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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att, på ett systematiskt sätt, demonstrera hur en 
materialhanteringsprocess kan omorganiseras hos växande företag, för att skapa en 
effektivare process och bidra till bättre arbetsmiljö. Målet är att reducera ledtider genom 
omorganisering av materialhanteringsprocessen. Det innebär att följande fråga skall 
besvaras: 

• Kan ledtider reduceras när materialhantering omorganiseras? 
 
Datainsamlingen som ligger till grund för fallstudien består av observationer och 
intervjuer som skapar ett nuläge att arbeta utifrån. Detta har skett genom regelbundna 
besök hos fallföretaget - EAB i Smålandsstenar. Den empiriska data som samlats in har 
analyserats och ställts mot den teori som hämtats in via litteraturstudier.  
 
Resultatet tydliggör att det finns brister i hur materialhanteringen sköts. Då EAB är ett 
växande företag är de delarna av processen inte alltid högt prioriterade.  
 
Genom den insamlade empirin och jämförelser med teori kring ämnet, har ett resultat som 
genererar minskade förflyttningar med tunga gods och truckar tagits fram. Detta bidrar i 
sin tur såväl till bättre arbetsmiljö som till lägre miljöbelastning genom mindre 
energiförbrukning från att transportera stora komponenter. 
 
Det finns möjlighet till fortsatt forskning inom ämnet. Mer forskning skulle ge ett mer 
trovärdigt resultat som går att applicera mer generellt. Arbetssättet som presenterats i 
rapporten går att implementera på de flesta företag. Vidare forskning inom området skulle 
t.ex. kunna fokusera på scanners och informationsflöde. Hur bidrar scanners till 
effektivare plock och kan inventering ske mer sällan än tidigare? Och hur kan ett 
effektivare informationsflöde påverka det fysiska flödet? 
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Summary 
 
The purpose and goal of the work is to systematically demonstrate how a material 
handling process can be reorganized within growing companies to create a more efficient 
process and contribute to a better working environment. The goal is to reduce lead times 
by reorganizing the material handling process. The question to answer is: 
 

• Can lead times be reduced when material handling is reorganized? 
 
The methodological basis for the case study is observations and interviews. These have 
been done through regular visits to the studied company. The empirical data has been 
analyzed and compared with the gathered theory. The theory has been collected through a 
literature study. 
 
The generated results clarifies that there are shortcomings in how material handling is 
performed. Since EAB is a growing company, these parts of the process are not always 
the top priority although they should be. Through the collected empirical data and 
comparison with theory on the subject, a result has been generated that leads to reduced 
movements with heavy goods and trucks. This in turn contributes to a better work 
environment and a smaller impact on the global environment by reducing the energy 
needed to transport the goods.  
 
The thesis work has been carried out at EAB in Smålandsstenar and thus depicted from 
their view. There is a possibility of continued research within the subject. More research 
would provide a more credible result that can be applied globally. Suggestions for further 
research in the field are scanners and information flow. How can scanners contribute to 
more efficient picking and can inventory be made less frequently than before? And how 
can a more effective information flow affect the material one? 
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Abstract 
Studien är utförd som en fallstudie på EAB i Smålandsstenar med syftet och målet att 
systematiskt demonstrera hur en materialhanteringsprocess kan omorganiseras hos 
växande företag för att skapa en effektivare process och bidra till bättre arbetsmiljö.  
 
För att uppnå det har observationer och intervjuer skett löpande under studien för att 
skapa ett nuläge att utgå från. Det användes som grund för analysen av nuvarande 
arbetssätt jämfört med litteraturens teoretiska ideal. Genom analysen togs ett resultat och 
en lösning fram där en ny lageryta presenteras för att minska avstånden i 
materialhanteringsprocessen. Arbetssättet till lösningen kan appliceras på olika företag. 
Genom de minskade avstånden kan både tid, pengar och energi sparas in. Inte minst 
bidrar det till en bättre arbetsmiljö för medarbetare.  
 
Det finns utrymme för vidare forskning inom scanners, informationsflöden, automation 
och miljöpåverkan. 
 
Nyckelord: Materialhantering, Lean Production, Effektivisering, Flaskhals, 
omorganisering, ABC-analys, Lageromsättningshastighet 
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Förord 
Studien är genomförd som examensarbete i den avslutande delen för programmet 
Industriell ekonomi, högskoleingenjör på fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Studien är utförd på fallföretaget EAB i Smålandsstenar och har delats upp jämnt 
under arbetets gång.  
 
Vi vill ägna ett stort tack till EAB som ställt upp och visat stort intresse för arbetet. Nedan 
nämns viktiga personer som väglett och stöttat oss under studiens gång. 
 
Sven Kallin, handledare på Linneuniversitetet i Växjö. Hans kurser inom området och 
hans stora intresse och engagemang har varit en inspiration och trygghet under arbetets 
gång.  
 
Alexander Andersson, ledare inom givet området på EAB. Alexander har visat stort 
intresse för arbetet och bidragit till resultatet. Han har fått oss att känna oss välkomna på 
företaget. Vi vill även tacka de medarbetare på EAB som varit till stor hjälp under arbetet.  
 
Mirka Kans, examinator vid Linneuniversitetet i Växjö. Mirka, som tidigare undervisat i 
kursen vetenskapsmetodik och opponering, har genom sin undervisning underlättat 
arbetet genom att ge användbara kunskaper inom metodik och skrivteknik. 
 

Till sist vill vi även tacka våra opponenter Philip Bratt, Johannes Rosenqvist, Aldin Kunic 
och Sanel Mehinagic som under tre tillfällen givit kritik och förslag till förbättringar. 
 
 
 
 
 
Filip Carlsson       &        Jonah Wadeskog Kockum 
 
Växjö, 28 maj 2018 
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Ordlista 
Bulklager – Lagerhållning av ett stort antal produkter 
 
Materialhantering – Samlingsnamn för olika metoder att frakta material till en destination 
på bästa möjliga sätt 
 
Muda - Slöseri 

Grenställ - En typ av lagerhållningsprodukt, designat för byggvaruhandeln 

Ledtid - Den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt 
syfte 

Effektivisering - ”ökad effektivitet” innebär att en verksamhet utförs till lägre kostnad, 
med oförändrad kvalitet, eller förbättrad kvalitet till samma kostnad 

Flaskhals - Den del av flödet som är minst effektiv, vilket gör att värde i form av tid och 
pengar kan gå förlorat 

U - En form på plockstationen för att enkelt ha allt inom räckhåll när plocket sker, format 
som ett U 

JIT - En tillverkningsfilosofi som går ut på att starta tillverkningen när en order väl har 
mottagits 

Nulägesanalys - Kartläggning av en process för att ha ett läge att arbeta utifrån och att 
förbättra 
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1.5 AVGRÄNSNING .................................................................................................................................... 2 

2 METOD .................................................................................................................................................. 4 
2.1 FORSKNINGSDESIGN ............................................................................................................................. 4 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD ...................................................................................................................... 4 
2.3 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT............................................................................................................... 5 
2.4 ETIK ................................................................................................................................................. 5 

3. TEORI .................................................................................................................................................... 6 
3.1 LOGISTIK ........................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Materialflöde .......................................................................................................................... 6 
3.1.2 Informationsflöde .................................................................................................................... 6 
3.1.3 Materialuttag till extern kund .................................................................................................. 6 
3.1.4 Lagerhantering ........................................................................................................................ 7 
3.1.5 ABC-analys ............................................................................................................................ 10 

3.2 LEAN PRODUCTION ............................................................................................................................ 11 
3.2.1 Muda .................................................................................................................................... 11 
3.2.2 Japanska sjön ........................................................................................................................ 12 
3.2.3 Kaizen ................................................................................................................................... 12 
3.2.4 Spagettidiagram.................................................................................................................... 12 

3.3 ARBETSMILJÖ OCH STRESS .................................................................................................................... 13 
4 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................ 14 

4.1 STUDIENS ARBETSPROCESS ................................................................................................................... 14 
4.2 FÖRFARANDE OCH MÄTNING ................................................................................................................ 15 

5 EMPIRI ................................................................................................................................................. 16 
5.1 FÖRETAGSBESKRIVNING ....................................................................................................................... 16 
5.2 PRODUKTBESKRIVNING ........................................................................................................................ 16 

5.2.1 Beskrivning artiklar................................................................................................................ 17 
5.3 NULÄGESBESKRIVNING ........................................................................................................................ 17 

5.3.1 Plocksedel ............................................................................................................................. 19 
5.4 LAGERHANTERING .............................................................................................................................. 19 
5.5 NYCKELTAL....................................................................................................................................... 19 

5.5.1 ABC Frekvensanalys ............................................................................................................... 19 
5.5.2 Lageromsättningshastighet ................................................................................................... 20 

6 ANALYS ................................................................................................................................................ 21 
6.1 MATERIALHANTERING ......................................................................................................................... 21 

6.1.1 Artikelordning i plocksedeln ................................................................................................... 21 
6.1.2 Artikelplacering i lagret ......................................................................................................... 22 

6.2 NYCKELTAL....................................................................................................................................... 23 
6.2.1 Lageromsättningshastighet ................................................................................................... 23 

6.3 ARBETSMILJÖ OCH STRESS .................................................................................................................... 23 
7 RESULTAT OCH REKOMMENDATION ................................................................................................... 24 

7.1 RESULTAT AV STUDIEN ........................................................................................................................ 24 
7.1.1 Redovisning av ny plockstation .............................................................................................. 24 
7.1.2 Plocklistan ............................................................................................................................. 25 



  
 

Jonah Wadeskog Kockum & Filip Carlsson 
 

VII 

7.1.3 Nyckeltal ............................................................................................................................... 25 
7.2 REKOMMENDATIONER ........................................................................................................................ 26 

8. DISKUSSION ........................................................................................................................................ 28 
8.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................................ 28 
8.2 RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 28 

9. SLUTSATSER ........................................................................................................................................ 30 
9.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .......................................................................................................... 30 

REFERENSER ........................................................................................................................................... 32 
FIGURFÖRTECKNING............................................................................................................................... 34 
BILAGOR .................................................................................................................................................... I 

 

 



 

Jonah Wadeskog Kockum & Filip Carlsson 1 

1 Introduktion 
I introduktionen presenteras bakgrunden till studien. Först redogörs bakgrunden och 
problematiseringen vilket ger en förståelse för syfte, mål och frågeställning. I kapitlet 
beskrivs även avgränsningar som gjorts, såväl i text som i en figur.  

1.1 Bakgrund 

För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på dagens marknad bör de ständigt 
förbättra sina processer. Det finns flera åtgärder som möjliggör att spara tid, pengar och 
energi för att uppnå kostnadsreducering och ökad lönsamhet. Inte minst är en förbättrad 
materialhantering en av de stora faktorerna för det. Utförs materialhanteringen på ett bra 
sätt kan företaget bli mer lönsamt genom reducerad tid för materialhanteringsprocessen. 
Alla förbättringsarbeten ska utföras med fokus på kunden. Därför är en reducering av 
onödiga förflyttningar en bra början, då det inte är en kostnad kunden är villig att betala 
för. Fokus ligger ofta på att effektivisera produktionen vilket gör att materialhanteringen 
faller i glömska, trots att det är en förutsättning för en effektiv produktion (Jonsson & 
Mattsson, 2016). 

När företag växer är det svårt att anpassa sig till nya orderkvantiteter, samtidigt som en 
organisering behöver ske i samband med utbyggnaden. Många företag börjar 
implementera principer som ”Lean production” och effektiviserar sin produktion utan att 
förbättra sin materialhantering, vilken ofta är en förutsättning för en effektiv produktion. 
Det bidrar till dolda kostnader och en längre process genom värdekedjan (Hayati Abdul 
Halim, N. et al, 2015). Att våga släppa fokus på det centrala, produktionen i det här fallet, 
och våga lägga tid och pengar på materialhanteringen är därför viktigt. Genom att ta sig 
tid för att observera hur det ser ut i nuläget och diskutera om förbättringar är nödvändiga, 
kan ett sådant förbättringsarbete inledas. 

1.2 Problematisering 

Många företag har i dagsläget en lång och komplicerad materialhanteringsprocess. Det 
innebär att medarbetare behöver gå eller åka långa sträckor för att hämta komponenter till 
produkten för att sedan kunna leverera till kund. Det innebär mycket transport med truck 
som har påverkan på arbetsmiljön i form av stress och att stora truckar som färdas snabbt 
kan skapa oro för passerande. För en komplex produkt med många stora och små 
komponenter vid ett brett produktsortiment innebär det en problematisk 
materialhanteringprocess (Jonsson & Mattsson, 2016). Kraven bidrar till en komplex 
process där det är svårt att få bulklager och monteringsstation i symbios. 
 
En möjlig lösning kan vara att göra processen automatiserad, med självgående truckar 
eller att komponenter färdas på band. Ett exempel som är en av de enklare att 
implementera är AGVS (Automatic Guided Vehicle systems). Det är självgående truckar 
som navigerar via en slinga i golvet. Just truckar är fördelaktigt när det är en större 
produkt som ska förflyttas. Genom det sparas tid in i form av raster, och pengar genom 
minimerade arbetstidskostnader (Jonsson & Mattsson, 2016).  
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En annan lösning kan vara att omorganisera, som i de flesta fall dessutom behöver utföras 
innan ett automatiseringsarbete påbörjas. I det här fallet kan det vara lönsamt att få de 
olika plockstationerna till en plats i närheten av utleveransen. Det kan bidra till kortare 
färdsträckor och en enklare process än hur det ser ut i dagsläget (Jonsson & Mattsson, 
2016). Då små och medelstora företag inte har samma möjlighet att investera i 
helautomatiserade processer som stora företag, är en effektivisering av de nuvarande 
processerna en bra start. 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med studien är att på ett systematiskt sätt demonstrera hur en 
materialhanteringsprocess kan omorganiseras hos växande företag, för att skapa en 
effektivare process och bidra till bättre arbetsmiljö. 
 
Målet med fallstudien är att reducera ledtider genom omorganisering av 
materialhanteringsprocessen. Omorganisering ska korta ner färdsträckor för komponenter 
och därigenom bidra till en effektivare process och bättre arbetsmiljö. 

1.4 Frågeställning 

• Kan ledtider reduceras när materialhantering omorganiseras? 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer endast omfatta produktkategorin grenställ på EAB i Smålandsstenar och 
fokuserar på dess fysiska flöden inom processen för att plocka ihop en order och leverera 
den till kund. Figur 1 visar processen från att kund beställer en produkt, till att kunden fått 
den levererad. Rutan beskriver vilken del arbetet kommer avgränsas till. 
Arbetet kommer, som nämnts ovan, endast täcka den fysiska förflyttningen av material, 
vilket innebär att det inte kommer beröra informationsflödet kring processen utöver än en 
rekommendation till vidare forskning. 
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Figur 1. Studiens avgränsning. 
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2 Metod 
Metoden beskriver arbetsprocessen och de strategier som använts för att uppfylla 
studiens syfte och mål. Här klargörs hur informationen har behandlats samt vilka 
metoder som legat till grund för studien. 

2.1 Forskningsdesign 

Studien avgränsas till en process inom ett företag. Forskningsdesignen som används är en 
fallstudie som är en kvalitativ studie. Att göra en fallstudie innebär att verklighetens 
komplexitet fångas upp. Tillräckligt med information ska samlas om det valda exemplet 
för att kunna utforska, förklara eller beskriva det fenomen som uppsatsen ska handla om 
(Blomkvist och Hallin, 2014). De valda datainsamlingsmetoderna som kommer användas 
för att täcka området är intervjuer, observationer och insamling av relevanta nyckeltal.  
Studien börjar med ett tydliggörande av problemet som ska undersökas. Därefter tas ett 
mål fram utifrån både vad företaget vill uppnå och det som ska uppnås vetenskapligt. När 
det väl är tydligt påbörjas en litteraturstudie för att samla kunskap om hur en 
nulägesanalys ska utföras. Genom nulägesanalysen tas det fram en utgångspunkt att 
arbeta från.  
Det är viktigt att en vetenskaplig studie är tillförlitlig och att den ska ha ett sannolikt och 
objektivt resultat. Därför ska reliabiliteten och validiteten utvärderas för att se om de 
mätningar som utförts är användbara. Olika källor tillsammans med en tydlig 
problemställning och mål kommer därför användas i litteraturen för att stärka validiteten. 
Mätningarna som kommer att utföras kommer att ske på ett systematiskt sätt för att höja 
reliabiliteten (Patel och Davidson, 2011). 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Information kan samlas in på olika sätt. Det kan vara genom intervjuer, observationer och 
egna experiment på arbetsplatsen. De metoder som används är de som förväntas bidra 
mest till studien och därigenom ge bäst resultat. 
 
Observationsstudier ska användas för att få bättre uppfattning om hur en arbetsuppgift går 
till. Innan observationen börjar ska en målbild tas fram om vad det önskade resultatet ska 
bli, och varför denna observation ska leda fram till det (Bell och Waters, 2016). I studien 
kommer observationer att utföras för att skapa en nulägesbild över processen. Med hjälp 
av en nulägesbild finns det något att utgå från och se hur resultatet blev. 
 
Intervjuer kommer att användas för att få en tydligare bild över problemet och möjliggöra 
en diskussion om eventuella sätt att lösa det. Intervjun ska förberedas med frågor och 
även dokumentera förväntningar på vad det kan ge för resultat. Det är viktigt att intervjun 
hålls opartisk (Olsson och Sörensen, 2011). 
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2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns tre olika angreppssätt; induktivt, deduktivt och abduktivt. Det induktiva 
angreppssättet innebär att forskaren tar sin grund i empirin för att tydliggöra problemet. 
Efter det tar forskaren sig till litteratur för att hitta en generell lösning på problemet. 
Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren baserar sin forskning på befintliga 
teorier och skapar genom det hypoteser som ligger till grund för den empiriska studien. 
Sedan jämförs den empiriska undersökningen med de ursprungliga teorierna och de 
framtagna hypoteserna.  
Det valda angreppssättet är den tredje ansatsen abduktion då studien påbörjas med en 
empirisk undersökning för att sedan ta fram olika teorier och fördjupa kunskap, för att då 
kunna fortsätta samla in empiriskt material. Det abduktiva angreppssättet är en blandning 
av de induktiva och deduktiva, vilket ger en mer lyhördhet för det empiriska materialet 
(Patel och Davidson, 2011). 

2.4 Etik 

I samband med självständigheten som forskare och att hantera dubbla uppdragsgivare 
tillkommer forskningsetiska frågeställningar. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) beskrivs 
det fyra olika huvudkrav som ett vetenskapligt arbete ska uppfylla och som den här 
studien kommer att förhålla sig till: 

• Informationskravet, som innebär att de personer som studeras (till exempel genom 
att intervjua dem eller be dem svara på en enkät) måste informeras om studiens 
syfte 

• Samtyckeskravet, som innebär att de personer som studeras måste gå med på att 
bli studerade 

• Konfidentialitetskravet, som innebär att det material som samlas in/skapas under 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att det inte ska delas 
fritt och att i vissa fall kan saker och människor behöva anonymiseras 

• Nyttjandekravet, som innebär att det material som samlas in endast får användas 
till det företaget har informerats om att studien ska handla om 
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3. Teori 
I teorikapitlet ges läsaren en grundkunskap inom ämnet från tidigare forskning. Den har 
varit till grund för studien genom att få en förståelse för hur saker utförs i teorin.   

3.1 Logistik  

Logistik beskrivs oftast som läran om effektiva materialflöden, vilket är en av dess 
komponenter. Informationsflöden har en stor påverkan på det materiella flödet, och är det 
inte effektivt så blir inte materialflödet det heller. Logistik blir därför ett samlingsnamn 
för alla aktiviteter som berör områdena materialflöden, informationsflöden och det 
monetära flödet (Jonsson P, 2008). 

3.1.1 Materialflöde 

Materialflödet avser det flöde där material färdas från en punkt till en annan, i olika 
riktningar. Det sker genom hela kedjan från leverantör till slutkund. Materialflödet kan 
delas in i fyra olika kategorier; transport, materialhantering, lagring och packning 
(Jonsson P, 2008). 

3.1.2 Informationsflöde 

Ett välfungerande informationsflöde är en förutsättning för att uppnå ett effektivt 
materialflöde där företaget kan möta kundens efterfrågan. Informationsflödet skall täcka 
in kundens behov, tillgänglig kapacitet, produkter i arbete och leverantörers kapacitet att 
leverera. Information om nuvarande och framtida efterfrågan består bland annat av 
säljinformation och prognoser. Det är viktigt att planera för hur kunder ska förses med 
sina produkter, vare sig det är ett tillverkande företag eller en affär.  
 
En stor del av informationen är samlad och registrerad i ett företags databaser. Det kan 
inkludera till exempel registrering av insättningar och uttag från lagret eller identifiering 
av artiklar som blir avlastade från truckar och så vidare. Användningen av en laserscanner 
som kan avläsa streckkoder för artikelnummer är ett exempel på hur en sådan 
identifiering kan bli mer effektiv i form av färre registreringsfel och reducerad tidsåtgång 
(Jonsson P, 2008). 

3.1.3 Materialuttag till extern kund 

Vid materialuttag för leverans till extern kund kan följande principer särskiljas: 
• Material-till-man 
• Man-till-material 

Det förstnämnda sättet innebär att material transporteras till särskilda plock- och 
sorteringsplatser där plockningen sker, vilket kan skötas automatiskt för att sedan 
manuellt plocka ihop ordern. Det här är fördelaktigt eftersom plockarens förflyttning i 
lagret minimeras.  
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Den andra grundprincipen, man-till-material, innebär att en eller flera personer förflyttar 
sig i lagret och plockar direkt från lagerplatserna. Utformningen beror på antal orderrader 
per order och antal enheter och kollin per orderrad. Det är fördelaktigt slå samman flera 
order vid många små order för att plocka ihop mer vid varje plocktillfälle. 
 
Plockordningen ska bestämmas av artiklarnas lokalisering i lagret för att minimera 
förflyttningar. Är det många orderrader per order och/eller de artiklar som ska plockas 
utgör en stor volym kan det vara svårt att plocka flera i en plockrunda (Jonsson P. & 
Mattsson S-A, 2016). Vid plocksedlar i pappersform ska först alla artiklar som ska 
plockas listas. Sedan ska de ordnas efter plocksekvensen, alltså utefter den rutt som ger 
det minsta avståndet, tillsammans med dess placering och antalet som ska plockas. 
Personen plockar ihop alla artiklar till ordern och skriver ner eventuella avvikelser. Det 
positiva med att organisera plocklistan efter plocksekvensen är att nya personer kan 
hoppa in i processen utan en längre upplärning, då det redan är bestämt hur medarbetaren 
ska plocka (Rushton A, Croucher P, Baker P, 2014). 

3.1.4 Lagerhantering 

Materialflödet sker till stor del till och från någon sorts lager, till exempel 
färdigvarulager. Principerna skiljer sig mellan lagring av helpall, och plock från pall eller 
mindre lådor. Vid utformning av fysiska lager ska man alltid sträva efter att minimera 
lagerhållnings- och hanteringskostnader. Det görs bäst genom att uppnå en hög 
fyllnadsgrad och låga driftkostnader (Jonsson P & Mattsson S-A, 2016).  
 
När ett lager utformas är det först viktigt att bestämma vilken lagringsprincip som ska 
användas. Det som främst påverkar är aktuell genomströmning och åtkomsttiderna som 
anses vara acceptabla. Den fysiska genomströmningen innebär den volym som passerar 
lagret per tidsenhet. Åtkomsttiden är den tid det tar, från det att beslut tas om uttag från 
lagret, tills artikeln är rent fysiskt utplockad ur lagret (Lumsden K, 2012).  
 
Zonindelning är fördelaktigt när det ska plockas hanteringsmässigt likvärdiga artiklar för 
att minimera hanteringsarbetet. Zonindelning innebär att lagret delas in i flera små lager, 
så kallade zoner. Om merparten av plockorderna endast innehåller artiklar från en 
produktfamilj, är det en indikation på att det kan vara fördelaktigt att placera artiklar 
tillhörande samma produktfamilj i egna zoner. Detta för att minimera 
förflyttningsavstånden. Behövs däremot plock från olika produktfamiljer i en order kan 
det bli problematiskt då transport behöver ske mellan zonerna. Zonerna kan skapas med 
avseende på olika artiklars fysiska egenskaper såsom metallkonstruktioner med hög vikt 
och volym (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016).  
 
Ett lagers uppbyggnad beror på dess funktion och vad som efterfrågas. Några vanliga 
typer av lagerhållning är: 
 

• Pallställ. Här förvaras artiklarna på exempelvis EU-pall med tillhörande krage. 
Fördelen med pallställ är att det snabbt och enkelt går att komma åt det som söks. 
Nackdelen kan vara att det krävs stora utrymmen för att göra det möjligt för 
truckar att ta sig fram (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016). 

• Djupstapling: Här staplas objekten direkt på varandra för maximalt utnyttjande av 
ytan. En pall med krage kan användas för stabilitet, för artiklar som inte går att 
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stapla direkt på varandra. Nackdelen kan vara dålig åtkomst till artiklar som ligger 
längre in då det ligger många artiklar i vägen (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016). 

• Hyllor: Här packas artiklarna i kartonger. Det är användbart då det är mindre 
artiklar, som paketeras i kartonger, som förvaras i hyllorna för att vara 
lättillgängliga (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016). 

3.1.4.1 Kapitalbindning och angreppssätt 
Alla lager ger upphov till kostnader av flera slag. Det kan vara kostnader såsom yta, 
personal och material. Därför kan det förutsättas att alla produkter på lager är bundna till 
kostnader. Det är viktigt att identifiera alla former av kapitalbindning, för att se hur dessa 
kan reduceras. Enligt Lumsden (2012) finns det vissa angreppssätt för att reducera en hög 
kapitalbindning: 
 

• Senarelägga produktionsstarten. Genom att fördröja värdeökningen av råmaterial 
kan kapitalbindningen hållas nere. Ett exempel för det är JIT (Just In Time). 

• Förkorta tillverkningstiden. Eliminera icke-värdeadderande tid såsom onödiga 
förflyttningar. Det mer investeringstunga alternativet är att gå över till annan 
tillverkningsteknik för att på så sätt reducera genomloppstiden.  

• Sänka förädlingsgraden. Minska det värde som adderas på produkten genom 
bearbetning för att minska kapitalbindningen. 

• Senareläggning av dyr värdeaddering. Gäller att artiklarna konstrueras för att 
värdeförädlas så sent som möjligt i tillverkningen. Ett sätt att lösa det är genom 
modultänkande och sena inleveranser. 

• Tillverka mot order. I stället för att producera mot lager blir det naturligt att 
tillverka mot order och eliminera artiklar utan direkt kund. På det sättet kommer 
genomloppstiden reduceras och kapitalbindningen minskas.  

• Korta ned tiden i lager för produkterna. Genomloppstiden i färdigvarulagret kan 
genom nya system reduceras. Ju längre en produkt ligger på lager, ju mer pengar 
går åt. 

 
Lageromsättningshastigheten visar hur många gånger ett lager omsätts, det vill säga att 
lagret byts ut helt, under ett tidsintervall (vanligen ett år). Det beskriver värdet av det 
totala flödet av material under en viss period, oftast ett år, i relation till det genomsnittliga 
uppbundna kapitalet (i materialflödet) under samma tidsperiod. 
  
Enligt Jonsson, P (2008) kan lageromsättningshastigheten kan beräknas genom följande 
formel: 
 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠å𝑙𝑑𝑎	𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟	å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟	𝑝å	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

 
Genom att beräkna lageromsättningshastigheten kan kostnaden för att lagerhålla artiklar 
tas fram, vilket ger en tydligare bild över hur mycket pengar som kan sparas in genom att 
minska lager och enbart ha det som krävs, tillgängligt (Lumsden K, 2012). 

3.1.4.2 Artikelplacering i lagret 
Artikelplacering i lagret kan baseras på några olika principiella överväganden: 
 

• Fast eller flytande lagerplacering 
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• Placering baserad på fysisk närhet 
• Golv- eller höjdplacering 

 
Fast placering i lagret innebär att varje artikel har en förutbestämd plats. Flytande 
placering innebär att artiklar inte har en given plats, utan placeras där det finns utrymme. 
Det negativa med fast placering är att en större lageryta krävs då varje lagerplats måste 
anpassas efter maximal lagervolym för respektive artikel. Däremot kan de lågfrekventa 
artiklarna placeras långt in i lagret och göra de mer högfrekventa artiklarna lättåtkomliga. 
Det kan också vara effektivt att placera artiklar som normalt sett är med i samma order 
nära varandra, så att plocket går snabbare (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016).  
 
Det tredje övervägandet är vilka artiklar som ska vara i golvhöjd och vilka som ska 
placeras på högre nivåer i lagret. Golvytan, eller just ovanför golvytan är den mest 
åtkomliga för den som plockar. Artiklar som är placerade högt upp behöver mer 
avancerade truckar vilket innebär längre tidsåtgång vid in- och uttag. Tungt gods placeras 
normalt sett på golvet och lågfrekvent och lätt gods högre upp (Jonsson P. & Mattsson S-
A, 2016).  
 
En bra strategi är att använda de nedersta nivåerna som plocklager och de översta som 
buffertlager (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016). Det finns tre olika buffertzoner som kan 
urskiljas - avsidesliggande, närliggande respektive plockzonsbuffert.  
 
Den förstnämnda ligger inte i omedelbar anslutning till plockzonen. Den kan vara belägen 
i en separat byggnad eller vara en separat uppställningsyta utanför plockzonen. Vid brist i 
plockzonen sker transport från denna buffert till plockzonen.  
 
Närliggande buffertzon betyder att bufferten har placerats i närheten av av plockzonen, 
utan att vara direkt åtkomlig för plockaren. En placering kan vara på de högsta 
pallplatserna i ett pallställ, då används exempelvis truck i bristsituation för att placera 
buffertpallar i plockzonen.  
 
En plockzonsbuffert är belägen i själva plockzonen. Det gör att plockpersonalen vid 
normala order inte behöver få restnoteringar i sin plockning på grund av brist. När brist 
uppkommer vid plockplatsen fortsätter personen plocka från buffertplatsen, och bristen 
kan rapporteras efter fullföljt plockningsuppdrag. 
 
En speciell buffertlösning vid mindre lager är en kombination av närliggande buffertzon 
och plockzonsbuffert (Lumsden K, 2012). 
 
Onödiga förflyttningar kan undvikas genom att lagrets layout anpassas till de processer 
som ska genomföras i lagret. Här är det viktigt att göra högfrekventa artiklar 
lättillgängliga, så att färdsträckan minimeras. Lågfrekventa artiklar kan placeras på en 
plats som innebär en längre färdsträcka. Det är däremot inte bara transportavståndet som 
påverkar hanteringskostnaderna, utan också hur lätt det är att hitta och komma åt 
materialet för att sedan flytta det. Även här skall högfrekventa artiklar göras lättåtkomliga 
(Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016).  
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3.1.5 ABC-analys 

ABC-analys är ett vanligt angreppssätt i logistiska och materialadministrativa 
sammanhang för att balansera lagernivåer och efterfrågan. Analysen har sin utgångspunkt 
i 80/20-regeln, vilket innebär att 80% av företagets produkter svarar för 20% av 
företagets omsättning och vice versa. Mer enkelt kan det förklaras som att den största 
delen av omsättningen kommer från en liten andel av produkterna (Segerstedt A, 2018).  
 
Det här gör det möjligt att dela upp produkterna i olika klasser, som A, B och C beroende 
på hur mycket omsättning de ger. De produkter som står för större delen av omsättningen, 
A-produkterna, kan läggas mer fokus på (Segerstedt A, 2018).  
 
En ABC-klassificering görs ofta på artiklarnas volymvärde, dvs den mängd (volym) som 
förbrukas under ett år multiplicerat med värdet per enhet. Värdet kan baseras på 
inköpsvärde, täckningsbidrag eller kapitalbindningen i lager, vilket är fördelaktigt vid 
lagerstyrning (Oskarsson B et al, 2013).  
 
Enligt Oskarsson B. et al. (2013) är de olika stegen desamma oavsett vilket volymvärde 
som används: 
 

1. Välj klassificeringskriterium, dvs. vilket volymvärde som ska användas för 
artiklarna och beräkna volymvärdet för respektive artikel. 

2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde. 
3. Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 
4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet. 
5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar. 
6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 
7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna. 

3.1.5.1 Frekvensanalys 
Uttagsfrekvensen för en artikel avser hur många gånger per tidsenhet (till exempel vecka 
eller månad) som den plockas ur lagret. Normalt sett står ett mindre antal av de lagerförda 
artiklarna för en stor del av plockningsaktiviteterna. Till exempel är det vanligt att 5% av 
produkterna står för 50% av plockaktiviteterna (Jonsson P. & Mattsson S-A, 2016). 

3.1.5.2 Volymvärdesanalys 
Denna analys av lagerstrukturer grundar sig i 80/20-regeln som förklarats ovan. 
Volymvärdet bestäms utifrån ekvationen Volymvärde = Styckpris * Snittförbrukning. 
Beroende på vilka värden produkterna får, delas de in i kategorierna A, B och C för att på 
så sätt differentiera strategier för dem. Det här visualiseras när värdena sätts in i ett 
diagram, där det tydligt syns hur produkterna kan delas in i de olika kategorierna. Detta 
kan svara på hur säkerhetslagren bör utformas, alternativt optimeras. Slutsatsen blir att 
resurser ska läggas på A-produkter och att de ska göras mer lättillgängliga. 
 
Efter genomförd volymvärdesanalys bör även komplementprodukter behandlas på samma 
sätt, även om de hamnar i olika grupper utifrån analysen. De som hamnar i C- och B-
kategorin bör också undersökas lite noggrannare då en produkt kan vara i ett skede av 
uppstart. Med det som grund bör analysen genomföras regelbundet (Lumsden K, 2012). 
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3.2 Lean Production 

Lean production grundar sig från det Japanska arbetssättet: Toyota production system 
(TPS). Det är en produktionsfilosofi som tog fart efter andra världskriget. I en tid då 
kapitalet var litet, och resurserna var begränsade, tvingades företagen ändra sitt arbetssätt, 
då de inte hade råd med stora lager. TPS togs fram i hopp om att tillverka produkter till en 
så liten kostnad som möjligt, med god kvalitet. Det skulle bl.a ske genom så korta ledtider 
som möjligt.  
TPS skulle kunna förklaras genom citatet: 
“Skapa ett högre värde genom ett effektivare resursutnyttjande till en lägre kostnad” 
(Segerstedt A, 2008)”. 
Grunden inom Lean Production är alltså att tillgodose kund, med en så kostnadseffektiv 
och funktionell tillverkning som möjligt. En bas att jobba från för företagen kan vara 4P-
modellen. Följande är steg för att gå i rätt riktning inom Lean Production (Liker J, 2004).  
De är: 

• Philosophy, vilket handlar om att basera beslut på långsiktigt tänkande, även om 
det görs på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

• Processes, som handlar om att skapa väl fungerande processer i företaget som för 
upp problem till ytan. Det görs genom att implementera ett standardiserat 
arbetssätt, för att kunna jobba mot ständiga förbättringar och att eliminera slöseri, 
men också för att öka personalens delaktighet. 

• People, som handlar om att utveckla medarbetarna i företagets anda. Även att 
skapa ledare som förstår arbetet och lär ut företagets filosofi till andra på ett bra 
sätt. 

• Problem solving, den sista nivån för strävan mot lean-arbete handlar om hur vi 
löser och ser på problem. Viktigt är att se med egna ögon vad som verkligen 
händer. “ Inga beslut fattas på ett kontor”. Hitta själv källan till problemet och 
finna fakta (Dennis P, 2015).  

3.2.1 Muda  

Muda står för slöserier och kan delas in i grupper. Det har tidigare betraktats som sju 
olika typer av slöserier, men på senare tid har det tillkommit en åttonde (Dennis P, 2015). 
Genom att eliminera slöserier kan de värdehöjande aktiviteterna prioriteras mer och på så 
sätt kan vi bli mer effektiva i det vi gör. Nedan följer en beskrivning om de olika 
slöserierna: 

• Överproduktion, den kanske värsta av muda då den påverkar resterande slöserier 
också. Det innebär att det tillverkas mer än vad som efterfrågas eller att 
tillverkningen sker i så hög takt att det bildas onödiga lager (Dennis P, 2015).  

• Kassationer och omarbete, innebär fördröjda tider vid leverans då 
reparationsarbete tillkommer. Det innebär ett sämre kapacitetsutnyttjande och en 
försämring av effektiviseringen. Det säljs helt enkelt inte så mycket som det hade 
kunnat göra (Dennis P, 2015). 

• Onödiga förflyttningar. Alla typer av förflyttningar som kunden inte är villig att 
betala för. Det kan vara onödiga transporter mellan olika maskiner, men också 
informationsflöde som inte tillför värde (Dennis P, 2015). 
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• Lager. Onödiga lager och buffertar som tar upp stor yta. Det innebär en hög 
lokalkostnad men även hög kapitalbindning (Dennis P, 2015).    

• Överarbete innebär att det görs mer än vad som behövs, i det specifika 
arbetsmomentet. Det kan exempelvis vara en funktionalitet på en vara som kunden 
inte efterfrågar, men som ändå läggs tid på att utveckla och tillverka. Återigen 
något kunden inte är villig att betala för (Dennis P, 2015). 

• Onödig väntan på grund av dålig planering eller driftstörning. Om en specialist 
inom området, eller ett material, inte finns på plats för att kunna utföra en specifik 
uppgift skapas en fördröjning av ledtiderna. Även det här är något kunden inte är 
villig att betala för (Dennis P, 2015). 

• Onödiga transporter. Den här punkten innefattar alla moment som betyder onödig 
förflyttning av antingen material, personal eller information. Ett exempel kan vara 
en dålig produktionslayout som innebär långa sträckor mellan olika efter varandra 
följande maskiner eller förflyttning till lager (Dennis P, 2015). 

• Det sista slöseriet är en brist på utnyttjande av medarbetares kunskap och 
kreativitet (Dennis P, 2015).  

3.2.2 Japanska sjön 

Alla typer av lager kan ifrågasättas. Lager kan ses som ett tecken på att någon funktion 
har en tveksam funktionssäkerhet. I många fall har ett lager skapats för att ge en intern 
säkerhet i företaget mot eventuella störningar i materialflödet. I den japanska 
tillverkningsindustrin grundar sig konceptet i att reducera alla lager för att identifiera och 
lyfta fram problem i produktionen. Det kallas “Den japanska sjön”. Om lagernivåerna 
sänks ges en möjlighet att se tidigare dolda problem. Dock kan en sänkning av lager även 
skapa problem som inte existerat tidigare. Exempelvis att de partier som tillverkas blir så 
små att omställningstiden i maskinerna inte blir proportionerlig gentemot den totala 
maskintiden. Orsaker att ta i beaktande här är ytor, tillgänglighet och kapitalkostnader 
(Lumsden K, 2012). 

3.2.3 Kaizen 

Det är viktigt att alltid ifrågasätta de nuvarande arbetssätten för att kunna hitta potentiella 
förbättringar. Därför är frågorna; “Varför gör vi såhär? Vad är syftet?” effektiva för att 
företaget alltid ska sträva framåt. Det handlar om att förstå de små problemen och inte 
vänta på att de stora investeringarna ska lösa allt. Man skall hela tiden sträva mot 
förbättringar och tänka ‘’Om vi skulle gjort om allt idag, hur skulle det då se ut?’’ 
(Segerstedt A, 2018). 

3.2.4 Spagettidiagram 

Spagettidiagram syftar till att visualisera transporter och rörelser i processer och flöden. 
Det kan kartlägga transport av utrustning, material, produkter och förflyttning av 
människor. Det är framför allt användbart för att kunna minska den sammanlagda sträcka 
ett valt objektet förflyttas.  
Det utgår från en karta över verksamheten där man i detalj kan följa den fysiska 
förflyttningen genom flödet, eller inom arbetsplatsen. Varje förflyttning avbildas med en 
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linje, vilket i slutändan ofta resulterar i ett stort antal långa linjer som i figur 2 nedan. 
Dessa studeras sedan för att urskilja vilka förflyttningar som är onödiga och vad som kan 
ändras samt tas bort.  

 
Figur 2. Modifierad bild av spagettidiagram  

 

3.3 Arbetsmiljö och stress 

Enligt Karaseks (1979) krav-kontroll-stödmodell beror arbetsbelastningen på hur krav 
vägs upp mot kontroll, där kraven är tidspress och kontroll avser hur mycket utrymme 
medarbetaren har över till att planera sitt arbete. Det har visat sig leda till färre olycksfall 
på arbetsplatsen och färre sjukskrivningar.  
 
Stress kan orsakas av för stor arbetsbörda, brist på tid att göra jobbet bra och ekonomisk 
press. Det är något som på lång sikt kan tära fysiskt på en människa. Det kan ge allvarliga 
konsekvenser, som sjukskrivning och utveckling av hjärtinfarkt. En lösning på det är att 
ta vara på medarbetares kompetens och ge dem varierande arbetsuppgifter (Bornberger-
Dankvardt, S. 2003). 
 
Genom att göra processer mer effektiva kan arbetsförhållanden förbättras och stress 
minskas. En förbättring i den psykiska hälsan hos medarbetare kan bidra till att företaget 
får ett bättre resultat i både produktivitet och omsättning. Sjukfrånvaron är ofta en 
indikator på att arbetsförhållanden kan förbättras och att det finns något att göra åt 
medarbetares fysiska och psykiska hälsa. En annan faktor i sämre arbetsförhållanden kan 
vara monotoni, dvs upprepande arbetsuppgifter och att medarbetare inte får nog med 
stimulerande uppgifter (Brännmark M. et al, 2012).  
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4 Genomförande 
I kapitlet genomförande beskrivs det hur fallstudien har utförts för att fullgöra arbetets 
syfte och mål. Här ges en bild av arbetets förlopp men också en förklaring till varför 
vissa val har gjorts. Det avrundas med en redogörelse av författarna om hur de arbetat 
med trovärdighet och tillförlitlighet.    

4.1 Studiens arbetsprocess 

Arbetet har utförts i följande steg: 
 

1. Identifiera och tydliggöra problemet 
2. Skapa en nulägesanalys över situationen 
3. Samla in data från medarbetare för att höra deras synpunkt på situationen, möjliga 

förbättringsförslag 
4. Bearbeta inhämtad information tillsammans med handledare för att framställa 

förbättringsförslag framtaget ur litteratur 
5. Ta fram förslag på lösningar som styrks av bakomliggande teori 
6. Få feedback från berörda parter på förslagen och utvärdera, vad kan göras bättre? 
7. Presentera slutgiltigt lösningsförslag på fallet 
 
I figur 3 nedan illustreras hur de olika stegen i princip fördelat sig kronologiskt. 

 

Figur 3. Arbetets process 
 
Projektet har delats in i olika faser för att enklare hålla dem isär och kunna fokusera på 
var del för sig. Första delen av arbetet bestod av en förstudie där ämnesområdet 
undersöktes för att få en förståelse kring problemet. När problematiseringen var klar togs 
syfte och mål fram för att sen kunna presentera en generell frågeställning att utgå från. 
Efter det gjordes val av metod. Här undersöks vilka tekniker som kommer passa in på just 
det här fallet.  
Litteraturstudien har pågått under största delen av arbetet. Det beror på att kompletterande 
data/analyser behövts samlas in parallellt med den empiriska datan, då nya 
frågeställningar/problemområden upptäckts. 
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Fallstudien innebar att data samlades in genom intervjuer och observationer. 
Intervjufrågorna grundade sig i teorin genom att ta fram relevanta ämnen och därefter 
identifiera vad som behövdes för att kunna göra en framgångsrik analys. Samma gäller 
för observationer, där det identifierades vad som skulle studeras. När tillräckligt med data 
insamlats från fallföretaget analyserades den mot olika delar från litteraturstudien för att 
ta fram eventuella förbättringar på identifierade/upplevda problem. 

4.2 Förfarande och mätning 

Fallstudien har utförts under våren 2019 på EAB i Smålandsstenar, Småland, där ett antal 
besök har utförts för att få en djupare förståelse för hur processen fungerar. 

Under besöken har processen följts, kartlagts och uppmätts, för att få ett nuläge att arbeta 
utifrån. Processen kartlades genom ett spagettidiagram, där linjer på en fabrikslayout 
representerar medarbetarnas förflyttningar i fabriken under processens gång. Samtidigt 
tidtogs varje delmoment i processen för att tydligare kunna se vilken del av processen 
som eventuellt utgjorde en flaskhals.  

Efter nulägesbeskrivningen beräknades vilka stora artiklar som plockas mest frekvent, 
genom en ABC-analys. Denna baserades på orderhistoriken för de senaste två 
räkenskapsåren. Fokus låg på två variabler: antal ordrar per artikel och antal artiklar per 
order. Genom det tydliggörs inte bara vilka som beställs mest frekvent, utan även i hur 
stora kvantiteter de beställs. Det gör det möjligt att se vilka artiklar som bör ligga 
lättåtkomligt när en ny lageryta utformas.  

För framtida behov togs också lageromsättningshastigheten för de stora artiklarna fram. 
Genom att kontinuerligt beräkna den kan mål tas fram för att sänka kapitalbindning och, 
tillsammans med ABC-analysen, identifiera vilka artiklar som inte alltid behövs på lager.  

Till sist mättes alla artiklar för att se hur mycket plats de skulle ta på en ny lageryta. Det 
gjordes genom att observera hur de lagerför artiklarna i dagsläget och hur många artiklar 
det är per pall. Efter det utformades den nya lagerytan genom att ta fram olika U:n som 
gör det enklare för medarbetarna i plocket att kunna köra in med truck, då komponenterna 
är för tunga för att en person ska lyfta dem själv. På den ytan lades de artiklar som fick 
högst värden genom ABC-analysen lättåtkomligt och de mindre frekvent gående 
artiklarna längre in då de inte påverkar plocktiden lika mycket.  

Beräkningen av hur många av varje artikel som ska ligga på den nya lagerytan togs fram 
genom att beräkna ett genomsnitt av lagersaldot för de senaste två räkenskapsåren. Det 
skulle blivit för omfattande att studera hela kedjan från leverantör till utleverans till kund. 
Även informationsflödet skulle behöva ses över för att kunna effektivisera hela kedjan 
och därigenom minska lagernivåerna. Därför återkommer det bland övriga 
rekommendationer till företaget. 
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5 Empiri 
I det här kapitlet beskrivs den empiriska data som samlats in under arbetets gång. Det 
inleds med en presentation av företaget. Här ges också en produktbeskrivning om den 
studerade produkten. Vidare ges en nulägesanalys där läsaren får insikt i hur 
materialhanteringen ser ut i dagsläget.  

5.1 Företagsbeskrivning 

EAB är ett familjeägt företag med verksamhet inom tre olika produktområden: 
Lagerinredning, portar och stålbyggnader. Huvudkontor tillsammans med produktion och 
utveckling ligger i Smålandsstenar. Portar och stålbyggnader säljs över hela Norden, 
medan lagerinredning fraktas till Europa, Nordamerika och Asien. De har även 
dotterbolag med säljkontor i Finland, Holland, Nordamerika, Norge, Tjeckien och 
Danmark. 
 
Företagets lokaler har nyligen byggts ut från 41 500𝑚7 till 55 000𝑚7. De har idag 245 
anställda och omsätter ca 1 miljard SEK. Sedan starten 1957 har de tillverkat 
stålkomponenter utifrån deras slogan “Det håller” vilket är viktigt eftersom de tillverkar 
byggnader och lagerinredningar som ska klara av stora vikter. Men varumärket 
symboliserar mer än så. 

5.2 Produktbeskrivning 

EAB erbjuder en genomtänkt produktserie av grenställ med ett stort antal 
kombinationsmöjligheter, se figur 4. Grenställ kan beställas som enkelt- eller dubbelsidigt 
för lätt eller tung belastning. Det tunga grenstället finns i flera varianter beroende på 
belastning och dimension på godset som ska hållas.  

 

Figur 4. Tungt dubbelsidigt grenställ från EAB. 
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Produkten återfinns t.ex. i byggvaruhandeln där brädor och virke enkelt kan placeras och 
plockas från armarna på grenstället. Det uppfyller alla säkerhetskrav enligt den 
Europeiska leveranstörskoden FEM 10.2.09, som bland annat innehåller anvisningar för 
materialval, dimensionering, provning, montering och märkning. 

Ytbehandling: EAB:s grenställ lackeras med en slitstark pulverfärg. Standardfärger: 
mörkgrå pelare, orange armar. Möjlighet till ett helt varmgalvaniserat grenställ för 
utomhusbruk. 

Leveranser: Ställaget levereras komplett med pelare, fötter, armar, stagsektioner samt 
skruv och mutter. Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att 
montera ett grenställ. En tydlig belastningsskylt följer med alla leveranser. 

5.2.1 Beskrivning artiklar 

Pelare 
Pelaren fungerar som ryggraden i ett grenställ, och det är från den som armarna sticker ut. 
Det är en stor, tung och framför allt lång, artikel som är svår att förflytta längre sträckor 
genom mindre utrymmen. Måtten på pelarna är 265mm eller 350mm i bredd, och allt från 
tre upp till sex meter långa. De största lagerhålls på en egen plats då de är för långa för att 
transporteras ut genom porten till avlastningsplatsen. Pelarna förvaras tio stycken på EU-
pall och staplas fem på höjden. Se Bilaga 5.  
 
U-profil 
U-profilen fungerar som fot till grenstället. Det fästs i den nedre delen av pelaren och gör 
att det står stadigt. U-profilen finns i storlekar: 285mm eller 325mm breda. På längden 
varierar de mellan 1335mm upp till 2870mm. De förvaras på EU-pall där de som är 
285mm breda läggs 48st på en pall och de som är 325mm breda läggs 36st på en pall. 
Pallarna kan sedan staplas 8st på varandra.  
 
Armar 
Armarna på grenstället bär upp lasten som ska förvaras. De varierar i längd mellan 
600mm upp till 1500mm. De förvaras på EU-pall om 36st och staplas sex pallar högt. Se 
Bilaga 6.  
 
Tvärstag 
Tvärstag är den artikel som håller ihop pelarna och är till för att stabilisera grenstället. De 
varierar i längd mellan 920mm upp till 2420mm. De förvaras på pall i buntar om 76st och 
staplas fem pallar högt. 
 
Till detta kommer många olika muttrar, skruvar och andra mindre artiklar. Dessa 
benämns alla som små artiklar i plocklagret, och ges inget större fokus. 

5.3 Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av arbetsprocessen för plock till en order på ett mindre 
grenställ, den mest förekommande orderstorleken. Orderstorleken kan variera från gång 
till gång så det kan komma både stora och små ordrar. Det är fem anställda på lagret som 
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turas om och hjälper varandra att plocka ihop ordrarna. Lagerarbetare har observerats med 
avseende på arbetssätt och förflyttningar i lagerlokalerna. Därefter har ett 
spagettidiagram, bilder och ett diagram över tid framtagits för att visualisera det, se figur 
5 och 6. 
 

1. Först skriver lagerarbetaren ut en plocklista, sorterad efter artikelnummer. Det 
betyder att arbetaren behöver vara bekant med vilka artiklar som är större och var 
de ligger i de olika lagerhallarna. Därefter tar arbetaren en EU-pall och åker sedan 
med truck bort till bulklagret i hall E (gröna linjen med siffran 1). Där hämtas de 
största komponenterna, pelarna. Efter det åker medarbetaren tillbaka för att lägga 
ryggstag på samma pall och sedan lämnas det av vid utlastningsplatsen. 
 

2. Medarbetaren hämtar återigen en ny pall och åker sedan bort till höglagret i hall C 
för att hämta ännu en av de större komponenterna, armar (gul linje med siffran 4). 
När det har hämtats ställs dem med den tidigare plockade pallen och blir redo för 
utleverans. 
 

3. Parallellt plockar en annan medarbetare ihop de mindre artiklarna på en pall med 
krage, vilket totalt tog 12 minuter då han var erfaren (lila linje med siffran 3). Det 
här görs för att de sista stora detaljerna kan placeras ovanpå de mindre artiklarna. 
Under tiden de sista större artiklarna plockas ihop, U-profil och tvärstag, tog 
tvärstagen slut vid buffertlagret. Därför är den ena medarbetaren tvungen att åka 
bort till bulklagret igen i hall E för att hämta mer material (orange linje med 
siffran 1).  
 

4. När alla artiklar är plockade bandas samtliga pallar för att göra de redo för 
utleverans. Därefter kommer en annan medarbetare och plockar dem för att läggas 
i en lastbil som sedan körs ut till kund. 

 
I figur 5 nedan illustreras hur medarbetaren förflyttar sig med truck inom lagerområdena 
för att hämta de stora komponenterna. Den gröna linjen symboliserar plocket av pelare, 
den orangea tvärstag och den gula armar. Den lila linjen illustrerar plocket av små 
komponenter. Den långa rutten kan lätt göra medarbetarna stressade då en stor del av 
processen går ut på att förflytta sig.  
Figur 6 visar ett diagram på tiden det tog att hämta varje komponent för att sedan lägga 
den för utleverans. 
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Figur 5. Flödeskarta för plock av grenställ, EAB 2019 

 
Figur 6. Tidtagning under plock av order för grenställ 

5.3.1 Plocksedel 

Plocksedeln är i pappersform som skrivs ut när en order väl ska plockas. Plocksedeln är 
sorterad efter artikelnummer, där alla artiklar för grenställ börjar på nummer 5. Det gör 
att de som arbetar i plocket behöver vara erfarna för att kunna identifiera vilka artiklar 
som är effektivast att plocka i en speciell ordning. En plocksedel för grenställ består 
normalt sett utav 27 orderrader. 

5.4 Lagerhantering                                                                   

EAB lagerhåller i dagsläget de små artiklarna på ett lager i närheten av plockstationen 
medan de stora artiklarna lagerhålls i en annan hall på ett bulklager. Det är fem personer 
som arbetar med plock för utleverans. När en order har plockats och lagts för utleverans 
registreras det manuellt i affärssystemet Jeeves. 

För små artiklar används en fast lagerplacering där varje artikel har en bestämd lagerplats 
på ett pallställ som är format som ett U (se bilaga 4). De stora artiklarna på bulklagret 
lagerhålls genom en flytande lagerplacering, vilket innebär att de placeras där det finns 
plats på lagerytan som är begränsad till 230𝑚7. 

På grund av den flytande lagerplaceringen på bulklagret är det ibland svårt att hitta 
specifika artiklar då endast den personen som lämnar artikeln där, vet var den finns. 
Anledningen till att plockplatserna hålls avskilda från varandra är för att de stora 
artiklarna inte får plats där de små befinner sig just nu. 

5.5 Nyckeltal 
EAB jobbar i dagsläget inte med några specifika nyckeltal som kan visa hur de arbetar 
eller som kan ge vägledning vid hur komponenter ska tillverkas och lagerhållas. Detta 
avgörs framför allt av hur många de har sålt av den komponenten tidigare år.  

5.5.1 ABC Frekvensanalys 

Då EAB inte har en redan utförd ABC-analys för artiklarna till grenställ utfördes den för 
att kunna differentiera artiklarna från varandra i hur stor utsträckning de plockas. 
Frekvensanalysen är beräknad utifrån två variabler, hur många ordrar komponenterna har 
beställts i och hur många komponenter varje order bestod av de senaste två åren. Det 
möjliggör att kunna identifiera vilka komponenter som beställs frekvent och därigenom 



  
 

Jonah Wadeskog Kockum & Filip Carlsson 
 

20 

behöver vara tillgängliga för att kunna möta efterfrågan. Diagram över resultatet från 
frekvensanalysen finns i bilagorna 8-11. 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟 ∗ 𝐻𝑢𝑟	𝑚å𝑛𝑔𝑎	𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 

5.5.2 Lageromsättningshastighet 

I bilagorna 12-15 redovisas en beräkning på lageromsättningshastigheterna för artiklarna 
pelare, tvärstag, armar och U-profil över ett år. Nedan förklaras kort hur det varierar för 
varje artikelgrupp.  
 
Pelare: Lageromsättningshastigheten varierade mellan 1,56 upp till 3,42. Det här innebär 
att lagret för just den artikeln av pelare då har sålts av helt 1,56 till 3,42 gånger på ett år.  
 
U-profil: Lageromsättningshastigheten varierade mellan 0,27 upp till 1,47.  
 
Tvärstag: Lageromsättningshastigheten varierade mellan 0.48 upp till 1,72. 
 
Armar: Lageromsättningshastigheten varierade mellan 0,49 upp till 2,99.  
 
EAB har i dagsläget enligt dem en hög lageromsättningshastighet på artiklarna för 
grenställ, men de har ingen egen siffra på det.  
 
Det finns ingen uttalad rekommenderad lageromsättningshastighet, därför fick 
handledaren Sven Kallin som har en god erfarenhet inom logistik rekommendera en. Sven 
rekommenderar EAB att hålla sin lageromsättningshastighet på omkring 12 gånger per år, 
alltså omsätta lagret en gång i månaden. Men lageromsättningshastigheten beror mycket 
på hur snabbt produkterna tillverkas, och vilken leveranssäkerhet de har. 
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6 Analys 

6.1 Materialhantering 

Enligt Materialuttag till extern kund (Kap 3.2.1) finns det två principer för materialuttag 
till extern kund: 

• Man-till-material 
• Material-till-man 

EAB använder sig av det förstnämnda vilket innebär att medarbetarna förflyttar sig till 
materialet för att leverera det till platsen för utleverans.  
 
De har i dagsläget delat upp plockstationerna för olika artiklar inom produktfamiljen för 
grenställ. Det gör att materialhanteringen blir lång och problematisk då medarbetare 
behöver färdas långt mellan olika lagerhallar för att plocka ihop en produkt. I 
Lagerhantering (Kap 3.2.2) beskrivs att lager ska delas in i mindre små lager, så kallade 
zoner för att minimera färdsträckan. Artiklar ska delas in i zonerna beroende på 
produktfamilj, men också storlek och tyngd. EAB har i dagsläget en zon för stora artiklar 
och en annan för mindre, men problemet är att de är för långt ifrån varandra. Enligt Muda 
(Kap 3.1.1) ses onödiga förflyttningar som slöseri och något som ska elimineras. I 
dagsläget förflyttar sig medarbetarna i lagret för långa sträckor. Det är därför fördelaktigt 
att sätta ihop zonerna bredvid varandra för att minska färdsträckan och därigenom 
effektivisera materialhanteringsprocessen. 
 
Genom att minska avstånden i materialhanteringen kan EAB få mer tid över till att utföra 
förbättringsarbeten och att ifrågasätta hur de arbetar idag. Enligt Kaizen (Kap 3.2.3) ska 
ett företag alltid ifrågasätta hur dem arbetar i dagsläget, och ta reda på hur det kan 
förbättras. Det handlar om att alltid sträva efter att bli bättre, och att svara på frågorna 
‘’Varför gör vi så här? Vad är syftet?’’. En bra fråga utifrån Kaizen att ställa sig är också 
‘’Om vi skulle gjort om allt idag, hur skulle det då se ut?’’ då det får företaget att tänka 
utanför restriktionerna till dess produktion. 

6.1.1 Artikelordning i plocksedeln 

I dagsläget följer EAB en ordning i plocksedeln utifrån vilken produktfamilj artiklarna 
tillhör. Det gör att de som arbetar i plocket behöver ha en viss erfarenhet för att kunna 
plocka effektivt då det inte är givet utifrån plocksedeln vilken rutt som ger det kortaste 
avståndet. Enligt Materialuttag till extern kund (Kap 3.2.1) ska plockordningen 
bestämmas utifrån artiklarnas lokalisering i lagret. Det görs enklast genom att först ta 
fram en bestämd plats för alla artiklar, och sen strukturera plocksedeln efter en 
standardiserad rutt som ger det minsta totala avståndet.  
 
Är det många orderrader per order kan det också vara svårt att plocka allt i en runda, 
vilket gör att plockningen får delas upp i olika rundor eller på olika medarbetare. Därför 
kan det vara effektivt för EAB att dela upp plocket så som de gör i dagsläget, där en 
person plockar de mindre artiklarna och en de större. 
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Som förklarat i Informationsflöde (Kap 3.1.2) kan en laserscanner vara effektivt för ett 
bra informationsflöde. Det kan också vara effektivt då plocklistan ska ordnas efter det 
mest effektiva plockflödet, och kunna säkerställa att personen plockar rätt komponent och 
avregistrerar den, då många är lika varandra.  

6.1.2 Artikelplacering i lagret 

EAB följer vissa av de teoretiska principerna som förklaras i Artikelplacering i lagret 
(Kap 3.2.2.1) avseende: 

• Fast eller flytande lagerplacering 
• Placering baserad på fysisk närhet 
• Golv- eller höjdplacering 

 
Såväl fast som flytande lagerplacering används. Fast används genom att små detaljer i 
U:et har en bestämd placering i lagerhyllorna. Tar det som ligger på den platsen slut 
hämtas nytt från antingen buffertlagret, som ligger högst upp i pallstället, eller från annan 
buffertplats. Flytande lagerplacering används för de större artiklarna i bulklagret där de 
placeras på olika platser i mån om utrymme.  
 
Placering baserad på fysisk närhet används framför allt för de små artiklarna, och inte lika 
effektivt för de stora.  
 
Lågfrekventa artiklar placeras högt upp och de större och högfrekventa på golvnivå, 
vilket stämmer överens med teorin. De håller dessutom ett buffertlager högt upp i 
pallstället vilket stämmer överens med teorin. Genom det här fylls exempelvis skruvar, 
som är en högfrekvent mindre artikel, på smidigt. 
 
Lagerhantering (Kap 3.2.2) ger en inblick i olika sätt ett lager kan vara uppbyggt och som 
EAB använder sig av då de själva är tillverkare av lager. De mindre artiklarna som tillhör 
grenställ förvaras i pallställ med EU-pallar, med eller utan tillhörande kragar som 
lastbärare. Det är ett system som enligt teorin gör det möjligt att snabbt och enkelt 
komma åt de artiklar som behövs. Nackdelen blir då att stora utrymmen kan gå åt för att 
göra plats till truckar. De stora artiklarna för grenställ förvaras, som tidigare nämnts, i 
flytande lagerplacering. De använder sig av djupstapling då artiklarna har en plan yta och 
kan staplas ovanpå varandra. 

6.1.2.1 Frekvensanalys 
EAB har inte utfört en ABC-analys för att differentiera artiklarna. I ABC-analys (Kap 
3.2.3) beskrivs vad en sådan analys kan bidra med för att ta fram olika strategier hos 
artiklar eller produkter. Genom den kan företaget se vilka artiklar som plockas mest 
frekvent, vilket visar vilka som bör ligga tillgängligt och ha mest fokus på.  
 
Utifrån de utförda frekvensanalyserna i bilagorna 8-11 tydliggörs det vilka stora artiklar 
som plockas mest frekvent. Genom det kan slutsatser tas fram om vilka artiklar som bör 
ligga tillgängliga.  
 
Beräkningarna visar att det främst är fem sorters pelare som beställs ofta. Av U-profilerna 
var det främst tre stycken som stack ut från de andra och fick höga värden, nämligen två 
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sorters enkelfot på 325*4 respektive 285*4 och en dubbelfot på 325*4. Armar har många 
ordrar, men det är två som sticker ut. Tvärstagen har en jämn fördelning över vilka som 
beställs mest frekvent.  

6.2 Nyckeltal 
EAB använder sig inte av några nyckeltal i dagsläget, vilket kan bidra till en osäkerhet i 
hur företaget utvecklas över tiden och vad som kan förbättras.  

6.2.1 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastigheten varierar mellan de fyra olika stora artiklarna på EAB. De 
ligger mellan 0,27 upp till 3,42, där pelarna hade högst lageromsättningshastighet. Enligt 
Kapitalbindning och angreppssätt (Kap 3.1.3.1), ger alla lager upphov till kostnad av 
flera slag. Det framförs också några angreppssätt som är effektiva för att hålla 
kostnaderna nere, där en av dem är att korta ned tiden för produkterna i lagret. 
Lageromsättningshastigheten kan tydliggöra vilka artiklar som ligger länge på lager. 
 
Då det inte finns en rekommenderad lageromsättningshastighet i teorin har handledaren 
Sven Kallin fått en förfrågan om att rekommendera en. Han rekommenderade 12 gånger 
per år, alltså en gång i månaden. Han förklarade samtidigt att det skulle innebära ett 
arbete genom hela värdekedjan, från råmaterial till utleverans, och att det därför skulle bli 
för omfattande för den här studien. Det som däremot framgick var att företaget alltid ska 
sträva mot en hög lageromsättningshastighet.  
 
Enligt Japanska sjön (Kap 3.2.2) ska lagernivåer sänkas för att kunna föra tidigare dolda 
problem till ytan. Det är något som kan göras utifrån att sätta ett måltillstånd på 
lageromsättningshastigheten och sträva mot det. Detta kräver att hela kedjan ses över för 
att identifiera var förbättringar kan ske. Det bör också tas i beaktning att nya problem kan 
uppstå genom att sträva mot mindre lager, såsom för höga ställtider som blir 
oproportionerliga mot de nu väldigt små tillverkningsstorlekarna.  

6.3 Arbetsmiljö och stress 
Enligt Arbetsmiljö och stress (Kap 3.3) ska medarbetare har tillräckligt med utrymme i 
arbetet för att kunna planera och följa upp sina arbetsmoment. Det leder till färre 
sjukskrivningar och olyckor på arbetsplatsen. I dagsläget behöver medarbetare i 
processen för plocket spendera majoriteten av tiden förflyttandes mellan olika hallar för 
att hämta artiklar. Tidspressen gör att de blir stressade.  

Det har visat sig att välmående medarbetare bidrar till en ökad produktivitet och därmed 
till företagets omsättning och lönsamhet. EAB tar bra hand om sina medarbetare i 
dagsläget, men processen kan alltid förbättras.  
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7 Resultat och rekommendation  

7.1 Resultat av studien 

Ett förbättringsförslag har tagits fram genom analys av de empiriska och teoretiska 
underlagen, och den nuläges- och problembeskrivning som tagits fram. Det huvudsakliga 
problemet visade sig vara avstånden som medarbetarna var tvungna att färdas för att 
kunna plocka ihop en order.  
 
I dagsläget har EAB två olika plockstationer för mindre och större artiklarna, vilket gör 
att två medarbetare måste dela upp sig för att plocka ihop en order. Den som plockar de 
mindre detaljerna gör det snabbt och effektivt då lagerytan för dem är välplanerad. Det tar 
däremot nästan dubbelt så lång tid för den som ska hämta de få större detaljerna i en 
annan hall, vilket gör den processen till en flaskhals. Se kapitel 5.3 Nulägesanalys.  
 
Därför identifierades att i stället för att ha två olika plockstationer i olika hallar så kan de 
samköras. Det kräver beräkningar på hur mycket yta varje artikel kommer att ta, och vilka 
artiklar som ska ligga framme. I den här studien kommer EAB:s nuvarande 
genomsnittliga lagersaldo att användas som mall, då det vore för omfattande att ta fram 
en ny rekommenderad lageromsättningshastighet. 

7.1.1 Redovisning av ny plockstation 

Nedan följer en redovisning av hur mycket yta som kommer att krävas för den nya 
lagerplaceringen.  
 
Den yta som räknats på har varit sju meter i djup, och därefter har en bredd på lagerytan 
beräknats utifrån det genomsnittliga lagersaldot på varje artikel de senaste två åren. Den 
bredd som krävs är drygt 35 meter utan större hänsyn för mellanrum mellan pallar. 
Lagerytan har tagits fram som fyra stycken U:n där en truck ska få plats för att åka in, ta 
en pall och vända ut ur U:et. Pilarna i figur 7 illustrerar hur en truck bör plocka de olika 
detaljerna. 

 
Figur 7. Nytt utformat lager 
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I figur 7 ges ett exempel på en layout för komponenterna till produkten grenställ. Den är 
baserad på det genomsnittliga lagersaldo som EAB har haft de senaste två åren. Höjd har 
bestämts utifrån hur de lagerhåller på höjden i dagsläget. Nedan finns en redovisning på 
hur många artiklar som ligger på varje pall, och hur högt pallarna staplas. 
 
Pelare: 10 stycken per pall och 5 pallar på höjd 
Armar: 36 stycken per pall och 6 pallar på höjd 
U-profil: - Variant 285 läggs 48 stycken per pall och 8 pallar på höjd 
               - Variant 325 läggs 36 stycken per pall och 8 pallar på höjd 
Tvärstag: 76 stycken per pall och 5 pallar på höjd 
 
Lagerytan är, som ovan nämnts, bestämd utifrån hur EAB lagerhåller i dagsläget för 
produkten grenställ. Det innebär att det finns utrymme för förbättring, men att området är 
avgränsat till materialhanteringen för utleverans. Det skulle ta för lång tid att gå in och 
titta på hela kedjan från införskaffning av råmaterial till utleverans av färdig produkt.  

7.1.2 Plocklistan 

Utifrån den nya lagerytan bör plocklistan organiseras utifrån flödet. Det genomförs 
genom att identifiera vilken rutt som ger det kortast avstånd när en medarbetare plockar 
ihop en order. Genom detta kan processen i sig bli kortare, men det kan även innebära att 
stressen kan minska, vilket i så fall kan bidra till högre produktivitet.  
 
Ett exempel på en sådan organisering är att pelarna ligger högst på listan och därav 
plockas först. Efter det plockas alla U-profiler ihop då dem är näst på tur. Slutligen så 
plockas små artiklar, armar och tvärstag. Något att ta i beaktning när listan organiseras är 
om det finns utrymme för att plocka fler artiklar på samma runda. Det gör att plocket blir 
mer effektivt. Det kan utföras genom att sätta gränser på varje artikel, för hur mycket som 
får plats på en pall, till exempel om en liten order kommer in där fyra tvärstag ska 
plockas, kan åtta armar läggas på samma pall. Det gör att såväl pallar som tid sparas.  
 
En annan positiv påverkan av att organisera plocklistan efter flödet är att ny personal kan 
komma in i processen utan någon längre upplärning. Såväl nyanställda som 
sommarjobbare kan enklare komma in i processen och personal kan byta arbetsuppgifter 
med jämna mellanrum, vilket bidrar till mindre monotoni och därav en mer stimulerande 
arbetsmiljö. 

7.1.3 Nyckeltal 

I dagsläget använder sig EAB inte av nyckeltal för att kunna jämföra produktiviteten med 
tidigare månader eller för att reglera sina lager. Nyckeltal är något som företag kan dra 
stor nytta av då det är ett hjälpmedel för att kunna sätta tydliga mål och milstolpar att 
sträva mot. Det är främst tre nyckeltal som dem kan tillämpa: 
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ABC-analys 

En ABC-analys hjälper företag att differentiera sina produkter. Det behöver inte innebära 
endast den formeln som användes i den empiriska studien. Både volymvärdesanalys och 
frekvensanalys kan användas effektivt. Såväl för att identifiera vilka produkter som är 
värda att satsa på som vilka som ska göras lättåtkomliga beroende på plockningsfrekvens. 
Det är ett verktyg som kan användas på hela produktsortimentet och inte bara produkten 
grenställ.  

Antal plock per tidsenhet 

Det här nyckeltalet gör det möjligt att se förbättringar i processen och sätta upp mål för 
produktivitet. En vanlig tidsenhet här är en vecka. Genom det kan resultatet av 
processförbättringar synliggöras och det kan motivera medarbetare att komma med 
förslag till förbättringar.  

Lageromsättningshastighet 

Att beräkna lageromsättningshastigheten bidrar till flera saker. Det synliggör hur ofta 
företaget säljer ut lagret för olika artiklar över en bestämd tidsenhet, vanligen ett år. I 
dagsläget har EAB en relativt låg lageromsättningshastighet som kan förbättras, det vill 
säga ökas. Den rekommenderade som togs fram låg på tolv gånger per år för samtliga 
artiklar, vilket innebär att när en artikel väl har lagts på lager, ska den ha levererats till 
kund inom en månad.  

Lageromsättningshastigheten kan öka genom att minska artiklar på lager, vilket är svårt 
ifall processerna i tidigare led inte är effektiva och tillförlitliga nog för att kunna 
producera så mycket som behövs, precis när det behövs. Det innebär att hela kedjan 
behöver ses över och processerna från anskaffning av råmaterial till utleverans behöver 
effektiviseras.  

Artiklar som ligger på lager drar mycket pengar och riskerar ibland att utgå från 
sortimentet. Om lageromsättningshastigheten hålls hög kan de kostnaderna hållas låga 
och ytorna kan minska.  

7.2 Rekommendationer 
• Plockstationerna för de små och stora artiklarna ska flyttas ihop och samköras 

I dagsläget färdas operatörerna långa sträckor för att hämta olika artiklar för en 
order. Det kan reduceras avsevärt genom att lägga plockstationerna på samma 
lageryta. En grund att utgå från är den lagerplanering som finns i 7.1.2. Den är 
utformad genom beräkning av hur mycket plats varje lagerförd artikel kan ta, 
utifrån det genomsnittliga lagersaldot de senaste två åren.  
 

• Se över informationsflödet 
Den här studien har inte kunnat se över informationsflödet då det skulle bli för 
omfattande. Det är däremot något som verkligen påverkar det fysiska flödet och 
det är därför väsentligt att se om det kan förbättras. Ett exempel kan vara 
laserscanners i plocket som då registrerar direkt mot databasen när något väl har 
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plockats. En laserscanner kan också förenkla när plocklistan ska ordnas efter 
plockflödet. 
 

• Utnyttja ytor mer effektivt 
Genom att utnyttja de ytor som finns tillgängliga mer effektivt kan processer 
kortas ned och avstånd reduceras. Inte minst kommer pengar och tid att sparas in 
vilket gör att investeringar i annat blir möjligt.  
 

• Jobba med ständiga förbättringar 
Jobba med att ifrågasätta arbetssätt och lägg tid åt sidan för att kunna se möjliga 
förbättringsmöjligheter. Genom det kan ytor användas mer effektivt och extra tid 
kan bli tillgänglig för att utbilda personal och öka kompetensen på företaget. 
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8. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras de metodval som gjorts och vilka resultat som tagits fram. 
Det diskuteras också vad som kunde gjorts annorlunda och hur det skulle kunnat påverka 
studien. 

8.1 Metoddiskussion 

Fallstudien har utförts på ett företag, EAB i Smålandsstenar. Alltså hade studiens resultat 
kunnat bli annorlunda om fler företag med liknande varor hade analyserats. Då hade 
möjligen flera intressanta lösningar kunnat tas fram. 
 
Intervjuer och observationer har endast utförts med arbetsledaren för processen och två 
lageranställda. På lagret arbetar sammanlagt sex personer, inklusive arbetsledaren. Hade 
observation och intervjuer utförts med de andra kanske resultatet skulle blivit annorlunda. 
Genom att utföra samma observationer och intervjua flera lagerarbetare hade validiteten 
för arbetet ökat. De observationer som gjorts har varit på normalstor order för produkten 
grenställ. Validiteten hade ökat om fler observationer och mätningar hade gjorts, men det 
var få som var inom ramarna för normalstor order under den perioden.  
 
Den teoretiska grund som använts i arbetet har noga valts ut för att passa in på den här 
studien, men det finns alltid mer kunskap att hämta. Genom programmet Industriell 
Ekonomi har författarna fått en förståelse för att ämnena logistik och lean production är 
relevanta områden då det i stort sett handlar om effektivisering. Även arbetsförhållanden 
har berörts ytligt i programmet. Därför har teorigrunden varit lyckad och ett naturligt val 
för studien vilket har visat sig i resultatet.  
 
En svaghet i arbetet är att de resultat som tagits fram inte är testade i praktiken. Även om 
EAB har tillgång till stora lokaler och det finns potential att samköra plockstation och 
bulklager, så krävs det mycket tid och organisering för att det ska fungera. Det krävs då 
god kommunikation mellan oss som undersökt problemet och arbetsledaren, men också 
med resterande bemanning på lagret och ledning för företaget. En implementation av det 
hade tagit lång tid och förhindrat det dagliga arbetet. Det måste därför ske under en 
period där fabriken är nedstängd, som exempelvis under semestern. 
 
Svagheten i arbetet blir därför att resultat och slutsatser förblir teoretiska. Trots det syns 
det tydligt i resultatet och slutsatserna att en reducering av förflyttningar är möjlig när 
plockstationerna flyttas ihop, se 5.3 Nulägesanalys. Förflyttningarna som sker mellan 
plockstationen och bulklagret är i dagsläget en stor del av hela processen. 

8.2 Resultatdiskussion 

Beräkningarna som använts för att ta fram ny rekommenderad lageryta är baserade på 
genomsnittlig lagernivå från de senaste två åren. Även om det finns generella- och 
standardordrar finns alltid risk för att en särskild stor order får systemet att fallera. I en 
bransch som EAB är i där produkterna är stora och levereras till olika kontinenter finns 
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risk för enorma ordrar. Skulle ett helt nytt logistiklager implementeras finns risken att 
beräkningarna brister då det oftast innebär stora ordrar. Det är viktigt att ta i beaktande 
när leveranstider analyseras. 
 
Resultatet är viktigt, eftersom många företag lätt glömmer bort att 
materialhanteringssystemen är en förutsättning för en välfungerande produktion och en 
bra leveranssäkerhet. Det finns gott om forskning inom området, men det innebär 
uppenbarligen inte att alla företag är medvetna om denna. 
 
Resultatet blev som förväntat, om än teoretiskt, vilket innebär att det inte har hunnit 
utföras några tester som visar på ett lyckat arbete. Däremot utfördes tillräckligt med 
beräkningar och anpassningar för att EAB ska kunna implementera lösningen effektivt. 
Det finns inga siffror på hur mycket tid det kan reducera, eller de exakta avstånd som 
sparas in och därigenom pengar, men det syns tydligt utifrån layoutbilden över fabriken i 
bilagorna gentemot den nya lagerytan i resultatet att avståndet reducerades avsevärt.  
 
En liknande studie, som utförts på Bali inom bilindustrin, visade i en simuleringsstudie 
hur mycket en mer effektiv materialhantering kan spara in i form av lager, cykeltider och 
yta. (Nurul Hayati Abdul Halim et al, 2015). 
 
Växande små- och medelstora företag har valts i studien för att de är nödvändiga för att få 
fram nya idéer till samhället och ökar välfärden. Utan nya företag som växer och utmanar 
jättarna på marknaden sker aldrig någon förändring eller press till att göra bättre. Mer än 
någonsin är miljöfrågorna viktiga. Inte minst för tillverkande företag som ingår i globala 
transportintensiva leverantörskedjor. Lokalt handlar det kanske framför allt om att en 
kortare materialhanteringsprocess kan minska energiförbrukningen. Det behövs vidare 
forskning för att ta fram exakta siffror på hur mycket energi som sparas in genom den 
lösning som tagits fram. 
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9. Slutsatser 
Syftet med fallstudien har varit att på ett systematiskt sätt demonstrera hur en 
materialhanteringsprocess kan omorganiseras hos ett växande företag, för att skapa en 
effektivare process och en bättre arbetsmiljö. Resultatet av studien har kommit från olika 
företagsbesök med observationer, intervjuer och tidsstudier samt litteraturstudier. 
 
Efter att ha genomfört studien kan det konstateras att ledtider kan reduceras när en 
materialhanteringsprocess omorganiseras. Det uppnås genom att eliminera onödiga 
förflyttningar, som inte tillför något värde till produkten. Studien har också visat att yta 
kan sparas in genom sammanslagning av två plockstationer.  
 
Även om det inte finns en exakt uppmätt sträcka i spagettidiagrammet, syns det tydligt 
genom layoutbilden av fabriken gentemot den nya lagerytan att avstånden som 
medarbetarna färdas för att plocka ihop en order kan minska avsevärt. Det gör att tid kan 
läggas på förbättringsarbeten eller utbildning av personal för att öka kompetensen. En 
plocklista som följer flödet av plocket gör dessutom att ny personal kan tillsättas i 
processen utan att behöva en lång upplärning.  
 
Den nya lagerytan gör att medarbetare kommer att färdas kortare sträckor och därigenom 
spara in tid och energi. Eftersom det inte kommer ta lika lång tid att hämta 
komponenterna samt att det blir enklare att hitta dem, bidrar det till att stressnivåerna kan 
sjunka och därigenom en minskad psykisk ohälsa. 
 
I stället för att investera i större yta och binda upp kapital i färdiga produkter på lager kan 
företag fokusera mer på att effektivisera sina processer och använda den yta som finns på 
ett bättre sätt. Genom det kan kostnader minska och pengar kan investeras i annat för att 
ta företaget framåt. 
 
Företaget behöver fortsätta förbättra sina processer. Risken finns att dem en dag ligger 
efter i utvecklingen och att andra företag kör förbi dem. Genom att alltid ifrågasätta hur 
processer utförs i dagsläget och diskutera hur de kan förbättras, håller företag sig i 
konstant rörelse. Genom att tillämpa arbetssätten som diskuteras i studien, kan företag 
ligga i framkant på marknaden. 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Informationsflöden är ett område som kan forskas vidare inom. En frågeställning 
kopplat till det är hur ett effektivare informationsflöde påverkar det fysiska, och om 
ledtider kan reduceras. Informationsflödet är ofta mer komplext att kartlägga eftersom det 
inte går att följa på samma sätt som ett fysiskt flöde med en tydlig början och ett slut.  
 
Scanners bör forskas vidare inom för att ta reda på hur de kan bidra till ett effektivare 
plock och bättre informationsflöde. Gör scanners det enklare att optimera 
plockordningen? Möjliggör det eliminering av att fel komponenter plockas och att 
inventeringar kan ske mer sällan? 
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Automation är ett hett område just nu som kan vara mycket användbart. Det kräver att 
processer standardiseras och anpassas. Det behövs vidare forskning på hur detta kan 
implementeras på ett bra sätt i växande företag. 
 
Förändringar i miljöpåverkan av förändrade material-/informationsflöden bör även det 
studeras vidare. Hur mycket energi sparas in på att omorganisera materialhanteringen till 
en kortare process och hur mycket bidrar ett minimerat lager till? 
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Figurförteckning 
 
Figur 1 
Egen illustration av studiens avgränsning 
 
Figur 2 
Modifierad bild av spagettidiagram 
 
Figur 3 
Illustration över arbetets process 
 
Figur 4 
Bild av tungt dubbelsidigt grenställ 
 
Figur 5 
Spagettidiagram/flödeskarta över processen 
 
Figur 6 
Tidtagning över processen för plock av grenställ 
 
Figur 7 
Ny utformning av lageryta 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervju med Alexander Andersson 
 
Vi har förstått problemet, vilket är att materialhanteringen inte håller för grenställ. Men 
vad ser du som problemet? 

• Problemet är där vi lagrar produkterna idag. Det är inte effektivt att lagra och 
jobba med dem på det viset för utplock. Så vi söker en effektivare hantering av det 
som ligger på färdigvarulagret. 

Om du skulle utföra detta, vad skulle då din lösning vara? 
• Jag har ingen klar lösning, det är att vi måste skapa den. 

För det har väl hänt ganska mycket sen vi började diskutera det här i höstas? 
• Ja, det är ju omflyttat en gång. Men det var ju för att vi just då var tvungna att 

göra någonting pga att vi behövde lösa ett annat problem. Det hade inte med 
grenställ att göra. 

Om man leker med tanken, vad skulle det kunna vara för lösning på problemet? 
• Lösningen är att man dels funderar genom så sakerna står så att man lagrar in 

grejerna så dem står effektivt både vad det gäller yta och effektivt så att man 
kommer åt det man behöver på ett vettigt sätt utan att behöva flytta fem pallar för 
att hitta den pallen man söker.  

Och så att allt är samlat på ett ställe? 
• Ja precis. Sen är det ju inte säkert att man måste göra allt med en truck, det finns 

fler hjälpmedel att använda sig av. Till exempel travers osv.  
Kan det finnas några hinder med den här lösningen? Till exempel de stora produkterna, 
att få dem till en annan plats än där de står i dagsläget? 

• Ett hinder kan ju vara att det inte får ta hur mycket plats som helst. Som den 
ultimata lösningen får man inte se några hinder just nu, utan det tar man i 
efterhand.  

Vi tänker att man ska samköra småplocket med de stora detaljerna, vad tycker du om 
det? 

• Ja, de ingår ju. 
Ett mål kan vara att flytta plockstationen av armar osv ut till bulklagret med de stora 
detaljerna. Men när en medarbetare väl ska plocka ihop dessa, packas alla ordrarna där 
ute då? 

• Ja. Det som kommer hända är att flyttar man bara det stora så kommer en person 
att plocka endast dem hela tiden, vilket kommer reslutera i att den personen vill ha 
smådetaljerna där ute ändå så han kan göra allt på en gång. Därför blir det bättre 
att sätta allt på samma ställe för att det kommer gå dit ändå. 

• Ska vi öka totalt sett vilket är meningen med att växa, det är att öka. Så kan vi inte 
vara mer folk som packar på lagret för det blir för trångt. Då måste man lyfta ut 
någonting, t.ex. grenstället. Då får en person vara någon annanstans och packa det. 
Då kan man anställa en person till antingen till det eller till lagret. Då flyttar man 
både arbetsplats och arbetare, samt får in en till.  

Så en lösning kan vara att flytta alla komponenter bort till bulkalgret för de stora 
komponenterna (järnbalkarna) och att en person är där och plockar hela tiden? 

• Målet är att inreda en helt ny arbetsplats där man kan fokusera på endast detta. 
Tänk inte en precis plats på kartan, tänk istället att det finns en plats där man kan 
vara. Bara för dem står där just nu behöver inte nödvändigtvis betyda att det ska 
stå där sen. 

• Ni får tala om att ‘’den här ytan krävs, var hittar vi den?’’ 
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Därför vi vill vara så nära utlastningen som möjligt 
• Ja men utlastningen är alla portar norrut. 

Mäter ni olika KPI:er? 
• Nej. 

Är plocklistan sorterad efter någon speciell ordning? Eller är den bara sorterad efter 
artikelnummer? 

• Den är i artikelnummerordning.  
Fanns det någon tanke bakom det eller har det bara blivit så? 

• Ja, men artikelnumrena är sorterade i sig. 
I vilken ordning? 

• Alla komponenter för ett grenställ har ett artikelnummer som börjar på 5. Dem är 
sorterade på artikelnivå. 

Hur väljer ni lastbärare (pall) för olika ordrar när man packar? Och väger ni pallen? 
Därför under vår nulägesanalys la han t.ex. pelarna på en pall och sen de små tunna 
komponenterna på dem, och då är det en pall. Och sen väljer han av rutin en pall med 
krage för de små komponenterna  för att sen lägga på fötterna ovanpå det.  

• Man lär sig som lagerarbetare hur man ska packa, men målet är att man ska packa 
så det går att stapla och så att det sitter fast. Sen hur man gör det på bästa sättet är 
upp till varje packare, men ofta finns det ett bra sätt. Man försöker ju optimera 
packningen. Man har en vikt på vad hela ordern väger, så det är den vikten man 
bokar frakten utifrån.  

Vad tror du blir nästa steg för oss nu efter att vi gjort en nulägesanalys och efter denna 
intervju med dig, för att komma fram till en lösning på det här problemet? 
Ni behöver lära er helt vilka produkter som ingår i grenställ, så ni får en bild av hur de ser 
ut och vad de kan ta för yta. men det får ni från affärssystemet där ni kan se statistik och 
specifikationer. Ni måste få fram en lista på alla de artiklar ni ska jobba med. Det är inte 
så många, men det finns olika varianter av t.ex. armar och pelare.  
 
Bilaga 2. Andra intervju med Alexander Andersson. 
 
Hur planerar ni vilka detaljer som ska ligga lättillgängliga i lagerhyllorna? 

• Just nu finns det ingen sådan planering på hur de ska ligga ute på lagret. Det har 
haft med ytan som är tillgänglig att göra. Så har man fått krympa den ytan för att 
det har blivit mer grejer så har man fått göra det. Sen har det blivit därefter. 

Finns det någon gräns på hur många samt få ni vill ha av varje artikel på lagret? 
Exempelvis pelarna 

• Det styrs av orderingången, men vi måste ju ha dem på lager. Så man tittar ju på 
orderstatistiken från innan. Är det extrema mängder så sitter man och tillverkar 
hela tiden. Men annars om det är dags att fylla på lagret, så gör man det enkelt för 
sig. Till exempel om man behöver plocka fram ett jobb, så tittar man på hur 
många pelare som såldes förra året, är det då 100st så är det ungefär 10st per 
månad. Då gör vi 10st så har vi en månads förbrukning till, väldigt snabbt gjort.  
Så när man plockar fram jobb så gör man ungefär på det viset, men sen är det 
olika naturligtvis. 

Använder ni er av fast och flytande lagerplacering? 
• Det kan man säga att vi gör, båda delar. Fast placering används för de mindre 

detaljerna för grenställ, i U:et. Flytande placering används för de större detaljerna 
ute i bulklagret, för pelare osv.  

Har ni använt er av ABC-analys, t.ex. frekvensanalys? 
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• Inte vad jag vet, inte på lagret. Men sen ger det sig självt för om dem ute på lagret 
märker att de ofta behöver åka en lång sträcka för att hämta en artikel så ser dem 
själva frekvensen. Till exempel när jag kom hit imorse så hade jag en lista på 
olika artiklar som blivit runtflyttade för dem märkt att det inte var optimalt. 
Samma sak om det sker mycket felplock, att två nästan identiska artiklar står 
bredvid varandra så kan dem flytta på dem också.  

Läggs artiklar som typiskt beställs ihop, nära varandra i lagret? 
• Både ja och nej. Till exempel har ni ju U:et som bara är för grenställ där allt är 

samlat. Sen finns det vissa saker som är samlade utifrån hur de packas. Men både 
och.  

Dem saker som ligger högt upp i U:et, ligger dem där för ni har identifierat dem som 
lågfrekventa, och vice versa? 

• Det är lite buffert där uppe. Nere i normal höjd ligger skruv osv för att snabbt 
kunna plocka ihop en order. Behöver du ha mer skruv än det behöver du gå upp 
och plocka hela paket. Det finns blåa lappar på de pallar som är buffertlagerpall, 
så de har en plockplats. 

Vad har ni för tankar om lageromsättningshastigheten i dagsläget? 
• Lageromsättningshastigheten i dagsläget är hög som den är just på grenställ. Jag 

har däremot tyvärr ingen siffra på den, men det jag vet är att den är hög. Om man 
tar en fem-meters pelare, 350mm, om en svetsare står och svetsar dem så gör han 
kanske sju om dagen. Om vi tittar på vad som går ut då, det står ju egentligen två 
personer och svetsar såna konstant nu. Alla längder tar ju lite olika tid, och så gör 
vi ibland några som inte hålls på lager som heter förstärkta, och dem gör vi inte 
mer än fem om dagen. Dem är det mer svets i. 

Har ni någon tanke eller filosofi kring hur snabbt ni försöker leverera produkterna till 
kunderna, eller finns det en uttalad önskad tid från kunderna? 

• Den är lite växlande beroende på hur hård beläggningen är. Ibland har vi sakerna 
på hyllan då kunden verkligen vill ha dem, det är alltid en förhandlingsfråga. 
Ibland är det fem veckor eller femton veckor, däremot så har vi generella 
leveranstider som ska ligga mellan 8 till 10 veckor. 

• Ska du däremot ha två pelare, och de finns på lager, så får du oftast dem veckan 
efter. Ska du däremot ha 75 pelare, och vi gör 5 om dagen så blir det ju 25 per 
vecka, och så kanske man har en order inne. Då kanske det blir 10 veckor. En del 
vill ju ha det så fort som möjligt men ibland går inte det. Det är produktionstakten 
som bestämmer hastigheten.  

 
Bilaga 3. Intervju med medarbetare i plocket för grenställ. 
 
Vad anser du är problemet med plocket av grenställ i dagsläget? 

• Att man måste åka ut för att hämta komponenten pelare och ofta fler av de större 
artiklarna, vilket kan göra processen stressig. Hämtar man dessutom mer än 5 
meter i längd så måste du köra det ute, eftersom det inte går genom portarna. 

Vad kan du se som en lösning på det här problemet? 
• Att flytta allt som ingår i produkten grenställ till där pelarna ligger.  

För att implementera den lösningen, hur hade du gått tillväga? 
• Jag skulle diskuterat det med Alexander och implementerat det över en tid så att 

det inte påverkar den dagliga verksamheten. Jag skulle ha planerat det och sett till 
så att allt får plats där. Men i dagsläget är det rätt så fullt där ute, och man skulle 
då behöva flytta på mycket annat för att få in dessa grejer.  
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Tror du att det kan bli problematiskt att få plats med resterande komponenter där ute hos 
grenställ, näst intill omöjligt? 
Ja som det ser ut i dagsläget. Idag finns det ingen plats om man inte flyttar mycket annat. 
 
Bilaga 4. Flödeskarta plock mot order grenställ 

 
 
Bilaga 5. Bild över bulklager för pelare och tvärstag 
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Bilaga 6. Bild över lager för armar 

 
 

Bilaga 7. Bild över buffertlager för små komponenter, tvärstag och U-profil 

 
Bilaga 8. Frekvensanalys Pelare 
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Bilaga 9. Frekvensanalys U-profil 

 

Bilaga 10. Frekvensanalys Tvärstag 

 
 
Bilaga 11. Frekvensanalys Arm 

 
Bilaga 12. Lageromsättningshastighet 
Pelare
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Bilaga 13. Lageromsättningshastighet U-profil 

 
Bilaga 14. Lageromsättningshastighet Tvärstag 

 
Bilaga 15. Lageromsättningshastighet Armar 
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