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SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes på Balco AB i Växjö, som tillverkar och erbjuder 
balkongsystem på totalentreprenad. Deras kunder är i huvudsak 
bostadsrättsföreningar som skall renovera befintliga flerbostadshus. 

Eftersom Balcos ökade omsättning har lett till att ankomstrollen inte längre kan 
utföras med tillräckligt hög precision, så har produktionsplaneringen blivit 
lidande. Syftet med projektet var därför att Balco ska kunna ankomstrapportera 
inkomna aluminiumprofiler från underleverantörer på ett smidigt sätt, samt 
med hög precision.  

För att få kunskap om potentiella förbättringsåtgärder inleddes projektet med 
att samla in information om ankomstkontroll och inköpsprocessen, vilket 
resulterade i arbetets teoridel. I metoddelen beskrivs vilka tillvägagångssätt 
som har används för att kunna utföra nulägesbeskrivningen till examensarbetet. 

Informationen insamlades via intervjuer, observation samt genom 
företagsbesök hos underleverantören. Denna information resulterade sedan i en 
beskrivning av Balcos rutiner vid ankomstkontrollen och inköpsprocessen, 
samt även deras underleverantörs rutiner. 

För att lösa Balcos problem vid ankomstkontrollen, så att de enkelt kan 
rapportera in och få en god översikt av ankommit gods, har vi kommit fram till 
tre olika alternativa lösningar. Dessa lösningar är streckkodssystem, RFID-
system och manuell identifiering. För bästa resultat, och användning av 
identifikationssystemen, är det nödvändigt att även implementera ett MPS-
system. 

Slutsatsen och rekommendationerna innefattas främst av en lösning med ett 
streckkodssystem, men där den primära nyckeln till ökad precision och kontroll 
av ankommande gods ligger i att införa ett väl fungerande datasystem. 
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INLEDNING 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en kort beskrivning av problembakgrunden till 
examensarbetet och dess avgränsningar. Kapitlet redovisar även syfte och mål 
med projektet, samt en kortfattad företagsbeskrivning. 

1.1 Problembakgrund 
Balco ankomstkontrollerar idag genom att stämma av antalet profiler på 
bifogad följesedel, med pallflaggan på godset. Om antalet inte stämmer 
överens, noteras detta på följesedeln. Antalet förs sedan in manuellt i 
materialansvariges dator i ett kalkylblad och den verifierade följesedeln lämnas 
till inköpsansvarige. Detta är ett trögt system och gör det svårt för övriga i 
produktionsplaneringen att få en överblick över vad som har ankommit och när 
aluminiumprofilerna finns i Balcos lager. 

Tidigare har detta varit ett mindre problem eftersom materialansvarige och 
lagerpersonalen har kunnat ha informationen i huvudet, men på grund av 
Balcos höga produktionsökning de senaste åren har detta blivit omöjligt. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att Balco ska kunna ankomstrapportera inkomna 
aluminiumprofiler från underleverantörer på ett smidigt sätt, med hög 
precision, samt öka tillgänglighet på inrapporterad data. 

1.3 Mål 
Målet med uppdraget är att Balco ska få ett underlag som kan generera högre 
precision vid ankomstkontrollen. Ankomstkontrollen skall även kunna fungera 
på ett smidigt sätt tillsammans med det kommande MPS-systemet, som är 
planerat att implementeras på Balco inom en snar framtid. Ett MPS-system 
kommer att öka tillgängligheten för inrapporterad data. 

1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att studera Balcos ankomstkontroll och inköpsrutiner 
för aluminiumprofiler, samt arbetsuppgifterna kring detta.  

Framtagning av nya rutiner gällande ankomstkontrollen avgränsas till förslag, 
som kan fungera som underlag för Balco vid ett eventuellt införande av dessa 
rutiner. Förslagen ska innehålla enklare ekonomiska redogörelser. 

1.5 Företagsbeskrivning 
Balco AB grundades 1987 av Lars Björkman och har idag cirka 160 anställda. 
Företaget ägs till 53 % av anställda och till 47 % av ett engelskt 
investeringsbolag, 3i. År 2007 omsatte Balco cirka 535 miljoner kronor. 
Företaget har även dotterbolag i Norge, Danmark, Tyskland och England. 
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Produktion sker vid deras huvudkontor i Växjö, den består av gjutning, 
svetsning, lackering, bearbetning samt montering. Produktionsprocessen är 
både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001. 

Balco är idag marknadsledande inom öppna och inglasade balkonger, som 
efterfrågas i hela Europa. Deras kunder är i huvudsak bostadsrättsföreningar 
som skall renovera befintliga flerbostadshus. Företagets huvudprodukt är 
balkongsystem på totalentreprenad.  

 

Bild 1.1 - Genomkärning av ett inglasningssystem 

Balkongsystemen utgörs oftast av en svetsad stålram, där en gjuten bottenplatta 
i betong vilar. Balkongräcke och alternativa inglasningspartier är uppbyggt av 
lackerade aluminiumprofiler. Detta monteras och skickas vidare ut till platsen 
där balkongsystemet skall upprättas, även där är det Balco som ansvarar och 
utför arbetet. 

Bild 1.2 - Gjutprocessen 

 

Bild 1.3 - Bearbetningsavdelningen 

 

 

5 



 
TEORI 

2 Teori 
I detta kapitel beskrivs teorin som berör detta examensarbete, det vill säga 
inköpsprocessen och ankomstkontrollen. Informationen är hämtad från 
facklitteratur som behandlar dessa ämnen.  

2.1 Materialanskaffning1 
En materialanskaffningsprocess kan variera stort beroende på hur relationerna 
är till leverantörerna, typ av artikel samt om och i så fall vilka IT-stöd som 
finns till förfogande. Oavsett förutsättningar för materialanskaffningsprocessen 
så innefattar den alltid ett antal generellt använda aktiviteter. Dessa 
åskådliggörs i figuren nedan, samt beskrivs senare i detta kapitel. 

Inköpsanmodan 

Upphandling 

Inköpsorder 

Leveransbevakning 

Leveransmottagning 

Le
ve

ra
ns

 

Materialbehov 

Offertförfrågan/offert 

Svar på förfrågan 

Orderbekräftelse 

Leveransavisering 

 
Figur 2.1 - Materialanskaffningsprocessen. (Mattson, 2003)

 

2.1.1 Materialbehov och inköpsanmodan 
En inköpsanmodan är ett dokument, eller den signal, till anskaffning som ger 
inköpsfunktionen i uppdrag att generera en inköpsorder eller verkställa inköp. 
Vid kundordertillverkande produktion sker detta manuellt. 

2.1.2 Upphandling 
För att kunna förhandla fram lägsta möjliga pris och leveransförmåner samt 
säkerställa framtida leveranser, vid repetitiva köp från en och samma 
leverantör, tecknas ofta långsiktiga leveransavtal. 
Vanligtvis utformas dessa leveransavtal som ett avtal om att köpa en viss 
minimikvantitet till ett visst pris under en viss period, i allmänhet sträcker sig 
dessa avtal ett halvt eller ett helt år. Leveransavtalen innehåller inte vilka 
volymer eller när de ska avropas, utan detta görs senare, successivt i den takt 
                                                 
1 Mattsson, 2005, sid. 348-354 
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som föreligger kundens behov. Då det handlar om en etablerad 
leverantörsrelation är det vanligtvis inte nödvändigt att utföra någon 
upphandlingsprocess, det är då lämpligare att omvandla inköpsanmodan direkt 
till en inköpsorder. 

2.1.3 Inköpsorder 
Inköpsordern är det dokument som berättigar leverans av leverantören, den 
skall också innehålla information om vilken typ av artikel som avses, antal 
samt dess pris. Dessutom specificeras eventuella leveransvillkor i 
inköpsordern. 

2.1.4 Orderbekräftelse 
En orderbekräftelse är ett intyg från leverantören där denna godkänner 
villkoren i inköpsordern. Orderbekräftelsen kan gentemot inköpsordern 
innehålla ändringar, exempelvis i form av en avvikande leveranstidspunkt. 

2.1.5 Leveransbevakning 
För att säkerställa att leverans sker vid rätt tidpunkt skickas information om när 
leveransen beräknas ske, enligt tidigare överrenskommelse, till leverantören. 
Detta genomförs för att i största möjliga mån kunna omplanera i fall att 
försenad leverans aviseras. Om leverans istället sker innan utsatt leveransdatum 
förorsakar det istället onödig kapitalbindning, kräver lagerutrymme samt stör 
den ordinarie produktionsprocessen. 

2.1.6 Leveransavisering 
För att förbereda godsmottagningen och kvalitetskontrollen kan leverantören i 
vissa fall informera kunden om att leverans är på väg, detta kallas 
leveransavisering. Leveransaviseringens syfte är också att förmedla 
information om hur godset är lastat och packat, detta för att underlätta 
identifiering, mottagningskontroll och eventuell vidaretransport. 

2.1.7 Leveransmottagning 
Leveransmottagning innebär lossning av ankommit gods samt eventuell 
omlastning av löst gods. Det ankomna godset bör också kontrolleras mot 
följesedeln för att säkerställa att leveransen är korrekt och stämmer överrens 
med motsvarande inköpsorder. Mer detaljerad beskrivning av ankomst- och 
mottagningskontroll redogörs i kommande kapitel.  

2.2 Ankomstkontroll 
Ankomstkontroll, även kallad mottagningskontroll, innefattas av kvalitativ 
och/eller kvantitativ kontroll.  
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2.2.1 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontroll kan innebära en fullständig materialanalys, men oftast räcker 
det med kontroll av att viktiga mått ligger inom angivna toleranser. Kontrollen 
är viktigare att genomföra på dyrare artiklar än på billigare, eftersom 
säkerhetslager inte existerar i samma utsträckning för de dyrare artiklarna. 
Därför görs ofta allkontroll på dyrare artiklar men endast stickprov på 
billigare.2 

Kontrollen innebär ofta stor risk för ökad genomloppstid och försämrad 
styrning av flödet. Därför bör kvaliteten säkras redan före inleveransen, för att 
eliminera dessa risker. Om det inte är möjligt att göra detta innan inleveransen 
bör det istället utföras integrerat i det ordinarie flödet. För att åstadkomma 
detta kan det vara förnuftigt att dimensionera kapaciteten i flödet så att 
genomloppstiden inte förlängs mer än absolut nödvändigt.3 

2.2.2 Kvantitetskontroll 
För att lagersaldot ska stämma genomförs kvantitetskontroller. Det räcker 
oftast med att kontrollera antalet större kollin och därefter göra stickprov på 
något eller några av dessa kollin. Kvantitetskontrollen rapporteras sedan in i ett 
datorsystem, där man kan se om inleveransen överrensstämmer med 
inköpsordern. Det är därför viktigt att inrapporteringen stämmer annars kan det 
leda till att det blir materialbrist i produktionen.4 

Beroende på typ av artikel, förpackningsutformning och krav på noggrannhet, 
kan kvantitetskontrollen utföras på olika sätt. Det kan till exempel vara 
okulärbesiktning och överslagsberäkning, manuell räkning eller vägning med 
räknevåg. Vägning sker i huvudsak för små artiklar i stora kvantiteter.5 

2.3 Identifieringssystem 
Ett identifieringssystem används för att möjliggöra automatisk datainfångst, 
detta innebär att objekt kan identifieras, information om dem kan fångas in och 
direkt överföras till ett datorsystem. På så vis reduceras antalet felregistreringar 
samt minimerar tiden för registreringen, vilket frigör personal från 
registreringsarbetet. Det finns olika typer av identifieringssystem, de skiljer sig 
exempelvis i automationsgrad men även vilken typ av information de har 
möjlighet att förmedla.6 

                                                 
2 Oskarsson, 2006, sid. 131 
3 TFK, 2002 sid. 32 
4 Oskarsson, 2006, sid. 132 
5 TFK, 2002, sid. 31 
6 Jonsson, 2005, sid. 484 
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2.3.1 Val av identifieringssystem7 

När system skall väljas kan det vara bra att ta följande frågeställningar i 
beaktning: 

1. Typ av information som ska överföras till eller ifrån databäraren? 
• Vilken typ av information är nödvändig? 

2. Hur mycket av informationen ska ligga i kodbäraren? 
• Ska märkningen kunna läsas utan någon speciell utrustning? 
• Är det bara ett föremåls serienummer eller är det större mängd 

information som ska läsas in? 
3. Var skall märkningen sitta? 
• Medför emballagets utformning att märkningens placering varierar? 
• Krävs det en liten märkning på grund av att föremålet är litet? 

4. Vilken miljö utsätts märkningen och läsaren för? 
Exempel på olika miljöer kan vara: 

• Höga/låga temperaturer 
• Kemikalier 
• Sol 
• Fysiskt slitage 
• Smuts och damm 
• Olja 
• Färg 

5. Hur länge måste märkningen hålla? 
• Ska märkningen fylla sin funktion efter åratal i hård miljö, eller kommer 

den slängas efter någon dag?  
6. Hur fort skall informationen kunna avläsas? 
• Kan föremålet hållas i läsposition till läsningen genomförts, eller 

passerar märkningen läsutrustningen i hög hastighet? 
7. Finns det möjligheter att upprepa läsningen? 
• Måste en icke lyckad avläsning tas om hand manuellt, eller kan den icke 

lyckade avläsningen låta passera läsaren igen? 
8. Ergonomi 
• Kan en automatisk avläsningsstation användas eller måste avläsningen 

göras med en handburen läsapparat och därmed medföra att någon 
person måste böja sig ner regelbundet? 

9. Kostnadsaspekter? 
• Hur stor del av föremålets värde utgör märkningen? 
• Hur många märkningar ska utföras? 
• Vilka besparingar och vinster kan systemet medföra? 
• Vilka investeringar i utrustning blir nödvändiga?  

10. Läsavstånd 

                                                 
7 Lumsden, 1990, sid. 19-21 
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• Varierar distansen?  
• Måste avläsningen ske beröringsfritt eller inte? 

11. Flexibilitet 
 Är lässituationen alltid densamma, eller varierar den i form av 

läsavstånd, informationsmängd, hastighet, märkningsformatering eller 
typ av föremål?  

2.3.2 Streckkod 
Det vanligaste systemet för identifiering är streckkodssystem, vilket består av 
streckkoder på objekten samt en streckkodsavläsare.8 

 

Bild 2.1 - Handhållen streckkodsavläsare (Streckkodssystem 2005) 

Streckkodsavläsaren läser av streckkoden vanligtvis genom att en röd ljusstråle 
passerar över symbolen. Eftersom avläsningen bygger på kontrastverkan 
mellan mörka streck mot en ljusare bakgrund är det viktigt att välja tryckfärger 
och bakgrundsfärg som tillsammans ger en god kontrastverkan. Den bästa 
konstrasten ger därför svarta streck mot en vit bakgrund.9  

Det finns flera hundra olika streckkodsstandarder, de vanligaste är European 
Article Numbering, EAN, och Universal Product Code, UPC, som är 
endimensionella streckkodstyper.10 Företag som vill använda sig av EAN-
koder måste vända sig till GS1 Sverige för att få sin nummerserie tilldelad.11 
GS1 Sverige, tidigare EAN Sverige, ingår i en global organisation som 
utvecklar standarder för varu- och informationsflöden.12 Streckkoder kan 
antingen bestå av alfanumerisk, bokstäver blandat med siffror eller numerisk, 
endast siffror. 

                                                 
8 Jonsson, 2005, sid. 485 
9 Streckkodssystem, 2005 
10 Jonsson, 2005, sid. 485 
11 ADC Nordic, 2008 
12 GS1 Sweden, 2008 
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EAN-13 är den vanligaste streckkodstypen inom EAN-familjen. Den består av 
tretton siffror och är framförallt avsedd för konsumentvaror och 
lokaliseringsnummer inom elektronisk handel.13 

Oavsett till vilket land artikeln ska exporteras till så ska samma nummer 
användas, detta eftersom EAN-13 numren är internationella. EAN-13:s 
koduppbyggnad kan ses i figuren nedan.14 

 A                 B                  C      D

A: Företagslandet (73 för Sverige) 

B: Specifikt för företaget 

C: Artikelnumrering 

D: Kontrollsiffra 

 
Figur 2.2 – Företagsprefix för EAN-13 (Streckkodssystem 2005)

 

Den vanligaste streckkodstypen i industritillämpningar är Code 39 som har en 
alfanumerisk kod. Nackdelen är att streckkoden blir lång och bör därför inte 
användas vid långa teckenserier.15  

 

Figur 2.3 – Alfanumerisk streckkod (Lindgren 2004) 

INDIVIDUAL LICENSE PLATE (1J)

ODA2B4A2B4C6D8E

INDIVIDUAL LICENSE PLATE (1J)

ODA2B4A2B4C6D8E

Om det är mycket information som skall förmedlas finns det istället 
tvådimensionella streckkoder, dessa kan förmedla ungefär en A4-sida utskriven 
information om objektet. I denna streckkodstyp är det även möjligt att lagra 
annan typ av information, såsom grafik och foton. Exempel på 
användningsområden är vid identifiering av fraktsedels- och 
följesedelsinformation i samband med mottagning av gods samt 
arbetsbeskrivning i produktionen.16 

PDF 417 är den vanligaste tvådimensionella streckkoden och bygger på både 
vertikala och horisontella streckkoder. Denna streckkod är självverifierande 

                                                 
13 Streckkodssystem, 2005 
14 Ibid. 
15 Streckkodssystem, 2005 
16 Jonsson, 2005, sid. 485 
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och självkorrigerande vilket gör det möjligt att tyda hela innehållet trots att 
streckkoden är skadad.17 

 

Figur 2.4 – PDF 417 (Streckkodssystem 2005) 

För att identifiera en pall används en palletikett som oftast sätts på vid 
produktion. Informationen om pallens innehåll kan lagras i en streckkod, till 
exempel GS1-128, vilket medför att hela kedjan från tillverkare till slutkund 
kan få spårbarhet på sitt gods.18 Exempel på svenska rekommendationer på 
palletiketer kan ses i bilaga 3. 

2.3.3 Radio frequency identification, RFID19 

RFID är ett system som med hjälp av radiovågor automatiskt identifierar 
objekt. Informationen lagras i ett microchip, antingen i form av en RFID-tagg 
eller i form av en RFID-transponder, denna fästs sen på objektet. Med hjälp av 
en avläsare konverteras radiovågorna så att informationen kan sändas vidare till 
en dator. 

 

Bild 2.2 – RFID-etikett, sändare/tagg (Streckkodssystem 2005) 

RFID-system möjliggör större lagringsutrymme för information jämfört med 
streckkodssystem. Eftersom att avläsningen sker med radiovågor behövs det 
inte fri sikt för att läsa av objekt, däremot kan vissa element såsom vatten och 
metall störa kommunikationen. Tidsåtgången är dessutom kortare för ett RFID-
system då alla förpackningar i en hel leverans kan identifieras på en gång. 

Räckvidden i RFID-taggarna skiljer sig åt och avgörs av dess 
energiförsörjning. Vissa RFID är därför försedda med batterier som medför en 
räckvidd om 30 meter eller längre. Dessa aktiva taggar har dock en begränsad 
livslängd beroende på batteriet.  

                                                 
17Jonsson, 2005, sid. 485 
18 GS1 Sweden, 2008 
19 Jonsson, 2005, sid. 486-487 
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Passiva taggar, som energiförsörjs externt av radiofrekvensenergi som sänds 
från läsaren, är betydligt vanligare. Detta innebär en nästan obegränsad 
livslängd, de är dessutom mindre, lättare och billigare än de aktiva taggarna. 
Räckvidden är dock betydligt mindre, en halv till tio meter.  

 

Bild 2.3- Handdator för avläsning av RFID (Streckkodssystem 2005) 

Minnesfunktionen i taggarna är antingen av typen enbart läsning eller skriv- 
och läsminne. Om den har enbart läsning innebär det att den förprogrammeras 
eller att användaren försett taggen med information vid ett tillfälle. 
Informationen kan sedan avläsas vid flera tillfällen. Har taggen skriv- och 
läsminne möjliggörs också ändring av informationen vid olika tillfällen. 

För att identifiera en RFID-tagg, och överföra informationen från denna, krävs 
en radiofrekvensläsare. Genom standardiserade kommunikationsprotokoll och 
radiofrekvenser kan sedan denna information tolkas. 

2.3.4 OCRidentifiering20 
OCR, Optical Character Recognition, eller optiska identifieringssystem som 
det även kan kallas, utgår från en alfanumerisk sifferserie för identifikation. 
Likt streckkoder kan OCR-numret avläsas med en optisk scanner, dock inte 
samma typ av scanner. OCR-numrets vanligaste användningsområde är som 
referensnummer på betalningsavier. Systemet är inte lika vanligt inom 
industrin, men en fördel med det är att det kan avläsas och registreras både 
manuellt och automatiskt. 

2.3.5 Manuell identifiering 
Manuell identifiering innebär att en operatör identifierar godset genom att läsa 
av en etikett i klartext. För att minska risken för fel bör etiketten ha likformig 
text med rätt storlek och kontrast.21 Dock innebär manuell identifiering att 

                                                 
20 Jonsson, 2005, sid. 486-487 
21 TFK, 2002, sid. 252 
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felregistreringar ökar samt att det kräver mer personalresurser jämfört med ett 
automatiskt identifieringssystem.22 

Vid en inläsning av tre miljoner tecken fås 10 000 fel vid manuell identifiering 
och 1 fel vid automatisk identifiering (streckkoder). En annan nackdel är att 
identifieringshastigheten är betydligt lägre vid manuell identifiering. 23 

Trots dessa nackdelar finns det situationer där en människas flexibilitet och 
omdöme är svåra att ersätta. Exempel på detta kan vara att en kvalitetskontroll 
görs i samband med den manuella registreringen.24 

2.3.6 Andra identifieringssystem25,26 

Det finns även andra identifieringssystem såsom magnetband, GPS, ljus- och 
röstöverföring, tumavtryck etc. vilka kan tillämpas inom industrin. Idag är det 
dock inte användbart inom en ankomstkontroll i industrin. Däremot kan det 
användas för att skydda system från obehörigas åtkomst.  

2.4 Affärssystem27 
Affärssystem, även kallat ERP-system, Enterprise Resource Planning, består 
vanligtvis av systemstöd för samtliga affärsprocesser i ett företag. Exempelvis 
marknadsföring, försäljning, ekonomistyrning, redovisning, 
personaladministration samt logistikverksamhet. Affärssystemet utgörs av en 
databas och en samling programvaror som tillhandahåller och bearbetar 
information. Informationen används sedan för att administrativt styra och 
kontrollera verksamheten i företaget. Affärssystem kan anpassas till olika 
branscher, men de flesta är så pass generella och har en så omfattande 
funktionalitet att de kan användas i alla typer av företag.  

För logistikverksamheten delas affärssystemets databas upp i grunddatabas, 
transaktionsverksamhet och planeringsdatabas. Grunddatabasen innehåller 
information om produkternas struktur, hur de tillverkas samt deras 
resursåtgång. Denna databas innehåller även vilka lagerplatser samt vilken 
information om de tillverknings- och distributionsresurser som finns på 
företaget. Databasen innehåller dessutom information om material-, 
informations- och pengaflöde mellan kunder, leverantörer och de som företaget 
gör affärer med. 

För att styra och göra uppföljningar av verksamheten måste informationen om 
transaktioner bearbetas och lagras, detta görs i affärssystemets 
transaktionsdatabas. De transaktioner som behandlas är inköpsorder, 

                                                 
22 Jonsson, 2005, sid. 484 
23 Lumsden, 1990, sid. 27 
24 Ibid. 
25 Edifact Transport AB, 1999, sid. 50 
26 Jonsson, 2005, sid. 487 
27 Ibid. sid. 468-472 
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tillverkningsorder, kundorder och transportorder. Genom bearbetning och 
lagring av dessa orders får företaget tillgång till aktuell information om vilka 
resurser som finns tillgängliga i verksamheten. Dessa resurser kan till exempel 
vara lager- och produktionskapacitet för en viss produkt.  

Utifrån detta får företaget också tillgång till historik som är till hjälp för 
uppföljning och planering av den framtida verksamheten. De planer och 
prognoser som tas fram av affärssystemet lagras sedan i dess 
planeringsdatabas.  

I allmänhet är affärssystem uppdelade i moduler, som i sig är grupperade i 
olika applikationsområden, där respektive applikation innehåller flera olika 
moduler. Modulerna kan i stor utsträckning väljas fritt efter företagets behov, 
på så vis kan företaget konfigurera systemet så att det uppfyller deras specifika 
krav på information.         

En central modul i affärssystemet är materialplaneringsmodulen, vars funktion 
främst är behandling av inleveranser till, och uttag från, lager men också stöd 
vid inventering.             

2.4.1 MPSsystem  
MPS, material- och produktionsstyrning, utgör den del av ett affärssystem som 
ser till att material köps in, lagerhålls, styrs till rätt plats, i rätt mängd och i rätt 
tidpunkt. Det innefattar även dimensionering, planering, distribution av 
resurser och initiering av tillverkningen.28  

 

 
 
 

Kundorder 

Kalkyler 

Produktionsorder 

Inköp 

Materialplanering 

Grunddata 

Figur 2.5- Vanliga moduler i ett MPS-system (Segerstedt 1999)

Behovsplanering 
(MRP) 

                                                 
28 Karlebo handbok, 2000, sid. 776-777 
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Även systemstöd för materialplanering och lagerstyrning innefattas av denna 
applikation. För materialplaneringen kan detta innebära metoder för 
beställningspunkter, täcktidsplanering och materialbehovsplanering. Dessutom 
finns det stöd för beräkning av säkerhetslager och ekonomiska 
orderkvantiteter.29 

Implementering av MPS-system kräver att bearbetningstider och andra 
parametrar är kända, det brukar därför sägas att systemen tar lång tid att 
installera och få i drift. Vid tryckbaserade system där ledtider och efterfrågan 
är känd, tas ingen hänsyn till störningar och slumpmässiga variationer. För att 
undvika störningar byggs därför buffertar upp i produktionen, med långa 
ledtider och bundet varukapital som följd. Likväl är ett MPS-system en 
förutsättning för god produktion i till exempel kraftigt blandad tillverkning. 
Även där en sugbeordrande produktion lämpar sig, vid jämn produktion med få 
och kända varianter, behövs ändå delar av ett MPS-system för den grova 
planeringen. Vid sådan produktion bör det dock kombineras med andra styr- 
och materialförsörjningsmetoder.30  

                                                 
29 Jonsson, 2005, sid. 468-472 
30 Karlebo handbok, 2000, sid. 776-777 
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3 Metod 
Kapitlet beskriver vilka tillvägagångssätt som har används för att kunna utföra 
en nulägesbeskrivning till examensarbetet. Först beskrivs undersöknings- och 
datainsamlingsmetoder, samt slutligen förtydligande över reliabilitet och 
validitet i arbetet.  

3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär datainsamling i form av intervjuer respektive 
tolkande analyser. Metoden används för att ge en djupare inblick av ett 
speciellt ämne, en specifik händelse eller situation. Denna metod kännetecknas 
av att den inte använder sig av siffror eller tal.31  

Projektet på Balco innebar kvalitativa metoder för datainsamling i form av 
intervjuer med nyckelpersoner på företaget, samt besök hos underleverantören 
A-lackering. Dessa metoders tillvägagångssätt beskrivs närmre senare i detta 
kapitel. 

3.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder innefattar numeriska observationer, till exempel 
experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär. Denna metod är dock 
kunskapsbegränsad, då allt inte kan mätas kvantitativt.32   

I detta examensarbete genomfördes stickprov och dokumentationsinsamlingar 
vilket kan benämnas som kvantitativa metoder. Resultatet av stickprovet kan 
ses i bilaga 2.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

3.3.1 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med, för projektet, relevanta nyckelperson. Intervjuerna 
genomfördes i form av bokade möten, där projektgruppen hade förberett med 
frågor som var viktiga att få besvarade för projektets utgång, frågorna kan ses i 
bilaga 1. Under intervjuerna har även ett stort antal spontana frågeställningar 
väckts och besvarats. Även diskussioner, och dess innebörd, mellan berörda 
personer har tagits i beaktning och resulterat i givande information. Efter varje 
möte sammanställdes den muntliga informationen för att senare kunna 
analyseras och dra slutsatser av. 

3.3.2 Stickprov 
Stickprov utfördes på ett parti ankommit gods. Antal profiler i det ankomna 
godset jämfördes med följesedlarna, resultatet kan ses i bilaga 2. 

                                                 
31 Björklund, 2003, sid.63 
32 Ibid. 
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3.3.3 Dokumentationsinsamling 
Ur företagets kvalitetshandbok kunde projektgruppen erhålla dokumentation 
som gagnade arbetet, detta i form av rutiner samt statistik för avvikelser i 
produktionen. 

3.3.4 Företagsbesök 
Projektgruppen gjorde, tillsammans med Balcos produktions- och 
kvalitetschef, ett besök hos underleverantören A-lackering i Sävsjö för att få 
inblick och uppfattning om deras verksamhet samt deras rutiner.  

3.4 Reliabilitet och validitet33  
Reliabiliteten hos en undersökning avser dess frånvaro av slumpmässiga fel. 
Med detta menas den variation det skulle innebära om mätningen sker vid 
upprepade tillfällen på ett statiskt element med samma instrument. Det är då 
önskvärt att uppnå så små variationer som möjligt, vilket motsvarar hög 
reliabilitet.  

Validitet avser hur väl undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. 
Variabeln som används vid mätningen skall vara ett relevant mått av den 
undersökta egenskapen. Validitet innebär alltså att systematiska fel inte 
försvinner även om antalet mätningar ökar.  

Vid genomförandet av undersökningar till nulägesbeskrivning utgick 
projektgruppen från direktivet, för att inte komma ifrån ämnet. Enkätfrågorna 
eller intervjuerna utgick inte från en standardiserad modell, utan anpassades 
efter vederbörandes position och befattning på företaget. Vilket även ledde till 
att en rad oförberedda följdfrågor kunde ställas. 

3.5 Kritik till vald metod 
Intervjuerna kunde genomförts med standardfrågor, vilket hade lett till ett 
bättre statistiskt underlag, men också sämre kvalitet bland svaren. Detta 
eftersom de intervjuades olika befattningar innebär att de har kunskaper inom 
olika huvudområde. Något som kunde gjorts bättre är troligtvis en mer 
ingående beskrivning av bakgrundsfakta till de intervjuade, detta för att 
säkerställa att de är medvetna om projektets innebörd.  

Stickprov utfördes på ett parti ankommit gods, men kunde gjorts på fler för att 
ge statistiken ett bredare underlag. Detta gjordes inte för att uppgiften inte 
krävde detta för att uppnå de ställda målen, utan enbart som en indirekt faktor 
till de upplevda problemen.  

Projektgruppens erfarenhet av intervjuer och datainsamling är begränsad, vilket 
naturligtvis påverkat detta negativt. Det har dock inneburit nya och värdefulla 
kunskaper för projektgruppen.  
                                                 
33 Dahmström, 1996, sid. 334-335 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redovisas Balcos verksamhet. Dessutom beskrivs rutinerna 
gällande inköpsprocessen, underleverantörerna samt ankomstkontrollen.  

Informationen är erhållen genom intervjuer, observation samt genom 
företagsbesök hos underleverantören A-lackering AB. 

4.1 Balcos verksamhet 
I samband med att Balco får i uppdrag att utföra ett projekt tillsätts en 
projektledare för att leda och ansvara för detta. För att skilja projekten åt 
tilldelas de också kvartersbeteckningar, vilket kan liknas vid artikelnummer 
som följer projektet genom hela arbetets gång. Projektet börjar, för Balcos del, 
med anpassning av konstruktionen. När detta är gjort kan arbetskort, ritningar 
och kapspecifikationer vidareförmedlas till inköpsansvarige som i sin tur, kan 
förmedla vidare arbetet. Djupare beskrivning av inköpsprocessen och dess 
rutiner kan läsas senare i detta kapitel.  

Projekten tar i genomsnitt åtta veckor, från att konstruktions- och 
beredningsavdelningen är klara, till slutleverans. Först tar det fyra veckor att få 
material inlevererat, därefter tar det två veckor i bearbetningen, och slutligen 
ytterligare två veckor i monteringen. 

Under projektets gång använder sig Balco av ett intranät, Share point, för att 
planera produktionen. Balco har inom den närmsta framtiden för avsikt att 
implementera ett MPS-system, det vill säga ett material- och 
produktionsstyrningssystem. En projektgrupp har blivit tillsatt för att 
genomföra detta omfattande projekt. Projektet har dock, på obestämd tid, lagts 
åt sidan på grund av den nuvarande höga arbetsbelastningen. Detta för att 
nyckelpersoner i projektet har ansetts behövas bättre inom andra mer 
brådskande projekt. 

Den årliga förbrukningen förespås uppgå till cirka 1700 ton aluminium. Under 
året är det dock stora säsongsvariationer, detta beror i huvudsak på att beslut 
om ett projekt ska genomföras eller inte, fattas av bostadsföreningar. Dessa har 
oftast sina möten i början av året, och vill så klart gärna ha balkongerna färdiga 
till sommaren. Säsongsvariationen leder ibland till bekymmer eftersom Balco 
då är i behov av att hyra in personal som saknar den kompetens och de 
erfarenheter som ibland är nödvändiga. Under dessa perioder av hög 
arbetsbelastning påverkas även underleverantörerna, då de behöver producera 
mera, vilket medför att de blir Balcos externa ”flaskhals”. 

Balco är kvalitets- och miljöcertifierade, och har i och med detta väl utarbetade 
och dokumenterade rutiner. Dessa rutiner har dessvärre inte efterlevts i den 
mån som företaget hoppats på. 
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4.2 Inköpsprocess 
När ett projekt är beslutat att genomföras, och beredning av detta har gjorts, 
skickas en inköpsanmodan om anskaffning av material till inköpsansvarig. 

Vad avser aluminiumprofilerna får inköpsansvarige uppgifter om kvantitet, typ 
och färg på profilerna, samt när utleverans av projektet skall ske. Utifrån dessa 
uppgifter beräknas sedan mängden material och optimal profillängd som skall 
anskaffas. 

Detta sammanställs till en inköpsorder som skickas samtidigt till 
underleverantörerna Hydro och A-lackering. Enligt rådande avtal skall 
inköpsorderna skickas innan onsdag kl 12.00 för att bli behandlade av A-
lackering under samma vecka. Närmare beskrivning av underleverantörernas 
rutiner beskrivs senare i detta kapitel. När underleverantörerna mottagit ordern 
skickas en orderbekräftelse till Balco, denna bekräftelse görs alltid det datum 
som önskas av inköparen. 

Inköpsansvarige på Balco försöker, så gott det går, genomföra 
leveransbevakningar av orderna. Detta görs dels genom telefonkontakt med 
underleverantörerna men också genom att försöka ha koll på ankommit gods 
för att på så vis kunna vidarebefordra planering av produktionen. Detta blir 
dock åsidosatt på grund av den säsongsvis höga arbetsbelastningen. 

 
10 dagar 

Hydro 

 
5 dagar 

A-lackering AB 
2 dagar 

Order 

Lager 

 

 Figur 4.1 - Flödesschema för inköpsorder och leverantörernas 
ledtid 
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4.3 Underleverantörer 

4.3.1 Norsk Hydro ASA 
Norsk Hydro extruderar aluminium genom att materialet pressas genom ett 
verktyg, som kan vara komplicerat utformat, och därefter kapas till rätt längd.34 

Verktygen som används för tillverkning av Balcos aluminiumprofiler, ägs idag 
till hälften av Norsk Hydro och till hälften av Balco. Detta gör att det är svårt 
för Balco att byta underleverantör av aluminiumprofiler, eftersom det blir 
väldigt dyrt att köpa ut verktygen från Norsk Hydro. Antalet verktyg uppgår 
idag till cirka 700.  

Balco har, tillsammans med Norsk Hydro, ett avtal som säger att Balco betalar 
för bruttomängden aluminium, men levereras bara nettomängden. Detta medför 
oftast ett underskott av profiler, vilket i sin tur leder till att Balcos 
inköpsansvarige tvingas till att göra approximativa överbeställningar av 
material.  

När ordern från Balco mottages avgör Norsk Hydro om beställningen skall 
tillverkas eller tas från deras lager hos A-lackering i Sävsjö. Detta görs genom 
att inköpsordern manuellt markeras med ett P för pressning, eller ett L för 
lager. Senast två dagar senare skall A-lackering ha fått ordern, med 
markeringarna, från Norsk Hydro via fax.  

Lagret i Sävsjö, som ägs av Norsk Hydro, har idag 169 olika profiltyper. 
Ambitionerna är att inom kort minska detta antal till 139 profiler, detta för att 
sänka Norsk Hydros lagerkostnader, samt möjliggöra en fungerande 
lagerverksamhet. Dessa profiler är de som är mest frekvent använda i Balcos 
produktion. Om profilerna skall pressas tar detta tio arbetsdagar innan de 
skickas vidare till A-lackering.       

4.3.2 Alackering AB 
A-lackering har produktionsenheter i Sävsjö samt Ekenässjön och de är idag 
norra Europas största pulverlackerare av aluminium. Sedan 2006 har A-
lackering även ett systerbolag i Lebork, Polen. A-lackering utför också 
bearbetning på produktionsenheten Alu-kap i Sävsjö. 

Balco står idag för cirka fyra procent av A-lackerings omsättning, vilket gör 
dem till en relativt liten kund. I dagsläget är A-lackerings leveranssäkerhet 
gentemot Balco endast 53 procent. Delvis beror detta på att deras fabrik i Polen 
nyligen brunnit ner samt att Norsk Hydro inte kan leverera i tid, men det beror 
även på Balcos för tillfället höga behov av lackerade aluminiumprofiler.  

                                                 
34 Karlebo handbok, 2000, sid. 200 
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När A-lackering tar emot ordern från Balco, markeras denna med bokstäver för 
att beskriva vart profilerna skall levereras efter lackeringen. Leveransen går 
antingen till Alu-kap, Balco eller till Midpool i Polen för bearbetning. 

Vid ordermottagningen skrivs den faxade ordern in i A-lackerings interna 
datasystem för att senare produktionsplaneras. När sedan Norsk Hydro skickar 
profiler, alternativt meddelar att de ska tas från lager, påbörjas 
lackeringsprocessen, vars ledtid är fem arbetsdagar.  

Profilerna packas därefter i speciellt avsedda korgar och märks upp med en 
pallflagga. Pallflaggorna ger information om antal, vikt, typ, längd, 
artikelnummer och eventuella restorderar. 

 

Bild 4.1 - A-lackerings pallflagga 

Varje arbetsdags morgon beslutar A-lackering och Balcos transportör, vad som 
skall levereras till Balco. Transporterna sker kontinuerligt under dagen och tar 
cirka 45 minuter, enkel resa. 

4.4 Ankomstkontroll 
När godset anländer till Balco lossas korgarna med profilerna av från lastbilen 
med gaffeltruck. Korgarna ställs sedan på ”gården”, därefter sätter 
materialansvarig på gröna tejpbitar på dem, som dessutom markeras med 
profilernas kvarterstillhörighet.  

Den gröna tejpbiten indikerar också att profilerna är ankomstkontrollerade. 
Denna ankomstkontroll innefattar att profilkvantiteten, som är angivet på 
pallflaggan, bockas av mot den medföljda följesedeln. Skulle inte kvantiteten 
stämma noteras detta, såvida leverantören inte redan restnoterat detta på 
pallflaggan. Kontrollen innebär även en överskådlig okulär besiktning av att 
kvantiteten tycks stämma, samt att godset inte ser skadat ut vid ankomsten. 
Profilernas utformning, sampackning med restorderar och den säsongsvis höga 
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arbetsbelastningen, gör att en totalkontroll av godset är ogenomförbar. När 
korgarna är kontrollerade placeras dem, i möjligaste mån, kvartersvis på 
”gården”. Detta kan dock innebära problem eftersom det är cirka 1500 stycken 
korgar i omlopp, varav flertalet redan står på ”gården”. 

 

Bild 4.2 - Markering för utförd ankomstkontroll 

Informationen från följesedeln knappas in i ett Excel-blad i ankomstkontrollens 
dator. Materialansvarige ger sedan följesedlarna till inköpsavdelningen. Om 
restning har noterats på följesedeln, utan att leverantören gjort detta, skickas en 
B-order av inköparen, för att göra beställningen komplett.  

Inför varje skift förbereds produktionen genom att planerade orders material 
körs in från ”gården” och görs tillgängligt för bearbetningsavdelningen. 
Framförallt är detta viktigt inför natt- och helgskift, då materialansvarig inte är 
tillgänglig.  
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Bild 4.3 - "Gården" 

Eftersom en del orders sampackas, med ordinarie- och restorderar, måste dessa 
ompackas innan de kan tas in i produktionen, detta försvårar arbetet samt 
ödelägger mycket värdefull tid. Detta innebär också en onödigt stor riska att 
emballeringen av profilerna blir ofullständig, och kan därför angripas av 
vitrost.  

PIA 
Förråd 

Ankomst 
kontroll 

Följesedel 

Underleverantör Transport 

 

   
Figur 4.2 - Aluminiumprofilernas flöde
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet i form av tre potentiella 
lösningar till Balcos problem vid ankomstkontrollen. Dessa förslag skall sedan 
kunna ligga till grund för ett kommande beslutstagande, som senare skall 
innebära en lösning på detta problem.   

5.1 Introduktion 
För att lösa Balcos problem vid ankomstkontrollen, så att de enkelt kan 
rapportera in och få en god översikt av ankommit gods, har projektgruppen 
kommit fram till tre olika alternativa lösningar. Dessa tre lösningar är 
streckkodssystem, RFID-system eller manuell identifiering. För bästa resultat, 
och användning av identifikationssystemen, är det troligtvis nödvändigt att ett 
MPS-system implementeras. 

Nedan följer en beskrivning av de tre olika alternativen, vilka rutiner de 
innebär samt vilken utrustning som krävs. 

5.2 Streckkodssystem 
Ett streckkodssystem, skulle för Balco och deras underleverantörs del, först och 
främst innebära att A-lackering skriver ut en streckkod som de sedan märker 
det utgående godset med. För att möjliggöra denna utskrift krävs ett PC-
program, detta program kan samverka med ett MPS-system. När godset senare 
anländer till Balco scannas det med en handhållen streckkodsavläsare. 
Informationen överförs därefter till ett datasystem, exempelvis MPS. Detta sker 
direkt via en trådlös överföring, alternativt genom att avläsaren töms på 
information då den sätts i avsedd dockningsstation.  

5.3 RFIDsystem 
Ett RFID-system skulle, likt en streckkodslösning, innebära att A-lackering 
skriver ut och fäster på en tagg, sändare, på godset. För skapa taggarna krävs 
ett PC-program, detta program kan samverka med ett MPS-system. Eftersom 
det är möjligt att lagra mer information på dessa taggar, räcker det med en tagg 
till vardera transport med gods. Dock är detta en nackdel då godset ändå måste 
märkas separat för att skilja det åt. När godset kommer till Balco kan det läsas 
av på ett smidigt sätt med en handdator, eftersom taggen inte behöver vara 
synlig för att kunna avläsas. Från handdatorn överförs sen informationen 
trådlöst till ett datasystem, exempelvis MPS. 

5.4 Manuell identifiering 
Vid fortsatt manuell identifiering lämnas A-lackering oberörda från förändring, 
vilket innebär att de fortsätter sätta på pallflaggor. Pallflaggan läses sedan av 
vid ankomstkontrollen och jämförs mot följesedeln och eventuella avvikelser 
noteras. Informationen förs därefter in ett MPS-system, som kan förmedla 
denna information till alla berörda parter. Den enda egentliga skillnaden i detta 
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förslag i jämförelse till nuvarande metod, är att ett väl fungerande MPS-system 
införs, vilket ökar tillgängligheten på information. 
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6 Diskussion 
Detta kapitel inleds med att övriga reflektioner diskuteras, som inte har med 
det direkta problemet att göra, men som har iakttagits under projektets gång. 
Kapitlet avslutas sedan med reflektioner av vad som skulle kunna göras bättre, 
samt vad som fungerat bra, under examensarbetet.  

6.1 Andra förslag på förbättringar 
Idag skickas inköpsordern via fax, detta skulle utan större problem kunna göras 
elektroniskt istället. Vid företagsbesöket diskuterades detta med A-lackering, 
vilka inte såg något problem med en sådan lösning. Ett flertal av deras övriga 
kunder skickar redan elektroniska inköpsorder. Fördelen med detta är att en 
felfaktor elimineras, då det inte behövs göras någon manuell inmatning av 
inköpsordern till A-lackerings datasystem. Dessutom är det en tidsbesparande 
åtgärd. Dock krävs det en del datatekniska åtgärder på Balco för att möjliggöra 
en sådan lösning.  

En annan reflektion som gjorts under arbetets gång är att felrapporter inte alltid 
görs. Enligt personalen är det även bristande kommunikation mellan 
avdelningar och kanske även skiften, när fel har uppstått. Ett exempel på detta 
kan vara att en icke komplett order går obemärkt igenom bearbetningen till 
monteringen, där avsaknaden av profiler upptäcks. Det finns idag väl 
utarbetade rutiner för att förhindra detta, men de efterlevs sällan. Anledningen 
till detta kan vara att implementeringen av rutinerna inte varit tillräcklig, att det 
är för hög arbetsbelastning eller att inhyrd personal inte har tillräcklig 
kännedom om dessa.    

Problemet med A-lackerings dåliga leveranssäkerhet bör tas på stort allvar. Det 
faktum att de, enligt Balco, alltid orderbekräftar det datum som inköparen 
önskar, är en bidragande orsak till detta. Även om de har haft otur med en 
nedbrunnen fabrik, så borde de istället försöka öka leveranstiden till Balco, 
som annars får det mycket svårt att planera produktionen. En enkel lösning kan 
tyckas vara att byta, eller skaffa ytterligare en underleverantör, men beroende 
på produktens svårhanterade egenskaper och ett tillsynes väl utvecklat 
samarbete mellan företagen känns detta onödigt och besvärligt. Detta problem 
beror naturligtvis även på Norsk Hydros leveranssäkerhet gentemot A-
lackering.  

Vid företagsbesöket hos A-lackering ställde de sig positiva till att införa ett 
streckkodssystem, som i så fall skulle innebära att skriva ut och sätta på en 
etikett på korgarna för dem. Detta skulle antagligen inte innebära några större 
förändringar av deras nuvarande rutiner i arbetet. Det diskuterades även om 
möjlighet till att underlätta sampackning av profiler, genom att dela upp 
korgarna i olika fack med hjälp av skiljeväggar. Detta skulle troligtvis 
underlätta hanteringen av sampackade korgar när de kommer till Balco. Risken 
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kan dock vara stor att skiljeväggarna försvinner då korgarna är på 
byggarbetsplatserna.  

Ett automatiskt identifieringssystem, streckkod eller RFID, kommer inte att 
lösa problemet med restorderar, och det faktum att det angivna antalet inte 
alltid stämmer överens med vad det faktiskt är i korgarna. Vilket har mer med 
disciplin hos underleverantören att göra.  

För att införandet av ett automatiskt identifieringssystem skall få önskad effekt 
är det en förutsättning med ett väl fungerande datasystem, MPS-system. Detta 
för att på ett smidigt sätt kunna hantera den av identifieringssystemet vunna 
informationen, annars blir skillnaden från dagens tillvägagångssätt troligtvis 
inte så stor som Balco önskar. Enligt en leverantör av identifieringssystem är 
det inte några problem att implementera ett sådant system i ett kommande 
MPS-system.  

Om det införs nya inköpsrutiner, exempelvis XML-fil, skulle även detta gå att 
integrera i ett MPS-system. Inköpsprocessen skulle då automatiseras och 
bespara ännu mer dyrbar arbetstid, samt minimera en felfaktor. Risken är dock 
att personalen förlitar sig helt på MPS-systemet, och kan tappa kontrollen över 
vad som är beställt och vad som finns i lager. 

Vid ett eventuellt införande av ett MPS-system bör företaget även fundera över 
om de ska införa ett affärssystem, ERP-system, för hela verksamheten. Där ett 
MPS-system sedan utgör en del av hela affärssystemet. Ett affärssystem skulle, 
utöver MPS-systemet, även innebära ett systemstöd för övriga affärsprocesser i 
verksamheten.   

6.2 Egna reflektioner över arbetet  
Något som hade kompletterat underlaget till resultatet hade varit att göra 
benchmarking på ett företag som haft, och löst, liknande problem. På så vis 
hade arbetets utgång fått ytterligare en dimension. Arbetet hade även kunnats 
fördjupas och breddas en hel del, om det inte hade varit begränsat till tio 
veckor. Dock anser projektgruppen att detta inte har påverkat resultatet av 
arbetet på ett negativt sätt, mer än möjligtvis kvantitativt. 
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7 Rekommendationer och slutsatser 
I detta kapitel redovisar projektgruppen rekommendationer till Balco, samt 
sina slutsatser av arbetet gentemot syftet till projektet. Rekommendationerna 
skall sedan kunna ligga till grund för ett kommande beslut, när det praktiska 
förbättringsarbetet med ankomstkontrollen skall påbörjas. 

7.1 Rekommendationer 
 Identifiering med ett streckkodssystem. Underlätta ankomstkontrollen 

genom att införa ett smidigt och relativt billigt identifieringssystem. 
 

 Skicka inköpsordern elektroniskt. Detta skulle innebära en förkortad 
ledtid, samt bespara arbetstimmar.  
 

 Implementera ett MPS-system. För att eventuella förbättringar av 
ankomstkontrollen skall kunna nå önskat resultat, samt underlätta 
inköpsprocessen. 
 

 Förhindra sampackning av aluminiumprofilerna. Detta med hjälp av en 
skiljevägg i korgarna, på så vis behövs ingen ompackning av godset 
göras på Balco. Alternativt inte tillåta sampackat gods över huvud taget.   

7.2 Slutsatser 
Problemet vid Balcos ankomstkontroll kan lösas med ett streckkodssystem, 
men den primära nyckeln till ökad precision och kontroll av ankommande gods 
ligger dock i att införa ett väl fungerande datasystem. Detta bör implementeras 
så fort som möjligt för att kunna förmedla information mellan de olika 
avdelningarna på företaget, samt underlätta inköp och planering av 
produktionen etc. Balco arbetar i dagsläget med att införa ett MPS-system, och 
har i detta avseende tagit hjälp av en extern konsult, vilket vi tycker är bra för 
att så snabbt som möjligt få detta projekt genomfört. 

Ett streckkodssystem, utan stöd av MPS-system, skulle antagligen inte ge den 
effekt på ökad precision och kontroll av ankommande gods som företaget 
önskar.  

I övrigt tycker projektgruppen att samarbetet med A-lackering verkar vara väl 
utvecklat, men att det kan förbättras och underlättas ytterligare. Ett förslag till 
detta är att bättre och snabbare kommunikation, vilket delvis kan göras genom 
att skicka elektroniska inköpsorder. Även detta skulle kunna göras med hjälp 
av ett kommande MPS-system, men är också fullt möjligt att genomföra utan 
ett sådant system. 
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32 



 
BILAGOR 

Bilaga 1  Intervjufrågor 
Peter Lövström, kvalitetsansvarig 

 Beskriv ditt arbete 
 

 Beskriv flödesschemat över produktionen 
 

 Vilka är ledtiderna i projektprocessen på Balco? 
 

 Vad finns det för rutiner, gällande uppmärkning, rapportering och vid 
felkörda artiklar? 
 

 Vad dokumenteras, och hur görs detta? 
 

 Hur ser underleverantörernas rutiner ut? 
 

 Hur upplever du problemet vid ankomstkontrollen, och vad tror du 
orsaken till detta är? 

Tord Hildingsson, arbetsledare för bearbetningen 

 Beskriv ditt arbete 
 

 Efterlevs rutinerna i bearbetningen? 
 

 Hur ser underleverantörernas rutiner ut? 
 

 Rapporteras felkörningar, materialbrist etc.? 
 

 Hur upplever du problemet vid ankomstkontrollen, och vad tror du 
orsaken till detta är? 
 

Christian Linell, inköpsansvarig 

 Beskriv ditt arbete 
 

 Finns det underlag till de restningar som står på följesedlarna? 
 

 Vad har A-lackering för leveranssäkerhet gentemot Balco? 
 

 Rapporteras felkörningar, materialbrist etc.? 
 

 Görs det överbeställningar av material? 
 

 Kan du se vad som finns i Hydros lager på A-lackering i Sävsjö? 
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 Hur upplever du problemet vid ankomstkontrollen, och vad tror du 

orsaken till detta är? 
 

Benny Johansson, produktionschef 

 Beskriv ditt arbete 
 

 Upplever du att rutinerna efterlevs? 
 

 Görs restrapportering alltid? 
 

 Vilka är ledtiderna i produktionsprocessen? 
 

 Hur upplever du problemet vid ankomstkontrollen, och vad tror du 
orsaken till detta är? 
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Bilaga 2 – Stickprovskontroll av ankomna 
aluminiumprofiler 
 

Tabell 1 - Resultat av stickprov 

Artikelnummer Beställt antal Levererat antal Rest 

279 29 29 b 0 

5777 29 29b 0 

18063 23 20 b 3 

18062 23 22 r 0 

5293 61 59 b 2 

16690 25 25 b 0 

r Restnotering saknas 
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Bilaga 3 – Palletiketter 
 

 

Figur 9.1 - Stående palletikett (GS1 Sweden) 

 

 

Figur 9.2 - Liggande palletikett (GS1 Sweden) 
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Förslag till Funktionslösning 
 
Allmänt 
Denna funktionsbeskrivning grundar sig på samtal mellan Filip Olsson, ACT 
Logimark AB och Fredrik Andersson, Student på Växjö Universitet samt en kortfattad 
beskrivning per mail daterad 2008-05-13 av dito. 
 
Detta förslag är framtaget för att säkerställa att ACT Logimark AB uppfattat önskad 
funktionalitet på rätt sätt och fungerar som ett verktyg för att kunna lämna budgetpris 
på funktionen. 
 
 
Allmänt 
Balco önskar att på ett semi-automatiserat sätt ankomstkontrollera lackade balkar 
ifrån underleverantören A-lack. 
 
För att uppnå önskad funktionalitet delas lösningen in i två delar. En uppmärkningdel 
hos A-lack och en ankomstdel hos Balco. 
 
 
Övergripande beskrivning 
En bordsmodell av en etikettskrivare utplaceras hos A-lack för uppmärkning av 
produkter. Denna skrivare ansluts till en dator på vilken Bartender Professional 
(etikettredigeringsprogram) installeras. 
Via Bartender anger underleverantören vilket artikelnummer som det gäller samt 
antal produkter. 
Information på etiketten bör genereras så automatiskt det går. Etiketten måste minst 
innehålla en streckkod som i sin tur måste innehålla all den information som behövs 
för att ankomstdelen hos Balco ska fungera med automatik. 
 
Förslag på innehåll i streckkod: 
 
UNDERLEVERANTÖR 
ARTIKELNUMMER 
DATUM+TID 
ANTAL 
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Exempel: 

 
 
När produkten anländer till Balcos ankomsthantering avläses streckkoden med en 
handhållen streckkodsläsare. 
Streckodsläsaren är kopplad till en dator. 
 
ACT utvecklar en programvara för att uppsamla informationen från streckkodsläsaren 
och konvertera den till önskat format. Till dess att ett kommande MPS-system är på 
plats rekommenderar ACT kunden att skapa Word-dokument av varje inläsning som 
görs. Dokumentet sparas på datorn eller tillkopplad server eller liknande. Word-
dokumentet innehåller på exempelvis följande information. 
 
Exempel: Ankomst-20080522153845.doc 
 
------ Dokument Start ----- 
 

Ankomstrapport 
 
 
Ankomst registrerad:  2008-05-22  15:38:45 
 
 
Underleverantör:  A-lack 
Pallflagga skapad:  2008-05-22  14:54:00 
 
Balcos artikelnummer:  123456 
Antal Artiklar:  24 
 
 
----- Dokument Slut ----- 
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Kundanpassad programvara 
För att automatisera ankomsterna så mycket som möjligt och för att vara flexibel för 
framtida förändringar (MPS-system, RFID etc) väljer ACT Logimark att utveckla en 
programvara kundspecifikt för Balco. 
 
Programvaran utvecklas för Windowsmiljö och kommer att ligga passivt i datorn. Dvs. 
att man inte behöver ha något handhavande på datorn för att registrera en ankomst. 
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Priser (För infogande i offert från ACT säljare) 
 
Artikel     Antal Pris Stk 
 
Dator HP komplett med skärm   2 10,000:- 
 
Skrivare SATO CL408e eller CL608e  1 15,600:- 
 
Trådlös Handscanner Powerscan M8300/D med display 1 17,500:- 
 
Programvara Bartender Professional 1 user  1  5,500:- 
 
Programvara kundanpassat   1 10,000:-  
CD-skiva med programvara och dokumentation 
 
 
 
Totalt budgetoffert: 58,600 kr 
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