av de intervjuade ökat 

och Råvarugården försöker sprida information om hur de vill att avdelningarna ska hantera de 

råvaror som skickas till Råvarugården. 

Bland de intervjuade upplevdes kvaliteten på kommunikation vid ett visst tillfälle som 

olika: någon ansåg att kommunikationen var bra och tillräcklig medan någon upplevde den 

som bristfällig. Kommunikationen mellan Råvarugården och de olika entreprenörerna har i 

vissa situationer upplevts som bristfällig. Information om order kan ges av olika personer som 

ibland motsäger varandra. 
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Några intervjuade personer ansåg att de försökt kommunicera med ansvariga personer 

på Råvarugården och gett förslag på förbättringar men upplevde det som att ingen lyssnade. 

Viss personal uppfattade kommunikationen med ledningen som brisfällig, en anställd 

uttryckte sig på följande sätt: ”En del tänker bara på siffror”. En annan anställd ansåg att en 

ökad kommunikation med ledningen skulle vara att föredra då beslut ibland genomförs utan 

att vara verklighetsförankrade.  

Personalen uppger att information kring saldodifferenser till de anställda på 

Råvarugården och övriga inblandade i de olika råvaruprocesserna saknas. 
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6. Saldodifferensernas påverkan 
Nedan visas en sammanställning av saldodifferensernas påverkan på olika parter i 

processerna och på vilket sätt det bidrar till en minskad effektivitet.  

6.1. Råvarugården 

Personalen på Råvarugården påverkas av saldodifferenser genom behov av extra kontroller av 

lagerplatser och ett ökat behov av saldojusteringar. Det innebär också att personal måste lägga 

tid på att söka efter råvaror som ligger på annan plats än vad lagersaldot i SAP anger. Det 

leder till minskad effektivitet i form av onödigt merarbete. 

Råvarugården påverkas av saldodifferenser genom att inköpsavdelningen köper råvaror 

med marginaler för att minska störningar i produktionen. Det händer också att för lite råvaror 

ibland köps in vilket leder till råvarubrister. Akut behov av råvaror har lett till att dåliga 

affärer med onödigt höga priser genomförts med leverantörer. Personalen på Råvarugården 

genomför extra visuella kontroller av lagret då systemets lagersaldo ofta visar felaktiga 

siffror. 

6.2. Entreprenörer  

Vid råvarubrist de som arbetar med att plocka råvaror på LM maskin. Råvarubrist är något 

som, enligt uppgifter, är relativt vanligt. Vid råvarubrist måste tidskrävande samtal 

genomföras eller plockning avbrytas, vilket leder till merarbete eller produktionstörning i 

Stålverket.  

Ordern som inkommer från Råvarugården till Foria gäller oftast för en vecka i taget. 

Stora bearbetningsorder som inkommer vid råvarubrist leder till slitage på kapverkets 

maskiner. Det leder till ett ökat behov av service på maskinerna vilket skapar onödiga 

kostnader för Foria. 

6.3. Påverkas inte av saldodifferenser 

Majoriteten av de intervjuade personerna under fallstudien uppgav att de inte påverkas av 

saldodifferenser i sitt dagliga arbete. Flertalet av dessa personer hanterade ankommande 

råvaror till Råvarugården samt transporterar råvaror till olika lagerplatser.   
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7. Analys och diskussion 
Analysen är strukturerad efter de identifierade effektivitetsfaktorer som presenterats under 

studiens teoretiska referensram. De potentiella orsakerna till uppkomsten av saldo-

differenserna som framkommit under fallstudien analyseras i förhållande till teori samt de 

identifierade effektivitetsfaktorerna. 

7.1. Inventering 

Enligt Jonsson och Mattson (2005) syftar inventeringen till att korrigera felaktiga lagersaldon. 

Genom inventering kan också risken för felaktiga lagersaldon minska (Fleisch och Tellkamp, 

2005; Mattson och Jonsson, 2003). På det studerade fallföretaget inventeras råvarorna fyra 

gånger om året och inventeringen är en tidskrävande process. Tiden det tar att inventera kan 

vara en orsak till att det inte genomförs oftare. Då inventering ofta kan vara ett sätt att 

korrigera saldodifferenserna, kan det också vara en orsak till att de uppstår.  

 Felaktiga lagersaldon i samband med en inventering kan uppstå genom att lagerplatser 

av olika anledningar missas eller glöms bort eller på grund av felräkning (Wild, 2004). 

 På fallföretaget finns ett flertal mellanlagerplatser som inte är registrerade i SAP. De 

platser som fungerar som ett extralager har inte registrerats i systemet då det ansetts mer 

korrekt att ha råvarorna registrerat på en och samma plats i systemet. Eftersom att 

lagerplatserna inte funnits med i systemet har de ibland missats vid inventering. Detta har lett 

till felaktiga lagersaldon och råvarubrist. 

 På fallföretaget finns mellanlager på olika ställen på Råvarugårdens område men även 

på angränsade områden hos entreprenörer, vilket tyder på mer svårinventerade och 

svårkontrollerade lagerplatser. Dessa mellanlagerplatser har missats vid en inventering, vilket 

bidragit till felaktiga lagersaldon. Problemet med att lagerplatser missas vid en inventering är 

troligtvis större vid utomhuslager på grund av dess stora lagringsytor.  

 Genom att genomföra en ABC-analys av råvaror skapas en struktur som möjliggör för 

prioritering (Oskarsson et al., 2006). Bland annat kan en ökad styrning tillämpas på råvaror 

med högre värde (ibid.). Fleisch och Tellkamp (2005) och Jonsson och Mattsson (2005) 

framhåller också att de lagerplatser som är extra problematiska, så som de lagerplatser som 

visar ett negativt lagersaldo, med fördel bör inventeras ofta. Exempelvis kan dessa 

lagerplatser inventeras vecko- eller månadsvis istället för fyra gånger om året. 

 Enligt Wild (2004) är det viktigt att en inventering inte endast ses som en lösning på ett 

problem utan istället används som ett sätt att upptäcka fel. Vid inventering som visar felaktiga 

lagersaldon genomförs ofta en saldojustering vilket inte bidrar till att lösa det bakomliggande 

problemet. Metoden ”5 varför” är ett effektivt verktyg då den grundäggande orsaken vill 

kartläggas (Petersson et al., 2009). Metoden kan med fördel appliceras i samband med en 

inventering.   

Enligt Axsäter (1991), Kang (2004), Kang och Gershwin (2005) och Wild (2004) kan 

rätt utförd inventering ge korrekta lagersaldon. Då inventeringen på det studerade fallföretaget 

sker genom en uppskattning av lagersaldot, bidrar det till att ett korrekt lagervärde inte helt 

kan uppnås.  
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Inventering i utomhuslager försvåras av yttre miljö så som snö och is. När råvarorna 

ligger oskyddade på marken och exempelvis täcks av snö blir en uppskattning av 

lagerplatsernas innehåll svårare.   

7.2. Människan och motivation 

Ett företags effektivitet påverkas bland annat av hur väl företagets personal presterar under 

arbetstid (Lumsden, 2006). Personalens beteende påverkas av motivation, kunskap och 

attityder till sitt arbete (ibid.). På det studerade fallföretaget upplever delar av personalen att 

deras förbättringsförslag inte tas på allvar. Bristande känsla av delaktighet kan enligt 

Antonowsky (2005) och Johnsson et al. (2003) leda till att personalen tappar motivation för 

sin arbetsuppgift. Personal som inte känner någon motivation för sin arbetsuppgift utför den 

troligtvis på ett sämre sätt. Det kan anses troligt att en del av de mänskliga felen som 

uppkommer beror på slarv eller på bristande engagemang från personalen. Om motivationen 

hos personalen ökas kan också antalet fel som leder till saldodifferenser minskas. 

 Att ledningen rör sig ute i verksamheten och visar sig intresserad kan vara ett sätt att 

motivera personalen. Rother (2010) menar att genom att göra besök i verksamheten kan 

förbättringsmöjligheter lättare upptäckas. Det kan antas att genom att ha en närmare kontakt 

med de anställda blir kommunikationen mer direkt och tydlig och personalen kan framföra 

sina åsikter direkt till ledningen. Enligt Liker (2009) är det också viktigt att ledningen inte tar 

beslut som baseras endast på siffror och information från andra utan istället ger sig ut och 

tittar själv för att på ett effektivt sätt kunna lösa uppkomna problem. 

7.3. Processer och processförbättringar 

För att möjliggöra effektiva förbättringar inom processer krävs det att förbättringarna 

anpassas till verkligheten (Liker, 2009; Rother, 2010). Det blir därför avgörande för företagets 

effektivitet att de som ska genomföra processförbättringar befinner sig ute i verksamheten och 

skapar en ökad förståelse. 

7.3.1. Förenkling 

Ett naturligt första steg i all effektivisering är att rationalisera processer genom att eliminera 

icke värdeskapande aktiviteter (Lumsden, 2006; Mattsson, 2012; Olhager, 2000). Genom 

förenkling minskas risken att fel uppstår (Wild, 2004). 

På fallföretaget har ett stort antal människor tillgång till lagret. Olika personer från olika 

avdelningar och entreprenörer tippar råvaror själva på lagerplatserna. Även lastbilschaufförer 

som ankommer till Råvarugården med återköpt returstål ansvarar ofta för att tippa råvarorna 

själva. Denna okontrollerade tillgång till lagret kan anses vara en betydande orsak till att 

saldodifferenser uppstår.  

Ballard (1996) menar att fungerande övervakning av lager är betydande för att erhålla 

ett lyckat lagersystem. Vid utomhuslager och svårkontrollerade inflöden bör kontroll av 

processerna säkerställas. På det studerade fallföretaget finns en ökad kontroll av de externt 

ankommande lastbilarna medan de interna transporterna inte kontrolleras. Exempelvis skulle 

inflödet av interna råvaror kunna begränsas genom att området inhägnas och ett krav på att 
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fordon vägs vid inkommande leveranser införs. Personer på Råvarugården har uppgett 

minskade problem med saldodifferenser på de externt ankommande lastbilarna.   

En viktig orsak till att förenkla processer är att komplicerade processer ökar risken för 

att personalen väljer ett alternativt arbetssätt eller undviker att utföra dem (Wild, 2004). Då 

egna initiativ tagits, på det studerade fallföretaget, angående ersättningsmaterial vid plockning 

har det inte alltid registrerats. Vid plockning av ersättningsmaterial ska ansvarig person ringas 

och det ska även registreras vilka råvaror som plockats istället. Då råvarorna smältes i 

Stålverket registreras råvarorna som PIA i SAP. Det bidrar till att fel råvaror registreras som 

PIA. En trolig anledning till att råvarorna plockas men inte registreras kan vara att ansvarig 

person inte kan nås eller att ansvarig person upplevs som irriterad vid samtal. En ytterligare 

anledning kan vara att erfaren personal i förväg vet vilka råvaror som ska plockas istället, 

vilket leder till att samtalen upplevs som ett onödigt steg i processen. Då egna initiativ 

angående ersättningsmaterial egentligen inte är tillåtet kan det vara en trolig anledning till att 

det inte registreras.  

Då plockorder läggs på råvaror som inte finns tillgängliga upplevs detta som nonchalant 

och skapar irritation. Detta kan vara ytterligare anledning till att råvaror plockas efter egna 

initiativ. 

Ytterligare exempel på processer som personalen själva förenklat är då vissa inte väger 

råvaror i samband med tippning. Extra steg kan upplevas som onödiga och tidskrävande vilket 

leder till att personalen tar egna initiativ. Personalen har under intervjuerna uppgett att de 

ibland undviker att följa styrlistan vid tippning då de anser den som onödig på grund av sin 

erfarenhet. 

7.3.2. Automatisering 

Enligt Fredholm (2006) kan företaget genom att använda sig av informationsteknik 

effektivisera sina processer. Genom att automatisera processer kan mängden fel som begås av 

människan elimineras (Fleisch och Tellkamp, 2005; Mattsson, 2012; Thiel et al., 2010). 

På grund av mängden listor som är i omlopp på det studerade fallföretaget samt den 

manuella hanteringen som sker ökar risken för feltransaktioner. Feltransaktioner som uppstår, 

så som felregistreringar eller glömda registreringar, beror till stor del på den mänskliga 

faktorn och ökar då många personer är inblandade i processerna (Axsäter, 1991; Fleisch och 

Tellkamp, 2005; Kang, 2004; Kang och Gershwin, 2005;). Felregistreringar kan i sin tur bero 

på bland annat slarv, svårtolkad skriftlig information, okunskap eller att papperslappar med 

information tappas bort (ibid.). 

Vissa listor som lämnats in av förare upplevs av godsmottagningen som svårtolkade på 

grund av svårläsliga handstilar. Det är en trolig anledning att saldodifferenser uppstår till följd 

av felregistreringar då information tolkats felaktigt.  

Förflyttningar till och från mellanlagerplatserna i samband med bearbetning sker 

dagligen. Alla förflyttningar av råvaror kräver registreringar i SAP. Då registreringarna först 

sker på papperslistor och sedan i systemet bidrar det till att registreringar försenas eller ibland 

uteblir. Det är inte alltid som registrering av lagerförflyttningar genomförs vilket leder till att 

det uppstår saldodifferenser. Genom en automatisk uppdatering av lagersaldot i samband med 

förflyttningar av råvaror fysiskt skulle dessa fel kunna elimineras.  
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På det studerade fallföretaget skulle en automatisering av papperslistor bidra till 

minskade problem med saldodifferenser. Problem med att listor tappas bort eller försvinner 

skulle helt elimineras. Lika så felregistreringar till följd av feltolkning av information.  

Automatisering av processer kan antas bidra till en effektivare hantering och minska 

problem med saldodifferenser oavsett vilken verksamhet det handlar om. 

7.4. Information och kommunikation 

Kvaliteten på information, att den är korrekt, tidsaktuell och komplett, är avgörande för att rätt 

beslut fattas på ledningsnivå, vilket betyder att informationsflödet är avgörande för en effektiv 

verksamhet (Mattsson, 2012). 

Kommunikationen mellan olika parter på fallföretaget upplevs som bristfällig och 

information om saldodifferenser till anställda på Råvarugården och övriga inblandade i de 

olika flödena saknas. Brooks och Wilson (2007) och Fleisch och Tellkamp (2005) menar att 

för att motverka saldodifferens är det avgörande att få alla medarbetare att förstå hur 

saldodifferensen uppkommer och hur den påverkar företaget. Därför bör all personal få 

information om och vara införstådda i hur felaktiga lagersaldon påverkar företaget. 

Personalens noggrannhet kan förbättras genom utbildning om varför korrekta lagersaldon är 

viktigt (Axsäter, 1991; Fleisch och Tellkamp, 2005).  

På det studerade fallföretaget har det visat sig att personalen inte alltid har vägt råvaror 

innan de tippas. När råvarorna endast väger några ton har det uppfattats som onödigt att väga 

dessa då det enligt vissa ”inte blir så stor differens ändå”. Det kan tyda på att personalen inte 

har fått kunskap om hur deras agerande påverkar saldodifferenserna på företaget.  

Genom att öka informationen om saldodifferensernas påverkan och förbättra 

kommunikationen mellan olika parter inom företaget kan det bidra till att minska uppkomsten 

av saldodifferenser oavsett lagertyp. Enligt Mattsson (2012) kan ett effektivt 

informationsflöde vara av högt värde för företagen även om det inte ger en direkt ekonomisk 

vinst.   

7.5. Rutiner och standardisering 

Axsäter (1991) menar att genom att upprätta fasta rutiner och arbetssätt kan företag motverka 

att saldodifferenser uppkommer.   

På fallföretaget ska alla inkommande råvaror vägas innan tippning på lagerplats. Vikten 

på råvarorna registreras sedan i systemet och utgör lagersaldot. Vågarnas förmåga att avläsa 

rätt vikt är avgörande för korrekta lagersaldon. Bristande rutiner kring kalibrering av samtliga 

vågar som används på Råvarugården är en trolig orsak till uppkomsten av saldodifferenser. 

Då råvarorna registreras i SAP som vikt och inte antal blir rutiner kring utrustning och 

kalibrering av denna avgörande. 

På det studerade fallföretaget har det uppmärksammats bristande rutiner angående 

ansvar för att fylla på vissa lagerplatser från mellanlagerplatser som inte funnits med i 

systemet. Det har bidragit till upplevd råvarubrist trots att råvaror funnits på 

mellanlagerplatsen. Lagerplatserna som inte finns med i systemet är spridda på olika platser. 

Det kan anses nödvändigt att samtliga lagerplatser finns med i affärssystemet för att 

saldodifferenser inte ska uppstå.  
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Alla förare utgår inte från den senaste styrlistan utan behåller den gamla och arbetar 

efter den. För att säkerställa att personalen istället arbetar efter den senast uppdaterade listan 

bör rutiner kring insamlandet av gamla styrlistor upprättas. Felaktiga styrlistor kan leda till att 

råvaror tippas på fel lagerplats vilket leder till felregistreringar i lagersaldot.  

Ytterligare bidragande orsaker till saldodifferenser kan vara att registreringar blir 

försenade på grund av att inlämnade papperlistor kommer in sent (Wild, 2004). Registreringar 

kan även utebli helt på grund av att papperlistor av någon anledning försvinner (ibid.). På 

fallföretaget händer det att listorna inte alltid lämnas in direkt utan istället blir liggandes i 

maskinerna. Endast ett fåtal personal lämnar in listorna varje dag. Majoriteten av förarna 

lämnar in listan då den är full vilket ibland kan ta mer än en dag.   

Vissa råvaror plockats direkt i samband att de fylls på från bearbetning av Harsco. 

Listorna från Harsco mailas till godsmottagningen cirka tre gånger i veckan. Plockningen 

registreras i SAP som PIA när råvarorna används av Stålverket. Råvarorna används av 

Stålverket dagligen vilket troligtvis medför att plockingen registreras i SAP innan listorna 

från Harsco har registrerats i systemet. Det uppstår då ett tillfälligt minussaldo. Tillfälliga 

minussaldon uppstår också när listorna angående mellanlagring och slutgiltig lagerplacering 

inkommer till godsmottagningen i fel ordning.  

En viss förskjutning av uppdatering av lagersaldo vid användning av papperslistor är 

omöjligt att undvika men för att upprätthålla ett korrekt lagersaldo varje dag krävs att listorna 

lämnas in dagligen.  

Genom att använda sig av standardiserade arbetssätt kan företag snabbt upptäcka 

avvikelser och på ett effektivt sätt arbeta för att förhindra dessa (Petersson et al, 2009). På 

fallföretaget saknas tydliga standarder för flera arbetssätt vilket bidrar till många av de fel 

som uppstår. Genom att införa standarder och tydligt informera personalen om hur 

arbetsmoment ska utföras kan dessa fel minskas och avvikelser som upptäcks kan snabbt 

åtgärdas.    

7.6. Saldodifferensernas påverkan 

Enligt Thiel et al. (2010) kan felaktiga lagersaldon påverka företags lönsamhet negativt 

genom bland annat förlorade inkomster, avgifter vid försenade leveranser och merarbete. 

Saldodifferenser kan antas påverka ett företagets lönsamhet utifrån de tre delarna 

(intäkter, kostnader och kapitalbinding) som visas i Du Pont-modellen i kapitel 3.4.  

 Intäkter: Ett företags intäkter påverkas av hur bra ett företags kundservice upplevs 

(Mattsson, 2012). Råvarubrist kan leda till sena eller uteblivna leveranser till kund 

vilket leder till försämrad kundservice (Thiel et al., 2010). Det i sin tur leder till 

förlorade intäkter. På fallföretaget uppstår råvarubrister ofta vilket innebär problem för 

kund.  

 Kostnader: Saldodifferenser bidrar till ökade kostnader så som ökade lagerhållnings-

kostnader och ökade personalkostnader (Axsäter, 1991; Brooks och Wilson, 2007; 

Fleisch och Tellkamp, 2005). På fallföretaget skapar saldodifferenser merabete i form 

av ökade lagerkontroller, försvårad plockning av råvaror.  

 Kapitalbindning: Kapitalbindingen beror på hur mycket material som finns bundet i 

lager och i olika flöden (Mattsson, 2012). Felaktiga lagersaldon kan leda till onödiga 
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inköp vilket ökar kapitalbindningen. På fallföretaget köps råvaror in med god marginal 

för att minska störningar i produktion vilket leder till ökad kapitalbinding. 

Om saldodifferenserna skulle minska skulle det leda till ökade intäkter, minskade kostnader 

och minskad kapitalbindning. 

Bland de intervjuade personerna på fallföretaget uppgav majoriteten av dessa att de inte 

påverkades av saldodifferenserna direkt i sitt dagliga arbete. Det kan anses troligt att 

prioritering angående att minska saldodifferenserna är låg. Det kan antas att ett ökat fokus på 

att minska uppkomsten av saldodifferenser vore större om fler inblandade parter drabbas av 

differenserna i sitt arbete.    

7.7. Faktorer gällande utomhuslager 

Axsäter (1991) framhåller att korrekta lagersaldon är svårare att säkerställa då råvaror mäts i 

vikt. Vid varje uttag från lagret uppstår mindre fel vilket leder till felaktiga lagersaldon (ibid.). 

Då det studerade fallföretaget väger sina råvaror vid uttag och inleverans kan det antas att ett 

helt korrekt lagersaldo inte kan uppnås.  

Wild (2004) menar att en orsak till saldodifferenser kan vara att varor av olika 

anledningar blir defekta. På det studerade fallföretaget är det enda kravet på råvarornas 

kvalitet analysmässigt. Det bidrar till att lagerförluster på grund av defekta varor blir mindre 

än exempelvis i lager med varor som har bäst-före-datum eller varor som kräver hög kvalitet 

för att kunna säljas. Råvaror som lagras utomhus kan antas inte påverkas av miljön på ett 

sådant sätt att de inte går att sälja. 

På grund av de stora och ytkrävande råvaror som lagras på fallföretaget blir lagerytan 

större, då endast markytan används som lagerplatser, till skillnad från lager där råvaror kan 

staplas på höjden. Stora ytor och utspridda lagerplatser bidrar till en försvårad hantering av 

råvaror och bidrar också till mer svårkontrollerade lagerplatser och processer. 
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7.8. Minskade saldodifferenser genom effektivitetsfaktorer 

Figur 12 är en utökning av modellen från kapitel 3.14. och visar sambandet mellan hur ökad 

inre effektivitet kan minska uppkomsten av saldodifferenser. Hur de fem identifierade 

huvudområdena för ökad effektivitet bidrar till minskade saldodifferenser analyseras och 

diskuteras tidigare i detta kapitel och förklaras förenklat i figuren nedan. 

Figur 12. Modell över effektivitetsfaktorer kopplat till minskade saldodifferenser.  
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Människan och motivation 

Delaktighet, meningsfullhet, förståelse 

och ledarskap. 

Processer och processförbättringar 

Förenkling, automatisering och IT. 

Information och kommunikation 

Ömsesidigt informationsflöde, 

informationskvalitet och snabbhet. 

Rutiner och standardisering 

Standardisering av arbetsmoment, kvalitets-

säkring och ständiga förbättringar. 

Inventering 

Mäta och korrigera felaktigheter. 

ABC-analys. 

En korrekt utförd inventering ger exakta 

saldon och identifierar även möjliga 

problemområden som sedan kan förbättras. 

Tydliga rutiner ger ökat individuellt ansvar 

samt ökar sannolikheten att arbetsmoment 

utförs med hög kvalitet. 

Tydlig information om påverkan samt bra och 

snabb kommunikation leder till bättre förståelse 

och beslut vilket innebär minskade felkällor. 

Förenklade processer, mer kontrollerade flöden 

och minimerad manuell hantering bidrar till 

minskad risk att fel uppstår vid lagerhantering. 

Motivation ger ökat engagemang och högre 

kvalitet på utfört arbete vilket leder till mer 

korrekt lagerhantering. 
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8. Slutsats 
Nedan presenteras studiens slutsats, vilken är strukturerad efter studiens frågeställningar. 

Inledningsvis upprepas studiens syfte. Slutligen presenteras generella implikationer och 

förslag till vidare forskning. 

Studien syftar till att identifiera påverkande faktorer till saldodifferens i utomhuslager. 

Studien syftar också till att undersöka hur företag med utomhuslager kan minska uppkomsten 

av saldodifferenser genom ökad effektivitet.  

8.1. Bidragande faktorer kring saldodifferenser i utomhuslager 

Under fallstudien har bidragande faktorer till uppkomsten av saldodifferenser i utomhuslager 

konstaterats. Dessa faktorer liknar de som framkommit genom andra studier kring uppkomst 

av saldodifferenser. Det har genom denna studie tillkommit ytterligare orsaker till 

saldodifferenser specifika för utomhuslager, samt bekräftats att många faktorer som gäller för 

lager i allmänhet även gäller för utomhuslager. Nedan listas de faktorer som framkommit i 

denna studie. 

 Många och komplicerade flöden bidrar tillsammans med okontrollat inflöde av råvor 

till att saldodifferenser oftare uppstår. 

 Bristande rutiner eller brist på rutiner har visat sig leda till bland annat försenade och 

uteblivna lagertransaktioner, ej utförda kalibreringar av vågar samt osäkra 

ansvarsfördelningar. Dessa brister har visat sig påverka pålitligheten av lagersaldot 

negativt.  

 Saknad information om hur saldodifferenser påverkar ett företag kan leda till att 

personalen inte utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt vilket i sin tur leder till att 

saldodifferenser uppstår. 

 Att kommunikation inom företag fungerar är en förutsättning för att få motiverad 

personal vilket ökar chansen att de utför sina arbetsuppgifter korrekt. Det leder i sin 

tur till minskade saldodifferenser. 

 Mycket manuell inmatning av information leder till ökad risk för felaktiga 

transaktioner vilket innebär ökade saldodifferenser. 

 På fallföretaget hanteras en stor mängd papperslistor vilket identifierats som en stor 

bidragande orsak till ökade saldodifferenser då transaktioner uteblir, försenas eller 

registreras i fel ordning.  

 På fallföretaget har transaktioner fastnat mellan olika system vilket bidragit till 

felaktiga lagersaldon.  

 För ett korrekt inventeringsunderlag och för att inventeringar ska bli tillförlitliga 

informationskällor är det viktigt att alla lagerplatser finns registrerade i 

affärssystemen. Detta har uppmärksammats på fallföretaget som en problemområde. 

 Korrekta lagersaldon har visat sig svårare att uppnå när råvaror mäts i kilon och inte 

antal.  
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8.2. Saldodifferensernas påverkan på effektivitet 

Ett företags effektivitet påverkas av saldodifferenser på ett flertal olika sätt:  

 Osäkra lagersaldon medför ökade inköp av råvaror vilket bidrar till onödigt stor 

kapitalbindning. 

 Osäkra lagersaldon har på fallföretaget visat sig leda till råvarubrist, vilket medfört 

sämre affärer med leverantörer. Råvarubrist ökar risken för produktionsstörningar 

vilket till sist påverkar leveranser till kund. 

 Bearbetning av stora mängder råvaror för att på kort tid få fram önskad mängd har på 

fallföretaget visat sig bidra till ökade kostnader för slitage på maskiner.   

 På fallföretaget leder felaktiga lagersaldon till onödigt merarbete då det krävs en ökad 

mängd visuella kontroller och kontrollsamtal vid råvarubrist.  

8.3. Minskade saldodifferenser i utomhuslager genom ökad effektivitet 

Med hjälp av kontinuerliga inventeringar kan mer korrekta lagersaldon erhållas och 

inventering bör ses som ett första steg i att identifiera problem kring lagersaldon. Det är 

viktigt att inte se inventering enbart som en lösning på problemet utan också som en chans att 

hitta avvikelser.  

Genom att förenkla processer kan risken för saldodifferenser minskas. Genom 

automatisering kan processer förenklas och felkällor kring den mänskliga hanteringen 

minskas och i vissa fall helt elimineras. 

För att personalen ska ha möjlighet att bidra till minskade saldodifferenser krävs att de 

får information om hur saldodifferenserna uppstår och hur den påverkar företaget. Genom 

ökad kommunikation kan samarbeten förbättras vilket ökar förståelsen för hur helheten 

hänger samman. 

 Tydliga rutiner säkerställer att arbetsuppgifter utförs på ett effektivt och korrekt sätt. För 

att öka effektiviteten inom ett företag är det nödvändigt att personalen ses som en viktig 

resurs. Personalens motivation till arbetet är avgörande för hur de utför sina arbetsuppgifter. 

Korrekt utförda arbetsuppgifter leder till minskade saldodifferenser.  

8.4. Generella implikationer  

Den framtagna modellen i kapitel 7.8. kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera 

åtgärder som i företag med utomhuslager (och i viss mån även företag med inomhuslager) kan 

minska saldodifferenser. 
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8.5. Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kring saldodifferenser i utomhuslager kan ses som viktig då tidigare 

forskning på detta område är bristfällig. Nedan följer några förslag till vidare forskning: 

 För att säkerställa resultatet kring denna studie bör fler företag med utomhuslager 

kartläggas för att bekräfta eller dementera de faktorer som uppkommit i denna studie 

samt identifiera ytterligare faktorer. 

 För att bekräfta att denna studies effektivitetsfaktorer minskar saldodifferenser kan 

vidare forskning testa faktorerna (se modellen i kapitel 7.8.) mot företag med 

utomhuslager. 

 Beräkning på omfattning av saldodifferensernas påverkan på lönsamhet i företag med 

utomhuslager. 
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Bilaga 1: Missiv 
 

 

Missiv 

 

Detta brev riktar sig till dig som eventuellt kommer att delta i en intervju angående 

saldodifferens på SMT. Syftet med intervjuerna är att ta del av era tankar, åsikter och idéer 

angående problematiken som finns kring lagersaldot.  

Intervjuerna är en del i vårt examensarbete, som vi just nu skriver. Vi läser industriell 

ekonomi på Högskolan i Gävle. Syftet med examensarbetet är att identifiera faktorer kring 

saldodifferens och utreda sambandet mellan saldodifferens och effektivitet.  

SMT vill med hjälp av detta examensarbete förbättra leveransprecisionen till Stålverket 

genom en ökad säkerhet av lagervolymerna samt minska störningarna i 

råvaruhanteringsprocesserna. Tanken är att få det fysiska lagerflödet att harmoniera med 

affärssystemet.  

Vi skulle behöva er hjälp för att få en tydligare ökad förståelse över problembilden. 

Dina synpunkter är viktiga för att resultatet av vår undersökning ska bli så bra som möjligt. 

Intervjuerna är frivilliga. Svaren som framkommer under intervjuerna och den 

information vi får ta del av kommer endast att bearbetas av oss och kommer endast att 

användas för detta arbete. Informationen från intervjuer, som tas med i examensarbetet, 

kommer inte att kunna knytas till en enskild person. För att undvika missförstånd och 

underlätta hanteringen av svaren vill vi gärna spela in intervjuerna. Detta är frivilligt och 

något som endast kommer att ske med din tillåtelse.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Jervill & Amelie Lundgren   

Gävle, 2014-04-09  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Datum: 

Position:  

Frågor 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

 Hur ser dina arbetsrutiner ut en vanlig dag på jobbet? 

 

 Hur har du lärt dig ditt arbete?  

 

 Hur ser din hantering ut i affärsystemet/affärssystemen? 

 

 Vad innebär problem med saldodifferenser för dig i ditt dagliga arbete? 

 

 Vilka möjliga orsaker tror du kan finnas till saldodifferenser på Råvarugården? 
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Bilaga 3: Underlag för intervjuer och samtal 
Fysiskt materialflöde och processer (externa och interna råvaror)  

Inkommande och utgående flöden av råvaror. Förflyttning av råvaror. Bearbetning. Vägning 

av råvaror. Inblandade i processer. 

Råvaror 

Interna råvaror respektive externa råvaror. Märkning och etiketter. Identifiering. Inköp och 

beställning av råvaror. Samband mellan råvaror och saldodifferenser. 

Lager 

Namn. Logik. Lagring och mellanlagring. Samband mellan lagerplatser och saldodifferenser. 

Affärssystem 

Vilka system används? Vem har tillgång till dessa? Vem kan ändra/ta bort/lägga till råvaror i 

systemen och vilka rutiner finns angående detta? Vem kan saldojustera i systemen och vad 

finns det för rutiner angående detta? Fördelar respektive nackdelar med systemen. 

Inventering 

Hur går de till och hur ofta utförs de? Vilka är inblandade i inventeringsprocessen? 

Entreprenörer och samarbetspartners 

Hur många entreprenörer angående råvaruhanteringen finns det och vilka är de? Relationer till 

dessa. Vad hanterar de på Råvarugården?  

Rutiner och arbetssätt 

Finns skriftliga rutiner? Hur ser arbetsrutinerna ut för olika processer? Följs de? 

Saldodifferens 

Finns något samband med råvaror, lagerplatser och saldodifferenser? Har problemen med 

saldodifferenser alltid varit lika stort? 
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Bilaga 4: Organisationsschema och ansvarsområden på 

Råvarugården 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Organisationsschema Råvarugården på Sandvik Materials Technology. 
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Tabell 1. Huvudsakliga arbetsuppgifter kopplade till titel 

Titel Huvudsaklig arbetsuppgift/ansvarsområde 

Chef Råvarugård och 

Teknik 

Att sätta mål för avdelningen och se till att dessa uppnås. Att förvalta det 

affärssystem och lagerhanteringssystem om används på Råvarugården. 

Chef 

Råvaruhantering 

Att verksamheten går i rätt riktning. Delegerar arbetsuppgifter. Säkerställer att 

det finns en ansvarig för alla områden och att det finns tillräckligt med 

personal. 

Ansvarig för metall-

provtagningen 

Tar prover på inköpta externa råvaror. I vissa fall provtas även internt 

material. Inmatning av råvaror i affärssystemet. 

Optimeringstekniker 
Att ansvara för att upprätta de lastkort som används vid utgående flöde till 

ugn. 

Ingenjör 

Råvaruhantering 

Att arbeta med budgetoptimering och räkna ut pris på interna råvaror för att 

möjliggöra för optimeringsteknikern att skapa lastkort. 

Ansvarig legeringar Ansvarar för att se till att legeringar finns för att produktionen ska fungera. 

Ansvarig externa 

råvaror 

Att göra upp en plan för när externa råvaror som exempelvis järn och rostfritt 

ska beställas hem. 

Flödeschef Råvarugård 

Att sköta den dagliga driften. Personalansvarig över godsmottagning. Att 

sköta den dagliga kontakten med Råvarugårdens entreprenörer samt kontakt 

med Stålverket. 

Returstålsmottagare 
Godsmottagning av inkommande externa och interna råvaror samt diverse 

administrativt arbete och provtagning.  
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Bilaga 5: Övriga interna flöden 
Nedan följer flödesscheman över lådor, rörsortering och återköp av returstål. 

Lådor (inkommande flöde) 

Det finns tre grundtyper av lådor med råvaror som inkommer till Råvarugården från Sandviks 

industriområde i Sandviken. Lådorna innehåller råvaror som antingen är rest- och 

spillprodukter eller produkter som av någon anledning inte kan levereras till kund. Lådorna 

ska vara uppmärkta med kvalitet och leverantör. Nedan följer flödesschema över inkommande 

lådor (figur 14). 

 
1. Någon avdelning på Sandviks industriområde 

ringer till Transportavdelningen och beställer 

hämtning av lådor.  

2. Transportavdelningen hämtar lådorna. 

3. Lådorna placeras utanför Råvarugårdens 

godsmottagning. 

4. Godsmottagningen kontrollerar lådornas 

märkning. 

A) Vid rätt märkning, se steg 6. 

B) Vid omärkta eller felmärkta lådor, se steg 5. 

5. En klassificering av råvarorna genomförs. 

6. En lista fylls i med lådnummer, kvalitet, 

leverantör och lådtyp. 

7. Godsmottagningen registrerar informationen 

från listan i SAP (informationen som 

registreras i detta steg hamnar inte tillgängligt 

på lager i systemet). 

 

8. Från SAP skrivs en lista ut med uppgifter 

om lådornas innehåll. 

9. Listan läggs därefter i ett fack på 

godsmottagningen. 

10. En lastmaskinsförare från Transport-

avdelningen hämtar listorna. 

11. Lådorna lastas och vägs på fordonets 

gafflar. 

12. Bruttovikten på lådorna, vilken anges på 

en datorskärm i maskinen, skrivs på 

listan samt  

13. Lastmaskinsföraren tippar materialet på 

lagerplats utifrån listan.  

14. Efter tippning av råvaror lämnas listan 

tillbaka på godsmottagningen i facket. 

15. Godsmottagningen för därefter in 

uppgifterna från listan i SAP. Råvarorna 

blir tillgängliga på lager i SAP. 

 

Figur 14. Flödesschema över lådor.  
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Rörsortering (inkommande flöde) 

Till rörsorteringen transporteras rör från Sandviks industriområde i Sandviken. Ansvaret över 

rörsorteringen har Foria. På rörsortering finns 13 mellanlagerplatser som benämns SL. 

Dessutom finns två mellanlagerplatser (HF) vid kapverket på grund av brist på plats vid 

rörsorteringen. Nedan följer flödesschema över rörsorteringen (figur 15). 

 

 

1. Råvaror transporteras till rörsorteringen.  

2. Råvarorna klassas.  

3. Råvarorna sorteras efter kvalitet. 

4. Råvarorna vägs på maskinen och vikterna 

registreras automatisk i maskinens 

vågsystem
9
. De placeras, utefter kvalitet, på 

rörsorteringens mellanlagerplatser.  

5. Efter dagens körning skrivs ett kvitto ut med 

vikterna från vågsystemet i maskinen.  

6. Kvitton registreras i SAP vid dagens slut. 

Råvarorna registreras som PIA i SAP  

7. A) Material hämtas av personer från 

Forias kapverk från mellanlagringen. 

B) Materialet transporterar från 

rörsorteringens mellanlager till Forias 

kapverk.  

8. Materialet delas och placeras i lådor. 

9. Foria meddelar LM maskin att det finns lådor 

att hämta. 

10. LM maskin hämtar lådorna och väger dessa. 

11. LM maskin skriver upp bruttovikt, kvalitet, 

lagerplats och tara-kod på en lista. 

12.  Listan lämnas till godsmottagningen. 

13. Godsmottagningen gör en lagerförflyttning 

av råvarorna från mellanlager till slutgiltig 

lagerplats. Råvarorna förflyttas från PIA till 

tillgängligt i systemet.  

Figur 15. Flödesschema över rörsortering. 

  

                                                 
9
 Ett vågsystem ökar noggrannhet i samband med vägning. På en skärm i fordonets hytt visas hur mycket som 

har lastas samt den totala lasten.  

Källa: Transportteknik (2014). Vågsystem. http://www.transportteknik.se/vagsystem.html, Tillgänglig 2014-05-

21. 

http://www.transportteknik.se/vagsystem.html
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Återköp av returstål (inkommande flöde) 

Återköp av råvaror från Sandviks anläggningar utomlands samt återköp av returstål från 

legotillverkning räknas som interna råvaror. Nedan följer ett flödesschema över processen 

(figur 16).  

 

 

1. Inköp beställer material. 

2. Avisering med vikt inkommer till 

godsmottagningen via e-post. 

3. Inkommande lastbilar kommer med material 

till centralvakten, uppger ordernummer och 

lastbilen vägs inkl. material.  

4. Beroende på råvaror och avsändare kör 

lastbilen till: 

A) Centralmottagningen/utlastningen och 

lossar råvarorna. 

B) Godsmottagningen och lossar råvarorna 

alternativt har kvar råvarorna på lastbilen 

(hoppa till steg 7). 

5. Centralmottagningen meddelar Transport att 

det finns råvaror att transportera till 

godsmottagningen. 

6. Transportavdelningen transporterar råvarorna 

till godsmottagningen. 

7. En returstålsmottagarer på godsmottagningen 

gör en ankomstkontroll. 

8. Ankomstregistrering sker i en Accessdatabas. 

9. En lista fås sedan ut från databasen som anger 

båsnummer för råvarorna. 

 

10. Om lastbilschauffören själv tippar råvarorna 

(10A), gå vidare till steg 11. Om istället 

Transport sköter tippningen (10B), hoppa till 

steg 14. 

11. Godsmottagningen meddelar 

lastbilschauffören på vilken lagerplats 

råvarorna ska tippas och följer sedan, i mån 

av tid, med ut vid tippning. 

12. Lastbilschauffören tippar råvarorna på 

angiven lagerplats och lastbilen vägs sedan 

vid Centralvaktens våg på vägen ut från 

industriområdet. 

13. Godsmottagningen fyller i listan (hoppa till 

steg 17). 

14. Godsmottagningen lämnar listan till 

Transport. 

15. Transport väger materialet och tippar på 

respektive lagerplats. 

16. De skriver på listan som läggs på 

godsmottagningen. 

17. Godsmottagningen för sedan in information 

från listan i SAP. Råvarorna blir tillgängliga 

i lagersaldot i SAP. 

Figur 16. Flödesschema över återköpta råvaror. 


