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Sammanfattning 
Ett väl fungerande materialflöde och en effektiv lagerhantering bidrar till att 

företag blir mer konkurrenskraftiga på marknaden genom att minska de interna 

kostnaderna, minska riskerna för bristfällig kvalitet, samt genom att öka 

personalens effektivitet då mer resurser läggs på värdeskapande processer. Ett 

systematiskt och genomgående informationssystem där alla parametrar som 

ingår i materialflödet ökar företagets kontroll och bidrar till en mer optimal 

materialhantering, vilket leder till minskade lagerkostnader, lägre kostnader för 

produkter i arbete, samt en mer utjämnad arbetsbelastning.  

 

Syftet med studien är att granska ett fallföretag och genomgående studera när, 

hur och vilket material de verkligen använder sig av i sina processer, reducera 

kostnader för föråldrat material, minska intern logistik samt sätta upp 

standardiseringar kring hantering av olika material. Studien belyser även de 

svårigheter som uppstår när olika avdelningar har utvecklat egna metoder inom 

materialhantering, och behovet att samordna dessa aktiviteter för att kunna sträva 

mot gemensamma mål, kundkrav och en ökad gemenskap. 

Utefter fallstudiens dispositionsmodell analyseras tre underfrågor. Dessa tre 

underfrågor, som berör implementeringen av ett system för effektivare 

materialhantering, när och hur identifiering av material bör ske i flödet samt 

vilka personer som bör vara ansvariga för företagets materialhantering bearbetas 

för att lättare kunna besvara undersökningsfrågan:  

Hur får företag ökad kontroll över sina materialflöden och hur kan 

dessa effektiviseras? 

En nulägesbeskrivning presenteras på fallföretaget, som ger läsaren en tydlig bild 

av hur de olika parametrarna som presenteras i dispositionsmodellen hanteras i 

nuläget. Därefter analyseras nulägesbeskrivningen utefter den teori som har 

behandlat de berörda områdena.  

Analysen fungerar som grund till författarnas resultat och slutsats, där framtida 

rekommendationer presenteras genom att ingående beskriva de åtgärder som 

författarna anser har störst effekt för att nå studiens uppsatta mål. 

Rekommendationerna diskuteras och granskas sedan noggrant där för och 

nackdelar presenteras, samt där ett underlag skapas över vilka lösningsförslag 

som bör tillämpas utefter rangordning och relevans.  

  



  
 

 

 

Summary 
A well-functioning material flow and an effective inventory management helps 

companies become more competitive in the market by reducing internal costs, 

reduce the risk of insufficient quality and increasing staff efficiency by resources 

spent on value creating processes. A systematic and consistent information 

system where all parameters that affects the material flow increases the 

company's control and contributes to a more optimal material handling, in order 

to reduce inventory costs, work in process, and even out the workload. 

The purpose of the study is to examine the business case and thoroughly study 

when, how and what material they really use in their processes, reduce costs for 

obsolete materials, reduce internal logistics and set up standardizations 

concerning the handling of various materials. The study also highlights the 

difficulties that arise when different departments have developed their own 

methods of materials handling and the need to coordinate these activities in order 

to strive toward common goals, customer requirements and greater community. 

Throughout the case study’s disposition model three sub questions are analyzed. 

These three sub-questions, which concern the implementation of a system for 

efficient material handling, when and how the identification of materials should 

be in the material flow, and which persons who should be responsible for the 

company's material handling are taken into consideration and processed in order 

to make it easier to answer the survey question:  

How can a company increase their control over their material flows and 

how can these be more efficient? 

A status report is presented about the case company, which gives the reader a 

clearer picture of how the various parameters are presented in the disposition 

model, and how the company presently handle these parameters. The current 

state description is thereafter analyzed regarding how the described theory has 

treated the affected areas. 

The analysis serves as the basis for the authors' results and conclusions, where 

the future recommendations are presented by describing the actions that the 

authors consider to have the greatest impact to achieve the goals of the study. 

The recommendations are presented after being carefully discussed and 

examined about their advantages and disadvantages. A proper solution is 

thereafter presented, which is based on the ranking and relevancy of the different 

recommendations. 

  



  
 

 

 

Abstract 
Fallstudiens syfte är att skapa förståelse hur ett fallföretag hanterar sitt material; 

genom lagerhantering och materialflöde. Målsättningen är att minska de interna 

kostnaderna, minska bristfällig kvalitet, öka användandet av ett genomgående 

informationssystem samt optimera de materialkvantiteter som företaget dagligen 

hanterar.  

 

Teorin och nulägesbeskrivningen analyseras noggrant för att slutligen 

sammanställas i ett antal faktorer som innehåller författarnas rekommendationer 

och slutsatser. Rekommendationerna rangordnas utefter relevans och presenteras 

tillsammans med de för och nackdelar som implementeringen hade inneburit för 

fallföretaget.  

 

Nyckelord:  Materialhantering, lagerplacering, identifiering av 

material, spårbarhet, informationssystem, 

flödeseffektivitet, lageroptimering, personalansvar.  
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Ordlista 
Batch:  Material eller produkter som produceras i samma 

produktion oavsett om dessa delas upp i pallar eller 

kartonger.  

Bemanningsvärde: Ett värde som avgör hur många pressar en operatör 

kan bemanna samtidigt. Ett högt värde innebär en 

press per operatör, ett lågt bemanningavärde innebär 

två eller fler pressar per operatör. 

Halvfabrikat:  Produkter som har behandlas på Profiles och kräver 

ytterligare behandling.  

Ledtid: Den tid som går från att en process startar till att den 

är fullbordad. 

Pallflagga:  Dokument som medföljer pall eller kartong vid 

leverans som identifierar vad pallen innehåller.   

Pallsystem: En sammansättning av flera hyllor med pallplatser 

både vertikalt och horisontellt.  

Slatt:       Påbörjad pall, storsäck eller förpackning som blivit 

över från tidigare användning.    

Spritsförare:      Den operatör som bemannar spritsmaskin.  

Spärrat material:     Icke-godkänt material som väntar på beslut om vidare 

hantering.  

Säkerhetslager:  Buffert av produkter som syftar till att förbättra 

leveransförmågan vid oväntade leveransfördröjningar 

eller försäljningsökningar. 

X-produkt:  Gummiblandningar som behöver behandlas i två eller 

flera steg.  
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1. Introduktion 

Följande kapitel presenterar en bakgrund till ämnet som projektet är baserat på, samt 

problemformuleringen som skapar undersökningsfrågor vilka kommer att ligga i fokus genom 

studien. Under kapitlet presenteras även syfte, mål och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Samhället utvecklas hastigt vilket resulterar i att teknik- och industribranschen växer och 

kräver nya, mer utvecklade lösningar, processer och system. De kraftiga förändringar som 

sker idag med effektiva styrsystem, maskiner och produktionssystem gör att samhället nu står 

framför den fjärde industriella revolutionen vilket ger företag både utmaningar och stora 

möjligheter att utvecklas (Ekesiöö, 2015).  

 

Det är inte alltid lätt att förutspå de förändringar som sker på marknaden, vilket innebär att ett 

aktuellt företag helst måste ligga steget före sina konkurrenter och hela tiden sträva efter att ha 

en flexibel verksamhet, kunna agera på de förändringar som sker på marknaden och i 

samhället samt på ett stabilt sätt kunna hantera interna och externa barriärer. Samtidigt som ett 

företag arbetar med ständig utveckling måste det vardagliga arbetet kunna hanteras på ett 

stabilt och kvalitetssäkert sätt. Det handlar om att kunna se framåt och konstant förbättra 

verksamheten samtidigt som det dagliga arbetet flyter på genom att tillverka rätt produkter 

med rätt kvalitet, hög leveranssäkerhet, liten kassation och ett mål om att öka företagets 

lönsamhet (Ljungberg & Larsson, 2001). 

 

Spillan et al. (2013) menar att ett tillverkande företag behöver konkurrera och utmana 

liknande aktörer på marknaden genom en rad olika aspekter, både internt och externt. Ett 

effektivt logistikflöde kan ge tillverkande företag stora konkurrensfördelar. Författarna menar 

även att logistik har utvecklats från att vara en passiv kostnadsreducerande aktivitet till en 

betydande framgångsfaktor hos ett företag. En av de viktigaste processerna inom logistiken i 

ett tillverkande företag är det inkommande materialflödet till fabriken, genom produktionen 

och ut till slutkund. Utveckling inom materialhantering har visat att ett välplanerat 

materialhanteringssystem medför störningsfri produktion, minskade kostnader på grund av 

färre kassationer samt minskad mängd fysisk hantering. Ett effektivt materialflöde innebär 

också reducering av icke-värdeskapande tid vilket leder till mer tid över för förbättringsarbete. 

I samband med utveckling av materialflöden hanteras även optimering av lager (Segerstedt, 

2008). Under fjärde kvartalet 2014 minskade lagernivån för insatsprodukter i den totala 

svenska industrin med 2,7 miljarder kronor, medan lagernivån för färdiga varor och produkter 

i arbete minskade med 1,6 miljarder kronor. Under samma tidsintervall ökade industrins 

kapacitetsutnyttjande med 0,5 procentenheter (Statistiska centralbyrån, 2015). Detta visar att 

företag i den svenska industrin ständigt effektiviseras genom att de ökar produktion men 

samtidigt minskar varor i lager samt produkter i arbete. Detta betyder även att svenska 

tillverkande företag måste arbeta hårt med att effektivisera sina lager och hantering av 

material för att ligga i framkant gentemot sina konkurrenter. Segerstedt (2008) nämner att 

minska lagerytan och mängden material i lager ger företaget fördelar som mindre bundet 

kapital och större andel yta att producera produkter och därmed skapa kundvärde.  
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Materialplanering ska säkerställa att företagen har material som täcker behovet för att kunna 

färdigställa produktion ut mot externa och interna kunder. Vid produktion mot kundorder är 

lagerhållning nödvändigt, där företag främst lagerhåller råmaterial och halvfabrikat som 

används under produceringen av produkter. För höga lagernivåer leder, som nämndes ovan, 

till bundet kapital, exempelvis i form av stora lager ockuperade av inköpta produkter. För låga 

nivåer kan leda till brister och förseningar i leveransen till slutkund. Detta innebär att lager 

och materialplanering är en viktig process i ett företag. För att planera och styra företagets 

materialflöden och lagerhållning krävs ofta avancerade datorbaserade informationssystem 

som hanterar stora mängder data för att förenkla arbetet inom företaget. Tidigare fokuserade 

affärssystemen på planering och styrning av företagets material och kapacitet, medans dagens 

moderna system har utvecklats till att kunna hantera hela företagets processer, med 

exempelvis inköp, spårbarhet, underhåll och personalplanering (Olhager, 2013; Kvarnström, 

2010). 

 

Många företag har problem med kassationskostnader och att produkten inte lever upp till de 

förväntningar som krävs från samhället och enskilda konsumenter. Tid och resurser läggs på 

kvalitetskontroller, omarbetningar samt hantering av kassation. Det här är extra känsligt vid 

material som har ett utgångsdatum, som kan bli föråldrat och obrukbart att använda. Dock är 

tillverkning inom de ledtider som krävs, leveransprecision samt leverans av rätt produkter 

väsentligt för alla företag (Segerstedt, 2008).  

 

1.2 Problemformulering och undersökningsfråga 

Tillverkande företag behöver arbeta kontinuerligt med att eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter i verksamheten för att uppnå mål och kunna konkurrera på marknaden. Bożek & 

Wysocki (2015) hävdar att företagets materialhantering är extra resurskrävande gällande icke-

värdeskapande aktiviteter, då en stor del av det arbete som sker på verkstadsgolvet går åt till 

att hämta material, leta efter material, vänta på material samt lasta och lossa material. I och 

med detta menar författarna att materialhantering ofta är en av tillverkande företags största 

flaskhalsar. Samtidigt påstår Koşucuoğlu & Bilge (2012) att med rätt strategi och teknik kan 

företag reducera många onödiga moment inom materialhantering, vilket skulle minska 

företagets kostnader och flödestid. Ett sätt att hantera dessa problem är enligt Koşucuoğlu & 

Bilge (2012) att analysera verksamhetens layout och hitta en design som är effektiv och 

samtidigt robust mot olika typer av produktmixer.   

 

Det finns en mängd olika metoder som kan användas för att utforma företags layouter, där 

fokus främst bör ligga i att reducera slöserier (Liker & Meier, 2006). Bland slöserierna ingår 

olika resurser som maskiner, arbetsstationer, lager och kontrollstationer (Olhager, 2005).  

 

Materialhantering avser hantering och förflyttning av material internt i en anläggning. Ett 

effektivt styrsystem för materialhantering är av intresse för ett företag som vill ha kontroll på 

sitt flödande material. Hur ett sådant system bör utformas beror bland annat på antalet platser 

materialet hämtas respektive lämnas på, hur frekventa materialflödena är, hur långa sträckor 

materialet flyttas inom anläggningen samt vilken typ av gods som ska hanteras av systemet. 
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För varje gång det ingående materialet förädlas i en produktion ökar komplexiteten och 

mängden information som systemet ska hantera och resultera i spårbarhet (Jonsson & 

Mattson, 2005). 

 

Ovanstående leder till studiens undersökningsfråga som lyder:  

Hur får företag en ökad kontroll över sina materialflöden och hur kan dessa 

effektiviseras? 

För att besvara studiens undersökningsfråga kommer ett företags förutsättningar att studeras, 

och för att ge en ökad förståelse kommer tre underfrågor att användas som hjälpmedel längs 

vägen: 

 

 Hur kan ett företag implementera ett system för en effektivare materialhantering?  

 När och hur bör identifiering av material ske i flödet av råmaterial och produkter i 

arbete? 

 Vilka personer bör vara ansvariga för materialhantering inom ett företag? 

 

1.3 Syfte  

Få en ökad förståelse om materialhanteringen inom ett företag; när, hur och vilket material de 

verkligen använder. Reducera kostnader för föråldrat material, minska intern logistik samt 

sätta upp standardiseringar kring hantering av olika material.  

 

1.4 Avgränsningar 

Observationer av materialflöde och lagersituationer kommer endast att ske på dagtid. Detta 

medför att resultatet kommer ta mindre hänsyn till de eventuella faktorer som kan se 

annorlunda ut på kvälls-, natt- och helgskift.  

 

I fallstudien har författarna fokuserat på det interna materialflödet och materialhanteringen 

inom fallföretaget. Externt materialflöde har behandlats men inte i lika stor utsträckning.   

 

Till sist, denna rapport bör ses som en förstudie för ett projekt där intresset ligger i att få full 

kontroll över material och lagerhantering. Implementering av de förändringsförslag som 

rapporten resulterar i ligger utanför ramen av detta projekt. 

 

1.5 Dispositionsmodell  

Nedan presenteras en dispositionsmodell som ligger till grund för hur undersökningsfrågan 

kommer att besvaras genom arbetets gång. Se Figur 1.  
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Figur 1: Dispositionsmodell 
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1.6 Tidsplan  

I Figur 2 återfinns en tidsplan av studiens tjugo veckors innehåll, där siffrorna på den 

horisontella axeln är undersökningens veckor från vecka fyra till vecka tjugotre och på den 

vertikala axeln finns arbetets olika faser.  

 

 
Figur 2: Undersökningsstudiens tidsplan 
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2. Metodologi 

Följande kapitel innehåller en beskrivning över synen på studiens metodik. Kapitlet 

presenterar studiens forskningssyfte, vetenskapliga synsätt, angreppssätt, forskningsmetoder, 

tillvägagångssätt samt sanningskriterier. Syftet med följande kapitel är att ge läsaren en 

förståelse för vad studiens metodik grundar sig i. 

 

2.1 Forskningsintresse 

Enligt Rosengren & Arvidsson (2002) finns det i huvudsak tre forskningsintressen vilka har 

olika forskningsprocesser. Forskningsintressena har olika forskningsproblem och kräver olika 

typer av datainsamling, resultathantering och analysmodeller. De tre forskningsintressena är 

enligt författarna det utforskade, det beskrivande samt det förklarade forskningsintresset. 

  

Det utforskade forskningsintresset innebär oftast datainsamling ute i naturlig miljö, en så 

kallad fältstudie. Här sätter forskaren in sig i en miljö med öppet sinne och samlar intryck 

med hjälp av observationer, samtal och reflektioner (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

  

Inom det beskrivande forskningsintresset genomförs ofta en surveyundersökning vilket 

innebär att forskaren söker svar på utvalda frågor genom intervjuer och enkäter till ett 

stickprov av ett urval personer (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

  

Det förklarade forskningsintresset innebär att något typ av experiment genomförs. Ett 

utgångsläge för experimentet fastställs och forskaren undersöker vad som händer om något 

som syftar till att förändra utgångsläget sätts in (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

2.1.1 Forskningsintressets kunskapsgräns  

Något som utgör kärnan i forskningsintresset och därmed är en del av det som formar 

undersökningen är den kunskap som forskaren har, eller tror sig ha, om ämnet som ska 

studeras innan undersökningen startar. Forskningsintressets kunskapsnivå är något som 

kommer att ligga till grund för vilken design på metod som lämpar sig bäst för 

undersökningen, enligt författarna finns tre nivåer av kunskap (Rosengren & Arvidsson, 

2002). 

  

Explorativa studier är lämpliga då den tidigare kunskapen är mycket begränsad eller näst intill 

obefintlig. Explorativa studier kräver att forskaren på ett allsidigt och öppet sätt med flexibla 

metoder utför insamling av empiri. Undersökningen bör ske under så naturliga och 

opåverkade omständigheter som möjligt. Den datainsamling som ofta blir aktuell i en 

explorativ studie är observationer och samtalsintervjuer där syftet är att få reda på 

orsakssamband samt att nå högsta möjliga kunskap inom ett avgränsat problemområde 

(Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Deskriptiva studier bygger på att forskaren har nått en kunskapsmässig mättnadsgrad och på 

så sätt bildat sig en uppfattning om ett visst fenomen men att ytterligare frågor om fenomenets 

förekomst, omfattning och utbredning har uppkommit. Deskriptiva studier leder ofta till en 
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beskrivande ansats där en fråga undersöks med hjälp av intervjuer och enkäter (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). 

                    

Explanativa studier utförs inom ett område där det redan finns en stor mängd kunskap om 

både fenomenets egenskaper och utbredning. Här syftar studierna till att förklara orsaker till 

ett visst problem och härleda antaganden om olika förhållanden (Rosengren & Arvidsson, 

2002). 

 

2.1.2 Val av forskningsintresse och kunskapsgräns  

Syftet med denna undersökning är att utreda hur ett tillverkande företag kan planera sin 

material- och lagerhantering mer effektivt samt att kunna följa material inom fabriken. Det är 

därför av intresse att studera företagets nuläge genom att identifiera vilka arbetssätt som gör 

att problem uppkommer i dagsläget. Därefter behöver litteraturstudier kring materialhantering 

och spårbarhet göras, studier kring vilka arbetssätt som stödjer spårbarhet och hur material- 

och lagerhantering bör utformas. Då undersökningen börjar finns vag kunskap både om det 

tillverkande företagets nuvarande processer samt om den teori som stödjer materialhantering 

och spårbarhet. Detta resulterar i att studien till en början kan klassificeras som explorativ och 

att en så kallad fältstudie kommer att göras inom de utforskande forskningsintresset. När 

kunskap om fallets processer ökar genom arbetets gång övergår studien till mer deskriptiv och 

även det beskrivande forskningsintresset blir aktuellt. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Inom forskning finns det två vetenskapliga attityder till hur en forskare kan förstå, veta och 

tolka något om verkligheten. Dessa två attityder är positivism och hermeneutik vilka anses 

vara varandras motsatser. Synsätten har olika uppfattning om hur och på vilket sätt det är 

möjligt att ta till sig kunskap och information om verkligheten (Jacobsen, 2002). 

 

2.2.1 Positivistism 

Det positivistiska synsättet anser att världen omkring oss är objektiv och att den går att 

studera utifrån på ett objektivt sätt eftersom forskaren och samhället är två skilda element. 

Detta betyder att forskaren kan studera en del av verkligheten på ett neutralt sätt genom att se, 

lyssna och känna. Inom positivismen är det vanligt att information tas in genom exempelvis 

olika mätningar eller insamling av numerisk data. Att samla information genom att fråga olika 

personer om hur de upplever ett visst fenomen anses vara en otillförlitlig källa inom 

positivismen (Jacobsen, 2002). 

   

2.2.2 Hermeneutik 

Det hermeneutiska synsättet motsäger positivismen och påstår att den objektiva verkligheten 

inte finns, utan att det finns många olika bilder och uppfattningar. Enligt detta synsätt kan 

verkligheten bara kartläggas genom att forskaren sätter sig in i hur olika människor tolkar ett 

specifikt fenomen. Det finns heller inte något samband mellan olika situationer utan forskaren 

måste skaffa sig en förståelse för varje specifikt sammanhang (Jacobsen, 2002). 
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2.2.3 Val av synsätt 

Vi anser att vår forskningsstudie inte stödjs av något av synsätten ovan fullt ut utan att vår 

undersökning ligger någonstans på skalan mitt emellan dessa. Stora delar av vår studie 

grundar sig i information från intervjuer med berörda personer, detta gör att informationen är 

en tolkning om andra personers specifika intressen och uppfattningar av en situation. Detta 

tyder på influenser av det hermeneutiska synsättet eftersom verkligheten, det vill säga fältet 

där undersökningen har genomförts inte är objektiv. Dock har vi försökt att tolka 

informationen på ett så positivistiskt sätt som möjligt genom att inte låta våra åsikter och 

tankar påverka hur vi uppfattar fakta som har samlats in. Andra delar av studien har gått ut på 

att samla information i fabriken genom att själva gå runt och objektivt observera och 

genomföra beräkningar för att få en uppfattning av hur situationen av fallet ser ut. Dessa 

tillvägagångssätt är mer influerat av det positivistiska synsättet.  

 

2.3 Vetenskapliga angreppssätt 

Vetenskapliga angreppssätt handlar om vilket tillvägagångssätt forskaren bör använda för att 

kartlägga verkligheten och hur teorier bör kopplas samman med empirin. Deduktion, 

induktion och abduktion är tre vetenskapliga angreppssätt för hur teori kan relateras till 

verkligheten (Jacobsen, 2002). 

 

2.3.1 Deduktion 

En deduktiv strategi kännetecknas från teori till empiri, vilket innebär ett arbetssätt som utgår 

från att teoretisk information och förväntningar om hur verkligheten ser ut samlas in och 

därefter går forskaren ut och samlar in empirisk data för att se om förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Kort sagt innebär deduktion att studien börjar 

brett med att teorier specificeras, därefter identifieras en hypotes om den verkliga situationen 

och observationer utförs för att se om hypotesen stämmer (Trochim, 2006). Kritik mot denna 

typ av ansats har uppkommit på grund av att forskaren riskerar att endast leta efter den 

information som hen finner relevant och på så sätt kan gå miste om information och data som 

kan vara viktig för undersökningen (Jacobsen, 2002). 

 

2.3.2 Induktion 

En induktiv ansats kännetecknas på motsatt sätt från empiri till teori vilket innebär att 

forskaren ger sig ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar för att samla in relevant 

information. Det insamlade materialet sorteras, analyseras och relevanta teorier formuleras 

därefter. Målet med en induktiv ansats är att ingenting ska begränsa vilken typ av empirisk 

information som forskaren samlar in (Jacobsen, 2002). Den induktiva ansatsen innebär att 

forskaren börjar med specifika observationer och mätningar för att upptäcka mönster, därefter 

formuleras en relevant hypotes som kan undersökas och slutligen formuleras allmänna 

bakomliggande teorier (Trochim, 2006). 

  

2.3.3 Abduktion 

En abduktiv ansats innebär en kombination av de tidigare nämnda, induktion och deduktion. 

En abduktiv ansats börjar med att forskaren formulerar ett hypotetiskt mönster som förklarar 

situationen, vilket sedan resulterar i att en viss teori föreslås. I början av en studie med 
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abduktiv ansats kan likheter med den induktiva ansatsen skildras, därefter fortsätter arbetet 

med likheter från den deduktiva ansatsen då den föreslagna teorin tillämpas för att jämföras 

ytterligare med verklig empiri (Patel & Davidson, 2011).   

 

2.3.4 Val av forskningsansats  

Den första tiden av vår undersökande studie spenderades främst på företaget för att samla in 

empirisk data om nuläget och de processer som finns i företagets produktion. Detta innebär att 

den första tiden av undersökningen följer det induktiva angreppssättet. Efter en tid då vi varit 

på företaget, började teorin studeras mer ingående och kapitel 3 i denna rapport började 

utformas, vilket betyder att det induktiva angreppsättet efter en tid gick över till mer 

deduktivt. Under hela arbetets gång har mer teori tillämpats och mer empirisk data samlats in 

som två parallella processer. I slutändan tolkar vi att vår undersökning tillämpas av ett 

abduktivt angreppssätt. 

 

2.4 Vetenskaplig forskningsmetod 

Det finns i huvudsak två olika typer av forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Den ena metoden kan fungera bättre än den andra i olika typer av 

sammanhang och beroende på vilken forskningsmetod forskaren väljer blir 

tillvägagångssätten något olika (Jacobsen, 2002). Det finns också situationer och 

forskningsundersökningar som fungerar bäst med en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kort sagt är skillnaden mellan de två forskningsmetoderna att 

kvantitativa metoder fokuserar på information som går att beskriva med siffror medan 

kvalitativa metoder fokuserar på information som går att beskriva med ord (Eliasson, 2013). 

 

2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativa metoder är väl passande när syftet med studien är att belysa ett ämne på djupet. 

Forskningsmetoden används när det är aktuellt att få en ingående kunskap av ett sammanhang 

samt när det krävs mycket tid för att få en tydlig förståelse över en viss situation. Fördelen 

med en kvalitativ forskningsmetod är att det är flexibelt och går att anpassa efter 

sammanhanget och under forskningens gång (Eliasson, 2013).   

 

Inom en kvalitativ forskningsmetod finns tre huvudtyper av datainsamlingsmetoder:  

 

 Intervjuer vilket ger direkt information från intervjupersonen som beskriver dennes 

attityder, tankar, åsikter och kunskaper.  

 Observationer som består av detaljerade iakttagelser av en aktivitet, handling eller ett 

beteende.  

 Dokumentanalys vilket i en kvalitativ forskning består av information från olika typer 

av skrivna källor (Larsson, 2005). 

 

2.4.2 Kvantitativ forskningsmetod  

Kvantitativa metoder är passande när syftet är att resultatet av studien ska generera en 

generalisering av ett ämne utifrån att studera och samla in data från ett särskilt bestämt urval. 
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En kvantitativ metod är en statistisk metod där kvantiteter används när empirisk data tolkas 

och utvärderas, det vill säga information i numerisk form analyseras (Eliasson, 2013). 

 

2.4.3 Val av forskningsmetod 

Vi har genomfört en fallstudieundersökning där vi valt att använda både kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt. Främst består vår undersökning av kvalitativa metodval och 

relevanta kvalitativa tillvägagångsätt har använts, det vill säga intervjuer, observationer och 

dokumentinsamlingar. Detta för att syftet med studien är att få en hög kunskap och djup 

förståelse för ett specifikt fall. Observationer och intervjuer har främst använts för att på ett 

objektivt sätt få förståelse för en verksamhet och dess processer med hjälp av relevant 

information där numerisk data inte har varit nödvändig. Dock har studien vissa influenser av 

kvantitativa metoder då en del dokument som har samlats in har varit information av statistisk 

karaktär.  

 

2.5 Fallstudie som undersökningsmetod 

En fallstudie är en speciell typ av undersökning och består av intensiva studier av enstaka 

typfall. Studien syftar till att observera och undersöka enstaka enheter, vilket exempelvis kan 

vara individer, organisationer eller företag. En fallstudie kräver många angreppssätt och flera 

olika tillvägagångssätt som insamling av material, intervjuer och observationer (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). Varje organisation, individ och företag är unika men kan ha många 

gemensamma egenskaper. Syftet med en fallstudie är att belysa dessa gemensamma nämnare 

och genom att exemplifiera en situation kunna ge förslag på hur olika egenskaper påverkar 

implementering av en förändring eller ett system. En fallstudie betraktas generellt som en 

kvalitativt inriktad metod men kan innehålla drag av kvantitativa metoder då en fallstudie 

innehåller många olika tillvägagångssätt och vissa av dessa kan vara kvantitativa (Bell, 2005).  

 

2.6 Datainsamlingsmetod 

Det finns många olika metoder för hur relevant empirisk data kan samlas in. För att kunna 

fullborda sin undersökning behöver rätt metoder väljas, metoder som ger den information som 

stödjer studien. Det finns flera olika typer av datainsamlingsmetoder som passar olika bra för 

olika sammanhang och syften (Bell, 2005). Som tidigare nämnts används många olika typer 

av datainsamlingsmetoder inom en fallstudie och nedan beskrivs de metoder som denna 

undersökning grundar sig på. 

 

2.6.1 Intervjuer 

Intervjuer är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information. Det finns flera olika typer 

av intervjuer, olika strategier för hur samspelet mellan intervjuare och respondent bör fungera 

samt olika metoder för att tolka informationen som intervjuerna resulterar i (Merriam, 1994). 

 

Oavsett vilken form av intervju som används är syftet att intervjuaren ska få respondenten att 

lämna ifrån sig relevant information om vad denne tycker, tänker och har kunskap om. Att 

välja intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod ska grunda sig på ett övervägande om 

vilken typ av information som behövs och om intervju är den bästa metoden att få fram den 

informationen (Merriam, 1994). 
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Vilken intervjuform som väljs beror på vilken grad av struktur intervjuaren vill ha på skalan - 

från mycket fast struktur med strukturerade frågor liknande en enkät till öppna 

samtalsinriktade intervjuer där intervjun består av ett mer öppet samtal (Merriam, 1994).  

 

2.6.1.1 Strukturerade intervjuer  

Vid en strukturerad intervju bestäms intervjufrågorna i förväg och i vilken ordning de ska 

ställas. Oftast används strukturerade intervjuer när ett stort urval människor ska intervjuas, när 

syftet är att testa en hypotes eller när en kvantifiering av resultaten är viktig. När en kvalitativ 

fallstudie utförs används en strukturerad intervju oftast för att samla in demografisk data från 

respondenterna, syftet är att få respondentens uppfattning av verkligheten. I en strukturerad 

intervju är målet att respondenterna inte ska känna sig tvingade att anamma en viss 

forskningsteori eller forskarens uppfattning om situationen (Merriam, 1994). 

 

2.6.1.2 Delvis strukturerade intervjuer  

Denna intervjuform syftar till att intervjuaren vill ha en viss information från alla 

respondenter. Vid en delvis strukturerad intervju har intervjufrågor förbestämts men hur 

frågorna ställs och i vilken ordning tas inte hänsyn till (Merriam, 1994). 

 

2.6.1.3 Ostrukturerade intervjuer  

Ostrukturerade intervjuer är användbara i de fall forskaren inte har tillräckligt mycket 

kunskap om situationen för att kunna formulera relevanta frågor. Detta är en explorativ 

intervjuform, och syftet med intervjun är att forskaren ska lära sig så mycket som möjligt om 

situationen för att kunna formulera frågor till kommande intervjuer. En ostrukturerad intervju 

används med fördel tillsammans med observationer i det tidiga skedet av en fallstudie 

(Merriam, 1994).  

 

2.6.1.4  Fokusgrupp  

En fokusgrupp består ofta av en grupp på sex till tio intervjurespondenter där samtalet leds av 

en moderator. Syftet med en fokusgruppintervju är att få fram en samling synpunkter om det 

som är i fokus för gruppen. Moderatorns uppgift är att öppna upp ett ämne och få 

fokusgruppen att göra utbyten av erfarenheter. Det är en viktig uppgift för moderatorn att 

skapa en atmosfär där deltagarna känner sig tillåtna att ta upp personliga åsikter om ämnet. 

Målet med en fokusgrupp är inte att alla deltagare ska finna svar på en fråga eller nå 

samförstånd om ämnet utan snarare att samla in olika uppfattningar om ämnet som är i fokus 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

2.6.2 Observationer 

En deltagande observation är en av de viktigaste metoderna för att samla in information vid en 

fallundersökning. I kombination med intervjuer och källanalys får forskaren en helhetsbild 

och en holistisk tolkning av situationen. Deltagande observationer kallas ofta för fältarbete 

och innebär att observeraren befinner sig i den miljö som är av intresse att studera. När 

forskaren befinner sig i den observerande miljön bör all fokus ligga på att observera, minnas 

och registrera.  Först efter att observationen är klar bör materialet analyseras (Merriam, 1994).   
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2.6.3 Dokumentanalys 

Merriam (1994, s. 129) definierar ett dokument som: 

 

”Offentliga handlingar, personliga källor, fysiska lämningar och artefakter” 

 

Dokumentinsamling är den tredje huvudsakliga informationskällan vid ett fältarbete. 

Dokument har oftast skapats av skäl som inte har med det aktuella forskningsarbetet att göra 

men i vissa fall kan dokument skapas på forskarens begäran, exempelvis genom att en 

relevant person ombeds föra loggbok. Dokument kan hjälpa forskaren att utveckla en 

förståelse för olika delar av forskningsproblemet.  

 

2.6.4 Val av datainsamlingsmetoder 

Under fallstudieundersökningen har intervjuer, observationer och dokumentanalys använts 

som huvudsakliga datainsamlingsmetoder.  

 

Intervjuerna som har genomförts har varit av blandad karaktär där de ostrukturerade och de 

delvis strukturerade intervjuerna har varit mest frekventa. Ostrukturerade intervjuer har passat 

vår undersökning under den del av arbetet då nuläget identifieras eftersom tidigare kunskap 

om företagets processer varit vag och syftet har varit att samla in så mycket allmän 

information som möjligt. Delvis strukturerade intervjuer har passat vår undersökning i de fall 

vi har velat fördjupa oss i en delprocess, då vi i förväg valt ut frågor som vi tror oss behöva 

information om. Intervjuerna har sedan genomförts på ett informellt sätt där ordningsföljden 

på frågor och strukturen på intervjuerna inte har varit av stor betydelse. Många intervjuer har 

även börjat på ett delvis strukturerat sätt, för att under intervjuns gång övergått till en mer 

ostrukturerad intervju där ytterligare frågor har uppkommit eller där vi fått ytterligare 

information utöver våra tidigare formulerade frågor. Fokusgrupper är något som har varit 

användbart under studien när syftet har varit att få en grupp med en särskild sammansättning 

personer att på ett öppet sätt föra samtal kring ett ämne som vi anser vara av nytta att 

diskutera.  

 

Observationer som har genomförts under studiens gång har alla varit av delaktig karaktär. Vid 

varje observation har författarna befunnit sig i den observerande miljön och de observerande 

personerna har varit medvetna om vår närvaro.  

 

Dokumentanalys har använts under hela arbetets gång då vi samlat in dokument från olika 

avdelningar på fallföretaget. Dokumenten har varit främst av kvantitativ karaktär. Egna 

fotografier har även samlats in, vilka syftar till att på ett visuellt sätt förtydliga den 

beskrivande texten genom studien. Alla fotografier har tagits med tillstånd från fallföretaget, 

och har fotograferats av författarna själva.  

 

2.7 Källor 

För att kunna presentera en bra undersökning krävs det att författaren använder sig av 

relevanta och aktuella källor. Det är viktigt att kritiskt granska de källor som används samt att 
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använda olika infallsvinklar av information. I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att 

inte enbart de källor som stödjer författarens egna åsikter och hypoteser används, källorna bör 

komma från ett balanserat urval (Bell, 2005). Anskaffandet av information sker under olika 

förutsättningar, där ett sätt är att skaffa fram ny data och ett annat sätt är att hitta uppgifter 

som har samlats in vid ett tidigare tillfälle. Dessa olika typer av informationsdata kallas 

primärdata och sekundärdata (Dahmström, 2011). 

 

2.7.1 Primära och sekundära källor 

Källor kan delas upp i primära och sekundära. En primär källa är en källa som uppkommer 

under projektets gång och kan till exempel vara en mätning som gjorts hos fallföretaget, en 

dokumenterad intervju som utförts under projektet eller ett protokoll från ett möte som varat 

under studien. En sekundär källa är en tolkning av information som redan finns. Det kan 

exempelvis vara dokument som samlats in från olika avdelningar i företaget, som inköpta 

kvantiteter under året eller en tolkning av tidigare forskning och teoretisk litteratur (Bell, 

2005). 

 

2.7.2 Källkritik 

Kritisk analys av källmaterial kan delas upp i extern och intern granskning. Extern granskning 

syftar till att avgöra hur vida en källa är äkta och ger en sann bild av det som källan ska 

skildra eller inte. När en extern granskning av källor genomförs är det viktigt att författaren 

säkerställer om den angivna författaren verkligen är upphovsmannen till materialet samt om 

materialet i sig är autentiskt, vilket betyder att informationen är vad den utger sig för att vara. 

Intern granskning handlar om att en källas innehåll granskas noga och kritiskt. Det är viktigt 

att författaren inte godtar informationen på ett ytligt sätt (Bell, 2005). 

 

2.7.3 Val av källor 

Under vår studie har olika typer av källor använts. Litteraturstudier har gjorts vilket har 

resulterat i kapitel 3, där återfinns all teoretisk bakgrund som är aktuell för vår undersökning. 

Dessa källor har valts ut med omsorg och granskats genom att innehållet har jämförts med 

ytterligare källor inom samma områden. Litteraturstudien består av sekundära källor då vi har 

läst och granskat andra författares material och därefter gjort vår egen tolkning av detta 

material.  

 

De observationer som har genomförts hos fallföretaget resulterar i primära källor då vi själva 

har granskat företagets flöden och situationer. Dessa primärkällor har noga granskats genom 

kontinuerlig uppföljning med relevant representant på företaget. Vi har även samlat in olika 

typer av dokument som inköpspriser, inköpskvantiteter under året, minsta 

beställningskvantiteter och lagerplatser. Dessa källor anses vara sekundära då vi tagit tillvara 

på den information som redan har sammanställts inom företaget. De intervjuer som 

genomförts med representanter från företaget har även granskats noga genom att vi har 

intervjuat flera personer på samma gång för att se om deras uppfattning om en specifik 

situation överensstämmer.  
 



  
 

14 
 

2.8 Studiens tillförlitlighet 

Oavsett vilken typ av metod en forskning grundar sig på och vilka typer av tillvägagångsätt 

som använts för informationsinsamling måste författaren alltid kritiskt granska hur tillförlitlig 

informationen är (Bell, 2005). För att en undersökning eller forskningsstudie ska innehålla så 

mycket värde som möjligt behöver forskaren under arbetets gång ställa sig relevanta frågor 

som syftar till att studien blir trovärdig. Författaren behöver bevisa att studiens resultat är 

sanningsenligt och detta kräver att insamlad data verifieras (Rosengren & Arvidsson, 2002). 
 

2.8.1 Validitet 

Enligt Rosengren & Arvidsson (2002, s.47) kan validitet beskrivas som  

 

”Att verkligen mäta det vi avser att mäta.” 

 

Detta innebär att en forskare måste vara säker på att mäta de faktiska variabler som från 

början var planerade att granskas, där hög validitet resulterar i valid data. Enligt Bryman & 

Bell (2013) kan validitet delas upp i teoretisk validitet, intern validitet samt extern validitet.  

 

Teoretisk validitet handlar om hur ett teoretiskt mått för ett resultat speglar det faktiska 

resultatet. Detta begrepp gäller främst kvantitativ forskning. Intern validitet handlar om i 

vilken utsträckning en slutsats innehåller ett orsakssamband mellan två eller flera variabler. 

Extern validitet handlar om hur vida det resultat som studien genererar kan generaliseras och 

kan ge användning till andra intressenter utanför de undersökande fallet (Bryman & Bell, 

2013).  

 

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen men i övrigt lika omständigheter. En konkret fråga eller en konkret mätning som ger 

olika typer av svar i olika situationer med lika omständigheter är inte reliabel, det vill säga 

inte tillförlitlig (Bell, 2005). Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och en reliabel forskning 

tyder på att samma resultat skulle uppkomma om undersökningen skulle genomföras igen 

under lika omständigheter (Bryman & Bell, 2013). 

  

2.8.3 Val av dataverifiering 

För att vår undersökningsstudie ska ha så hög grad av reliabilitet och validitet som möjligt har 

vi använt oss av olika tillvägagångssätt. Trovärdigheten i arbetet stöds av att vi under studien 

har genomfört flera observationer och intervjuer med olika personer. Observationer och 

intervjuer har genomförts flera gånger på olika delar av fabrikens avdelningar. Gällande valid 

data har studiens avgränsningar underlättat arbetet genom att klargöra vilka fokusområden 

författarna ska ta sig an. Detta gör att fokus hamnar på rätt saker och därmed genereras valid 

data. Under arbetetes gång har författarna arbetat med en kontinuerlig uppföljning 

tillsammans med studiens två handledare för att försäkra en hög validitet. Studien kommer att 

generera en viss grad av extern validitet då resultat och slutsatser möjligen kommer att kunna 

tillämpas av andra organisationer och företag som har liknande förutsättningar som 



  
 

15 
 

fallföretaget i denna studie. Genom kritisk källgranskning ger även den teoretiska 

referensramen hög grad av reliabilitet och validitet.   

 

2.9 Studiens genomförande 

Denna studie har genomförts under tjugo veckor våren 2015 där de tio första veckorna av 

arbetet genomfördes på halvfart för att sedan fortsätta med tio veckors heltidsarbete. 

Uppdragsgivare för studien är Gislaved Gummi AB, lokaliserat i Gislaved, Småland. 

 

Författarna har kontinuerligt under hela studien befunnit sig på plats på fallföretaget, vilket 

har gjort det möjligt för författarna att få en god insyn i fallföretagets verksamhet. Närvaron 

på företaget har gjort det möjligt för författarna att göra dagliga observationer och genomföra 

intervjuer med relevanta representanter på företaget.  

 

Undersökningen började med att författarna genomförde en grundlig nulägesbeskrivning av 

verksamhetens aktiviteter och processer för att få en förståelse över nuläget och i syfte att 

identifiera problem och förbättringspotentialer. En kartläggning av alla materialflöden, 

lagerplatser och layouter genomfördes för att få en översikt över vilka förutsättningar som 

fallföretaget genererar till studien. Nulägesbeskrivningen grundar sig i information som 

författarna har samlat in genom observationer, intervjuer och dokument. Bilaga 1 visar vilka 

intervjuer och observationer som har genomförts, vilken dag samt med vilka nyckelpersoner.  

 

Litteraturstudier har genomförts vilka skildrar de teorier och bakomliggande forskning som 

ligger till grund för studieundersökningen. Den teoretiska referensramen består av litteratur 

och artiklar med ett innehåll som noga har valts ut för att stödja förståelsen av empiriska data, 

förbättringsförslag och resultat.  

 

Arbetet fortlöper med en nulägesanalys och reflektion av empirisk data kopplat till den 

teoretiska referensramen. Detta ligger till grund för de förbättringsmöjligheter, 

rekommendationer och lösningsförslag som författarna presenterar i rapportens slutsats. 

Nulägesanalysen syftar också till att finna svar på studiens undersökningsfråga samt att uppnå 

de mål som är formulerade för undersökningen.  
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2.10 Sammanfattning av metodval 

I Figur 3 nedan återfinns en sammanfattning av våra val inom metodiken.  

 

Figur 3: Sammanfattning av metodval 
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3. Teoretisk referensram  

Följande kapitel presenterar de teorier och bakomliggande forskning som ligger till grund för 

vår studieundersökning. Den teoretiska referensramen består av litteratur och artiklar med 

ett innehåll som noga har valts ut för att stödja förståelsen av empiriska data, 

förbättringsförslag och resultat.  

 

3.1 Logistik 

Jonsson & Mattsson (2005) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. Det är 

ett samlingsnamn för alla aktiviteter som ser till att material och produkter finns på rätt plats i 

rätt tid, dvs. skapar plats- och tidsnytta. Syftet med logistik är att skapa ett konkurrenskraftigt 

och högpresterande företag, genom effektiv och tillgänglig logistik (Jonsson, 2008). Detta 

mäts med hjälp av olika mål som företaget satt upp sedan tidigare. Intern logistik behandlar 

ett flertal punkter, exempelvis materialhantering och interna transporter, där hanteringen av 

produkter internt inom en anläggning berörs. Godsmottagning, ankomstkontroll, intern 

godsförflyttning, inlagring, plockning, emballering, märkning och godsavsändning är några 

delar som ingår i intern logistik (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

Produktion och lagring är även inräknade i logistik, där produktionen är det som tillför 

råvarorna eller godset något värde, det vill säga en värdehöjande process. Produktionen 

påverkas av företagets layout och materialflödet till och från de producerande enheterna. 

Lagringen innebär hur produkter, råmaterial och halvfabrikat lagras genom förädlingen till 

färdiga produkter. Materialhantering är den fysiska in och utleveransen från företagens olika 

lager (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

3.2 Materialflöde 

Ett företags produktion beror på de insatsvaror som behövs för att klara av att förädla 

produkterna för att sedan kunna skicka dem vidare inom produktkedjan, antingen till intern 

kund eller slutkund. Insatsvarorna som anländer, antingen komponenter eller råvaror, ska 

skickas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, vilket är grunden till en lyckad 

materialförsörjning hos företaget. Här väljs underleverantörer och logistikbolag varsamt ut 

och noggrant för att de ska uppfylla produktionens krav till att leverera och producera rätt 

kapacitet till en rimlig kostnad (Oskarsson et al., 2003). 

 

3.2.1 Materialhantering 

Materialhantering definieras som:  

 

”Efficient short-distance movement that usually takes place within the confines of a 

building such as a plant or a warehouse and between a building and a transportation 

agency.” (Coyle et al., 1996, s.284). 

 

Materialhantering avser förflyttning och hantering av material inom ett företag, där själva 

hanteringen av det interna materialet börjar i godsmottagningen. Utformningen på 

materialhanteringssystemet är beroende på hur många ställen det finns att hämta alternativt 
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lämna gods, vilken godstyp det är som hanteras, hur lång sträcka som godset fraktas samt hur 

frekventa de olika hanteringarna är (Johnsson & Mattsson, 2005).  

 

Materialhantering brukar ha fyra olika dimensioner; rörelse, tid, kvantitet och utrymme. 

Rörelse inkluderar transporter inom och mellan fabriker av råmaterial, produkter i arbete och 

halvfabrikat, där tid beror på hur länge det tar att förbereda och förflytta färdigt råmaterial till 

produktion, eller färdiga produkter till utgående lastzon. Kvantiteten inom materialhantering 

syftar på att rätt mängd av varje material ska transporteras vid rätt tillfälle och rätt frekvens, 

samt att hanteringen av material bör utnyttja utrymmet som finns att tillgå för transporter på 

ett effektivt sätt (Coyle et al., 1996).  

 

De huvudsakliga delarna som inkluderas inom materialhantering sker vid avlossning av 

insatsvaror, där produkterna läggs in och förflyttas mellan olika lagerplatser, lastas om mellan 

olika lastbärare, förflyttas mellan olika pallar/behållare och behandlas på olika sätt beroende 

på vart i företaget produkten behövs. Ett sätt att minska belastningen hos företagets 

godsmottagningar är att försöka sprida ut in- och utleveranserna jämnt över månaden. Detta 

kräver dock en god relation med sina leverantörer och distributörer som kommer behöva 

utöka sina leveranser till och från företaget (Oskarsson et al., 2003).  

 

Figur 4 visar de två olika flödena i ett företags godsmottagning; materialflödet och 

informationsflödet, samt hur det bör användas inom materialhantering. 

 

 
Figur 4: Flöden i en godsmottagning 

(Lumsden, 1990, s.25) 

 

3.2.2 Materialstyrning 

Enligt Mattsson (2010) handlar materialstyrning om att kunna styra materialflöden genom att 

fatta beslut om tidpunkt samt den kvantitet som ska anskaffas från extern leverantör eller från 
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egen tidigare tillverkning för varje artikel vid varje ordertillfälle. I materialstyrning ingår även 

beslut om när beställning till leverantör eller start av ny intern tillverkningsorder ska ske.  

 

En metod för materialstyrning är beställningspunktsystem där antingen 

beställningspunktsystem med saldooberoende orderkvantitet eller beställningspunktsystem 

med saldoberoende orderkvantitet används. Saldoberoende innebär att orderkvantitetens 

storlek vid beställningstillfället är beroende av aktuellt lagersaldo (Mattsson, 2010).  

 

Beställningspunktsystem med saldoberoende orderkvantitet innebär att summan av den 

kvantitet som finns tillgängligt i lager och kvantiteten av redan frisläppta men ej levererade 

ordrar jämförs med en referenskvantitet, kallad beställningspunkt. Summan av lagerkvantitet 

och redan frisläppta ordrar kallas för lagerposition. När lagerpositionen underskrider 

referenskvantiteten sker beställning av en i princip fast orderkvantitet, sedan bör 

beställningstidpunkten för inköpsorder respektive starttidpunkten för tillverkningsorder sättas 

till dagens datum och leveranstidpunkten till dagens datum plus artikelns 

ledtid.  Grundprincipen illustreras i Figur 5 där “OK” avser använd orderkvantitet (Mattsson, 

2010). 

 

 
Figur 5: Principen för beställningspunkt 

 (Mattson, 2010, s.84) 

 

3.2.3 Paketering, kvalitetskontroll och emballering 

Paketering och emballering medför oftast inte något till produktens värde, men är trots detta 

en betydande del av produktionen. Storlek och utformning på paketeringen av gods berör hur 

smidigt produkten kan hanteras, vilket påverkar effektiviteten. Packningens utformning avgör 

hur godset skyddas under materialhanteringen, och hur smidigt det är att frakta och 

transportera. Tidigare användes många varianter av hårdare emballage, som trä eller metall, 

för att skydda materialet. Dock medför hårdare och tyngre material en högre transportkostnad, 

varav mycket material i dagsläget emballeras med olika varianter av plast eller kartong. Hur 

emballeringen är utformad beror även på hur många gånger materialet hanteras, vilken 

utrustning som används under hanteringen samt hur länge materialet lagerhålls. Hur 
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materialet fraktas är även en parameter, där emballaget behöver vara mer skyddande vid sjö 

och tågtransport jämfört med väg och flygtransport. Detta innebär att packning av gods 

interagerar med hela materialflödet, från ankomst till utleverans (Coyle et al., 1996).  

 

Kostnader i samband med kvalitetsverksamhet kan delas upp i interna felkostnader, externa 

felkostnader, kontrollkostnader samt förebyggande kostnader. Interna kostnader innebär de 

produkter eller material som inte lever upp till ställda krav innan de levereras till kund, 

exempelvis kassationer och omarbetningar. Externa felkostnader är de produkter som redan 

levererats till kund, där produkten är felaktig, exempelvis vid reklamationer och 

garantikostnader. Kontrollkostnader innebär de kostnader som krävs för att kontrollera att 

produkterna uppfyller de kravspecifikationer som finns, exempelvis mottagningskontroll, 

slutkontroll och tillverkningskontroll. Förebyggande kostnader är exempelvis utbildning och 

utveckling av personal samt övriga kostnader som ingår i aktiviteter som försöker förebygga 

och undvika kvalitetsbrister innan de uppstår (Bergman & Klevsjö, 2007).  

 

I den ideala verkligheten borde inte acceptanskontroll, det vill säga kontroll av redan 

producerade varor, vara nödvändig. Förebyggande aktiviteter och processförbättringar ska ha 

bidragit till att felaktiga produkter inte produceras. Innan företaget har nått så långt kan det 

dock vara en fördel att arbeta med en viss kontrollverksamhet. Mycket av 

kontrollverksamheten bygger på uppsamlad information om produkten, där företaget med 

hjälp av olika parametrar kan bestämma hur grundlig kontrollen bör vara. Exempelvis kan 

information om produktionsprocessens variationer, hur tidigare leveranser från samma 

leverantör behandlats, samt tidigare mätresultat från samma process påverka hur omfattande 

acceptanskontrollen behöver vara. Informationen bidrar sedan till att företaget kan ta ett beslut 

om alla eller inga produkter ska kontrolleras, eller om enbart slumpmässiga produkter ska 

kontrolleras (Bergman & Klevsjö, 2007).  

 

Kostnadskrävande och väldigt ingående kontrolleringar kan minskas genom att identifiera och 

eliminera olika orsaker som leder till variation, för att kunna öka processens förmåga att 

producera enheter som ligger inom uppsatta toleranser. Variationerna kan exempelvis bero på 

olika material, olika maskiner eller olika skift (Bergman & Klevsjö, 2007).  

 

3.2.4 Farligt gods 

Andelen transporter med farligt gods ökar ständigt, där en av anledningarna är att den 

kemiska industrin konstant utvecklar nya produkter och nya ämnen som behövs till 

produktion. Farligt gods definieras som: 

 

”Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska 

egenskaper att den/det i sig självt, eller genom kontakt med andra ämnen (t.ex. luft 

eller vatten) kan orsaka skada på människor, annat gods, material eller miljö.” 

(Lumsden, 1998, s.763) 

 

Produktion som innefattar farligt gods kräver oftast stora investeringar då materialhantering, 

förvaring och transport har högre krav än hantering av vanligt gods. Berörd personal ska vara 
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utbildad och medveten om riskerna vid hantering av farligt gods. Kunskaper kring hantering 

av farligt gods ökar hela tiden, och medvetenheten kring dess påverkan på människor och 

miljö uppdateras ständigt, vilket delvis beror på ett ökat säkerhetsmedvetande, ökade krav på 

utbildning av berörd personal samt ökad tillsyn från olika myndigheter (Lumsden, 1998).  

 

3.3 Lagerhantering 

Själva hanteringen av material inom ett företag börjar vid godsmottagningen, där materialet 

sedan förflyttas till aktuell lagerplats. Lagerplatsen kan vara en plockplats vilket innebär ett 

lättåtkomligt centralt lager vilket möjliggör snabb och effektiv plockning, eller en buffertplats 

där material förvaras som vid behov används för påfyllning av plockplats (Oskarsson et al., 

2003). 

 

Plockplatsen är antingen en fast plats för bestämda artiklar, eller ett flytande lagersystem där 

produkten placeras på en ledig plats i lagret. Fastplatssystem ger varje artikelnummer en 

bestämd reserverad plats i lagret både i plocklagret och buffertlagret. Ett fastplatssystem ger 

minimal administration men förutsätter också stort behov av lageryta då det måste finnas 

utrymme för maximalt lager av varje artikel medan den faktiska lagernivån nästan alltid 

kommer att vara mindre än så. Flytande lagersystem innebär att inkommande material 

placeras där ledig plats finns i lagret enligt någon form av prioriteringssystem. Denna typ av 

system kräver mer administration då lagerplatsen och artikelnumret måste registreras i ett 

relativt avancerat affärssystem, men är däremot mer optimalt vid metoder som FIFO då 

platsen för produkten aldrig blir konstant utan töms innan en ny pall på en ny lagerplats 

påbörjas. Vid flytande lagersystem fylls inte plockplatsen på utan ett visst artikelnummer blir 

tilldelat en ny plockplats efter att den första har tömts helt (Oskarsson et al., 2003). 

 

Stora kvantiteter av material kan förflyttas till ett mer avlägset buffertlager där plockplatsen 

fylls på allt eftersom behovet ökar. Dessa buffertplatser kan även figurera som ett flytande 

lagersystem och plockplatsen fungerar då som ett fast lagersystem, vilket gör att företaget 

utnyttjar båda metoderna, ett så kallat blandsystem. Blandsystem är det vanligaste 

lagersystemet där lagret inte är automatiserat och kräver mindre administration än ett renodlat 

flytande system, men kan vara flexibelt nog för att FIFO ska kunna användas. Generellt för 

alla tre system är att företaget måste ha ett administrativt informationssystem som håller reda 

på kvantitet, lagerplats samt eventuell buffert (Oskarsson et al., 2003). 

 

Lager hanteras vanligtvis med någon sorts bemannad truck, med eller utan ett datasystem som 

berättar vart produkten är placerad, där materialet placeras utefter en rad olika parametrar som 

frekvens, kvantitet, säkerhetslager, volym samt materialets vikt (Nordén, 1986).  

 

Ett material med hög uttagsfrekvens innebär att produktens lagerplats besöks ofta; ett material 

som används frekvent inom produceringen. Lagerplatsen bör då placeras på en lättåtkomlig 

och närliggande plats för att minska onödig logistik.  Uttagskvantiteten, vilket innebär hur stor 

mängd av varje material som plockas ut vid varje hämtning bör beaktas vid planeringen av 

lagrets uppbyggnad. Materialets vikt och volym är även parametrar som spelar in var 
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materialet kan placeras, då stora och skrymmande material inte kan placeras på trånga eller 

högt placerade lagerplatser (Oskarsson et al., 2003).  

 

Buffert kan lagras på flera olika sätt, där företagets lagringslayout och utplockningsfrekvens 

avgör om buffert ska finnas i närheten men fortfarande inte vara plockbar innan den första 

pallen med artikeln är slut, eller om den ska finnas på ett separat plocklager där endast 

lagerpersonal som hanterar buffert fyller på artikelns plockplats när den börjar ta slut. 

Förflyttning av material från buffertområderna till plocklagren är en precis och viktig process, 

då förflyttningen behöver ske snabbt för att undvika brister i de plockningar som utförs av 

personalen i plocklagret. Omlagringen sker oftast via en signal eller ett datasystem som 

berättar att lagersaldot börjar nå en bestämd påfyllningsgräns och behöver påfyllning 

(Oskarsson et al., 2003). 

 

3.4 Informationsflöde 

För att upprätthålla materialflöden krävs information – information om små ordrar till 

komplexa informationsöverföringar och affärssystem. Informationsflöden är en primär del för 

att kunna upprätthålla och vidareutveckla effektiva materialflöden inom företaget. 

Information som artikelnummer, kvantitet, pris, ankomstdatum och önskat leveransdatum är 

vitala för att kunna ha spårbarhet och uppdaterade lagerkvantiteter inom företaget (Oskarsson 

et al., 2003).  

 

3.4.1 Identifiering av material 

Vid paketering eller mottagande av material är det viktigt att personalen lätt kan identifiera 

och lokalisera rätt gods. Exempelvis borde artikelnummer, vikt, datum och antal finnas 

lättillgängligt och synligt på pallen som tas emot eller skickas iväg. Företag kan även placera 

eller transportera gods genom att använda exempelvis färgkoder eller bokstavskoder för att 

placera och lokalisera rätt gods till rätt plats. Pallens vikt är betydelsefull för att kunna 

informera om den kan förvaras i höjdled, eller om andra varor kan placeras ovanpå utan att 

materialet tar skada (Coyle et al., 1996).   

 

Tidigare var merparten av all identifiering manuell, men när tillverkning och producering 

inom företag blev alltmer automatiserad skedde en liknande utveckling inom identifiering. En 

automatisk identifiering är en process som sker utan mänsklig inblandning (Lumsden, 1990).  

 

3.4.1.1 Fördelar med automatisk identifiering 

Den största fördelen med automatisk identifiering är enligt Lumsden (1990) att felfrekvensen 

är markant mindre jämfört med manuell identifiering. Andra faktorer som effektiviseras med 

hjälp av automatisk identifiering är enligt författaren och Institutet för transportforskning 

(TFK) bland annat: 

 Identifieringshastigheten är markant högre 

 Eliminerar monotona arbetsuppgifter 

 Ett ökat samarbete mellan företag, leverantör samt interna och externa kunder 

 Information kan användas direkt utan dröjsmål 
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 Information om materialflödet ökar 

 Kostnadseffektivt 

 Den minskade felfrekvensen ökar effektiviteten hos personalen 

 Enklare för personalen att hinna med vid ökad produktionstakt 

 

3.4.1.2 Skanning 

Automatisk identifiering av pallar är oftast enklast med hjälp av skanning av bar-koder. 

Koden överförs till skannern som utläser information om materialet, exempelvis vart 

materialet kommer ifrån, vilken leverans produkten anlände med, priset på produkten och vart 

produkten tillverkats. Informationen ökar spårbarheten och medför att materialet kan trackas 

tillbaka till sitt ursprung för att exempelvis upptäcka eventuella fel (Coyle et al., 1996).  

 

Det finns två varianter av skannrar, manuella handdatorer och fixerade automatiska skannrar. 

De automatiska är positionerade på strategiska platser som skannar godset när det passerar, 

exempelvis på ett rullband. Manuella handdatorer används av exempelvis 

lager/logistikpersonal som hanterar materialet (Coyle et al., 1996).  

 

Streckkoderna kan enligt Fredholm (2006) avläsas vid arbete i exempelvis godsmottagningar, 

hämtning och lämning, under transporter, vid omlastningar samt vid arbete i ett lager. 

 

Användandet av skannrar och bar-koder ökar kontrollen på materialflödet, minskar behovet 

för frekventa inventeringar och ökar sannolikheten för att företaget har rätt mängd material på 

plats för att tillgodose sitt behov (Coyle et al., 1996). 

 

3.4.2 Informationssystem 

För att informationsflöden och materialhanteringssystem ska fungera inom ett företag krävs 

någon form av system eller styrning. Syftet med systemen är att materialhanteringen ska flyta 

på så smidigt och fortlöpande som möjligt genom produktionen. Systemet bör vara uppdaterat 

med information om den interna logistiken; vart i företaget godset befinner sig samt dess 

status med kvantitet och datum. Vid relativt enkla materialhanteringssystem genomförs 

styrningen oftast manuellt; genom att operatören fattar nödvändiga beslut på plats. Vid mer 

komplexa system krävs oftast ett datasystem, ett så kallat informationssystem för att hantera 

alla olika parametrar (Institutet för transportforskning, 2002).  

 

Ett informationssystem bör kunna hantera en mängd olika parametrar, främst rörande supply 

chain, produktflöde, informationsflöde och finansiellt flöde. Ett informationssystem bör vara 

uppbyggt så att det passar företagets alla aktiviteter, där det fokuserar på de områden som 

ledningen ansett vara viktiga och som vidareutvecklar företaget. De projekt som ingår i 

informationssystemet måste därför identifieras, planeras och organiseras för att optimeras och 

passa företagets framtida mål med systemet. Efter att informationssystemets olika delar är 

bestämda och definierade bör dessa granskas och analyseras; hur hanterar företaget 

information idag, vad behöver förbättras och hur informationssystemet ska användas är frågor 

som hjälper till att skräddarsy ett optimalt system. Systemet designas sedan för att det ska 

vara så lättförståeligt, lättåtkomligt och användarvänligt som möjligt. Exempelvis bör det 
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klargöras om systemet ska bygga på terminaler, mobila PC-apparater eller med hjälp av andra 

elektroniska hjälpmedel. Företaget bör sedan aktivt arbeta för att implementera användandet 

av systemet i den dagliga verksamheten. Både genom att programmera, testa och formatera ett 

system som är synkroniserat med företagets aktiviteter, samt genom att förbereda 

organisationen, som att träna och utbilda medarbetarna i att använda sig av 

informationssystemet alla finesser och förbättringsmöjligheter (Valacich & Schneider, 2012).  

 

I efterhand finns det möjlighet att komplettera och vidareutveckla informationssystemet, där 

tester och analyser genererar fler användningsområden eller förbättringsmöjligheter. 

Exempelvis kanske handdatorerna som installerats i truckar var otillgängliga och svåra att 

använda där truckförarna var tvungna att hoppa ur trucken vid registrering eller att touch-

screen inte var optimalt för att personalen använder handskar under sina arbetsuppgifter. 

Kompletterande utrustning som streckkodsläsare kan exempelvis vara ett förslag på en 

förbättring där truckföraren kan stanna kvar i trucken och på ett mer tidseffektivt sätt 

transportera gods genom företaget (Institutet för transportforskning, 2002). 

 

3.4.3 Spårbarhet 

De flesta definitioner angående spårbarhet är relativt lika varandra, där de flesta nämner olika 

varianter av att spåra. Kvarnström (2010, s. 25) definierar spårbarhet som:  

 

“Traceability is the ability to track, trace, and predict the location of a lot, its 

subcomponents, and raw materials through the supply chain.” 

 

Kvarnström (2010) skriver vidare att det finns två sorters spårbarhet, baklänges respektive 

framlänges spårbarhet. Framlänges spårbarhet är enligt Jansen-Vullers et al. (2003) förmågan 

att upptäcka relationer mellan batcher, artiklar och partier, medans baklänges spårbarhet 

används för att se batchens, artikelns eller partiet ursprung - varifrån den kommer. Baklänges 

spårbarhet används därför för att gå tillbaka och ger möjlighet att spåra felaktigheter, 

exempelvis vid kundklagomål.    

 

Spårbarhet hjälper till att identifiera produkter eller material, oavsett position inom företagets 

supply chain. Inom företaget innebär baklänges spårbarhet att produkten kan identifieras från 

deras leverantörer, medans framlänges vart produkten tar vägen efter utleverans. Vetskapen 

om vart produkten befinner sig bidrar dock inte till några större förbättringsmöjligheter i sig 

självt, utan spårbarhet behöver kombineras med ett spårbarhetssystem som är integrerat med 

förtagets standarder och krav på produkten (Karippacheril et al., 2011).  

 

Om alla olika parter och avdelningar i distributionskedjan använder sig av samma 

identifieringssystem, exempelvis samma metod att hantera streckkoder, kan leveranser av 

material relativt enkelt spåras mellan tillverkare och kund, inklusive olika transporter och 

mellanled (Fredholm, 2006).  
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3.5 Flödesanalys  

En kartläggning av ett företags flöden kan göras på olika sätt, där kunskaper om nuläget och 

de processer och aktiviteter som är underliggande i både material- och informationsflöden är 

en förutsättning för att kunna se vilka alternativa lösningar som kommer kunna innebära 

förbättringar i ett framtida läge. En flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad, 

där de aktiviteter, lagerpunkter, avdelningar, personer och flödesvägar som finns märks ut. En 

avancerad flödeskartläggning är mycket tidskrävande, vilket innebär att resurser behöver 

placeras på de avdelningar eller delar av flödet som kräver mest förbättringar i framtiden, 

exempelvis vid flaskhalsar (Oskarsson et al., 2003). 

 

3.6 Layout 

Skapandet av en fungerande layout är en kritisk process i ett tillverkande företag, då layouten 

är med och skapar förutsättningar och grundar de fysiska relationerna mellan olika 

avdelningar. Ett företags materialhantering spelar en stor roll vid val av en effektiv layout, då 

olika parametrar som antal lager, om utrymmen för transportering av material är fixerade samt 

om företaget är automatiserat påverkar förutsättningarna för hur layouten kan utformas 

(Tompkins et al., 1996).   

 

Det finns olika anledningar som kan få ett företags layout att bli utdaterad, och i behov av en 

förändring. De vanligaste är: 

 

 Introducering av nya produkter, förändrad design hos befintliga produkter eller att en 

produkts tillverkning upphör. 

 Tillverkningskvantiteten hos en produkt förändras vilket innebär att kapaciteten 

behöver förändras. 

 Strukturförändringar i företagets organisation, exempelvis implementering av FIFO 

eller Just In Time.  

 Hur produkten tillverkas förändras, där vissa tidigare nödvändiga maskiner och 

processer inte längre behövs i produktionen.  

 

Om företaget ofta behöver förändra sin layout är ett av kriterierna att den nuvarande layouten 

ska vara flexibel; kunna expanderas, modifieras och förändras utefter företagets förändrade 

behov (Tompkins et al., 1996). 

 

3.7 Personal 

Att inspirera människor och få med personal inom organisationen i förändringsarbete är inte 

lätt. Människors insikter och omdömen är skiftande och alla har inte samma uppfattning av 

olika situationer. Miljön där människorna befinner sig är dynamisk och komplex vilket 

betyder att det är svårt att förutspå framtiden. Trots detta är det viktigt att dra nytta av alla 

anställdas kapacitet för att driva organisationen framåt. För att en organisation ska utvecklas 

och förbättras är det viktigt att skapa systematiska rutiner och metoder som speglar 

människors förmågor (Rother, 2013).  
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Henri Fayol, skrev år 1916 boken Administration Industrielle et Générale, där han punktade 

upp 14 principer för företag att lyckas inom management, som återfinns i Figur 6: 

  

 
Figur 6: Fayol’s 14 universella principer inom management 

 (Kreitner, 2007, s 35) 

 

De 14 punkterna som Fayol definerade på tidigt 1900-tal har utvecklats och är lika aktuella 

för företag idag. Bland Fayol’s 14 punkter berör de fem första främst hantering och beteende 

gentemot företagets personal. Arbetsfördelning, auktoritet, disciplin, enlighet inom 

kommando samt enlighet inom riktning. Fayol’s största kontribution var att visa att oavsett 

hur komplicerad processen inom management är, går den alltid att dela upp i mindre, mer 

lätthanterliga områden, där varje funktion blir ett mindre, mer lättöverskådligt ansvarsområde 

(Kreitner, 2007).  

 

5S är ett exempel på hur man kan att dela upp viktiga parametrar inom olika 

förbättringsarbeten. 5S står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt att Skapa vana, 

där varje område blir en övergripande ansvarsfördelning.  5S är en förbättringsmetod som 

lägger vikten på utbildning, gemenskap och arbetssätt som ska leda till att personalen känner 

sig mer motiverad att upprätthålla och ständigt förbättra sitt arbetssätt och sin arbetsplats 

(Liker, 2009)  

 

Daglig styrning är enligt Liker (2009) dagliga möten med en maximal tidsåtgång på 15 

minuter. Mötena ska vara konkreta och fokusera på att styra befintliga resurser i den rikting 

där de för tillfället skapar mest nytta för förtaget.  

 

Kreitner (2007, s. 5) definierar management som: 

 

”Management is the process of working with and through others to achieve 

organizational objectives in a changing environment.” 
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Fritt översatt betyder detta att management är den process där man arbetar tillsammans med 

och leder andra människor för att nå organisationella mål i en föränderlig miljö. Kreitner 

(2007) skriver även att kompetensen är en av de viktigaste nyckelfaktorerna i ett företag. Om 

kompetensen inte utvecklas stagnerar företaget.  

 

Delaktighet inom ett företag kan förenklas genom att förändra organisationen så att den 

framhäver olika förbättringsmöjligheter. Dock krävs det att personalen är öppen för olika 

förändringar och själva tar ansvar för egen utveckling, att de är medskapande och öppna för 

medarbetarskap. Medskapande innebär att vara aktivt bidragande och engagerad, där en 

medskapande människa söker aktivitet och verkar för gemensamhetens, i det här fallet den 

övriga personalens bästa. Medarbetarskap inriktar sig på företagets ansvar att skapa en miljö 

där människor kan vara medskapande, vilket bidrar till en utvecklande atmosfär vilken för 

företaget framåt mot gemensamma mål inom samma riktning (Bergman & Klevsjö, 2007) 

 

Personal kan inom ett företag ha olika sorters behörighet för att kunna utföra sina uppgifter. 

En behovsenlig behörighet avser den del av konfidiell information som den anställda behöver 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Behörighetskontrollen medför att företaget kan 

kontrollera och på så sätt styra vilka som har tillgång till olika resureser, exempelvis program 

och processer. Behörighet till exempelvis ett informationssystem görs enklast genom att varje 

anställd har ett användar-ID samt ett lösenord, där den administrativt ansvariga över 

informationssystemet behörighetsklassificeras de olika processer som används inom företaget, 

och på så sätt ger varje användare rätt tillgänglig behörighet för att genomföra sina 

arbetsuppgifter (Pfleeger & Pfleeger, 2007).   
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3.8 Analysmodell 

Figur 7 illustrerar en analysmodell som visar vilka analysområden som kommer att behandlas 

genom en jämförelse av teoretisk referensram och företagets nulägesbeskrivning.  

Analysmodellen är en del av dispositionsmodellen med mer detaljerad information om vilka 

områden som berör varandra. Modellen används av författarna som hjälp att genomföra en 

välplanerad och reflekterad nulägesanalys av företagets verksamhet. 

 

 
Figur 7: Analysmodell 
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4. Verksamhetsbeskrivning 

Under följande kapitel introduceras läsaren till fallföretagets verksamhet, historia och de 

olika avdelningarnas funktion presenteras. Detta ligger till grund för att förstå fallföretagets 

processer, materialhantering och flöde.  

 

4.1 Gislaved Gummi AB 

Gislaved Gummi grundades år 1893 av bröderna Gislow under namnet Svenska 

Gummifabriks AB, och tillverkade då lekbollar, cykelringar, packningar och galoscher med 

det nya och spännande materialet gummi. Gislaved Gummi blev år 1994 förvärvade av 

Hexagon AB.  

 

Gislaved Gummis vision är att vara marknadsledande, nummer ett eller två, inom utvalda eller 

geografiska segment samt med en affärsidé som lyder: 

 

 “Att vara en produktspecialist inom utvalda nischområden för utveckling och 

tillverkning av polymera produkter i hög kvalitet. Vi ska vara den mest efterfrågade 

leverantören som erbjuder gummiblandningar, packningar och gummiprofiler”. 

 

2004 etablerades moderbolaget Hexagon Polymers och delades 2008 ut till deras aktieägare 

och blev i samband med detta ett eget börsbolag med namnet HEXPOL AB. Idag ligger 

huvudkontoret i Malmö, och koncernen har ungefär 3900 anställda och omsätter 8900 MSEK, 

varav Gislaved Gummi omsätter drygt 500 MSEK med ungefär 190 anställda. 

 

Gislaved Gummi Compounding har ett komplett utvecklingslaboratorium, två gummiblandare 

med en kapacitet på 16000 ton per år och fokuserar på gummiblandingar till den nordiska 

marknaden och specialblandningar inom Europa. Gislaved Gummi Profiles har sin 

huvudmarknad i norra Europa, med fem tillverkande linor och försörjs av Gislaved Gummi 

Compounding. Gislaved Gummi Gaskets är globala marknadsledare, med tre stora fabriker i 

Sverige, Kina och Sri Lanka. Produktionsstrategin i Gislaved är att fokusera på låg volym 

samt specialmaterial. Avdelningarna för forskning och utveckling, logistikutveckling, IT-

utveckling, försäljning och finans är placerade i Gislaved. 

 

4.2 Gislaved Gummi Compounding  

Compounding är som tidigare nämnts den avdelning som producerar blandningar av gummi. 

Lokalerna för Compounding hyrs och är lokaliserat i en närliggande fastighet. Verksamheten 

på Compounding ska försörja de interna produktområderna Profiles och Gaskets (20 %), de 

interna systerbolagen i Sri Lanka och Kina (20 %) samt att de även blandar gummi åt externa 

kunder (60 %). 

 

Compounding använder sig av två gummiblandare där “blandare 1” finns på plan två och 

“blandare 2” finns på plan ett. Maskinernas egenskaper varierar något, vilket innebär att de 

tillverkar olika gummiblandningar i de olika maskinerna. Färgen på gummit är också något 

som är avgörande då de tar lång tid ställa om blandaren vid färgbyte. Utöver de två blandarna 



  
 

30 
 

finns också en vägningsstation hos Compounding där småkemikalier vägs upp innan de ska in 

i blandarna tillsammans med de andra materialen. Dessa vägs upp i påsar med hjälp av en 

digitalvåg som visar hur mycket av varje kemikalie som ska användas.  

 

Extern produktion är kundorderstyrd, medans intern produktion är distributionsorderstyrd. 

Produktionsplaneringen styrs med hänsyn till att Compoundings produktion bör ligga två till 

tre dagar före aktuell leverans. 

 

Compoundings bemanning består av 3-skift; ett förmiddagsskift, ett eftermiddagsskift och ett 

nattskift. På dag och eftermiddagsskiftet jobbar nio personer i produktionen och två personer 

på vägningen. På nattskiftet jobbar nio personer i produktionen och en person på vägningen. 

Arbetstiden är konjunkturstyrd vilket innebär att när Compounding ligger före i produktionen, 

ungefär en vecka framåt i planeringen, stänger avdelningen någon eller några dagar och 

personalen tar ut komp-tid.  

 

4.3 Gislaved Gummi Profiles 

Profiles tillverkar gummiprofiler för leverans till externa kunder. Lokalen för Profiles ligger 

på bottenvåningen i samma hus som kontoret och ägs av Gislaved Gummi. Till Profiles hör 

också silikontillverkning, denna del har en egen avgränsad yta i lokalen där dörrarna är 

stängda, då silikon kontamineras i kontakt med annat gummimaterial.   

 

Compounding försörjer Profiles med råmaterial och i denna avdelning används ungefär 10 

olika gummiblandningar regelbundet. Profiles beställer gummiblandningar från Compounding 

varje morgon vilket täcker behovet för de kommande 24 timmarna. Nästan alla Profiles 

gummiblandningar produceras i blandare 1 på Compounding. 

 

I fabriken finns fem stycken lines; line 1 används inte i nuläget, men resterande fyra körs 

regelbundet och de olika linorna har olika egenskaper. Line 2 vulkar gummit genom 

värmeluft, line 3 genom mikrovågor och line 4 med hjälp av en saltlösning. Unikt med line 4 

är att det går att köra fyra stycken profiler samtidigt till skillnad från de övriga där det enbart 

går att köra två profiler. Line 5 är silikontillverkning vilken är placerad i ett separat rum för 

att undvika kontimenering med vanligt gummi. Profiles består även av två ytterligare 

maskiner, en kap och en tunnfilmsskarv. Dessa används till vissa profiler som behöver 

efterbearbetning i form av kapning eller skarvning. Profiles kör ut ungefär en veckas profiler 

åt gången vilka blir kallade halvfabrikat och lagras i lagret för inkommande gods under 

veckan och bearbetas dagligen i kap eller tunnfilmsskarv.   

 

Profiles producerar gummiprofiler både mot kundorder och mot lager. Det finns fyra till fem 

olika artiklar som är lagerstyrda, dessa artiklar är vanliga hos kunder, exempelvis 

gummilister. Lagerstyrda produkter produceras när tid finns och ligger i lager upp till tre 

veckor. Övriga artiklar är orderstyrda och ligger i färdigvarulager i ungefär två dagar. 

 

Bemanningen på Profiles består av 3-skift; ett förmiddagsskift, ett eftermiddagsskift och ett 

nattskift. Dag och eftermiddagsskiftet består av tre personer i produktionen, två personer vid 
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kap/skarv samt en person för kontrollarbete. Under nattskiftet jobbar tre personer i 

produktionen. I övrigt finns också tre lagerpersonal till hands som under dagtid tillsammans 

hanterar lagerarbetet både för Profiles och Gaskets.  

 

4.4 Gislaved Gummi Gaskets 

Gaskets tillverkar gummipackningar till externa kunder. Gaskets delar lokalen på 

bottenvåningen i Gislaved med Profiles.  

 

Compounding försörjer Gaskets dagligen med allt råmaterial och de använder ungefär 40 

olika gummiblandningar regelbundet.  

 

Packningstillverkningen består av tre steg. Sprits av gummi i spritsmaskin, press av gummi i 

hydralpressar samt härdning av packningarna i ugn. Gaskets har två spritsmaskiner, 40 pressar 

samt sex härdningsugnar. Spritsmaskinerna spritsar gummit i remsor som sedan pressas i 

press med olika verktyg som ger packningarna olika utseenden. För tillfället används 25 

pressar i avdelningen vilket betyder att 15 stycken står still. Slutligen härdas packningarna i 

härdningsugn. 

 

Beroende på hur högt ”bemanningsvärde” en press har avgör om en operatör har hand om 

antingen en, två eller tre pressar samtidigt. Vid produktion av en ny produkt är pressarna i 

vissa fall i behov av verktygsbyte, ställtiden är då varierande och väntetider uppstår även på 

grund av att en press måste bli uppvärmd igen efter verktygsbytet. 

 

Tre stycken av Gaskets 40 pressar är specialpressar. Desma är specialpressar som endast 

producerar produkter av blått gummi. Gummit som används i de två Desma-pressarna 

behandlas inte som övrigt gummi utan här både pressas, härdas, kontrolleras samt packas 

produkterna direkt vid Desma-pressarna. Produkter som tillverkas i Desma-pressarna står för 

ungefär 30 % av Gaskets intäkter, vilket innebär att de inte får stå still. Den tredje 

specialmaskinen, pressen Engeln, producerar små gummipackningsringar. Det finns en typ av 

injektionsgummi som kommer färdigspritsat från Compounding och levereras direkt till 

Engeln men även annat material kommer från spritsen och körs igenom Engeln. Efter 

bearbetning i Engeln flödar materialet på liknande vis som från de andra pressarna. 

 

Gaskets har totalt 32 artiklar som är lagerstyrda och det ska alltid finnas ett visst lagersaldo av 

dessa produkter i slutlagret. Resterande artiklar, vilket är flera hundra, är kundorderstyrda. 

Ledtiden för kundorderstyrda produkter är i dagsläget fyra veckor och för lagerstyrda 

produkter är ledtiden två veckor.  

 

Bemanningen på Gaskets består av 3-skrift; ett förmiddagsskift, ett eftermiddagsskift samt ett 

nattskift. Förmiddags och eftermiddagsskiften byter arbetstid varannan vecka. Det ena skiftet 

består av 13 pressoperatörer, en formbytare, en spritsförare, en teamledare, tre i packning av 

utgående material samt en serviceperson. Det andra skiftet består av 15 pressoperatörer, en 

formbytare, tre spritsförare, en teamledare, två i packning av utgående material samt en 

serviceperson. Nattskiftet består av 12 pressoperatörer, en formbytare samt en teamledare. I 



  
 

32 
 

övrigt jobbar fyra personer i kvalitetskontrollen, tre personer i lagret samt en formtekniker 

under kontorstid. Lagerpersonalen har även hand om Profiles lagerhantering. 
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5. Nulägesbeskrivning 

Följande kapitel beskriver nuläget hos Gislaved Gummi i enlighet med våra avgränsningar. 

Nulägesbeskrivningen följer de olika kapitlen i rapportens teoretiska referensram och 

presenterar hur Gislaved Gummi huvudsakligen hanterar logistik, lager samt material. All 

information i följande kapitel är baserat på den datainsamling som har gjorts på företaget. I 

Bilaga 1 återfinns en sammanställning av samtliga intervjuer och observationer som 

genomförts under studiens gång.  

 

5.1 Logistik 

Logistiken inom Gislaved Gummi behandlar främst olika pallar med material som förflyttas 

med hjälp av truckar eller lastbil. Material fraktas även på olika ändamålsenliga vagnar. Varje 

avdelning har en eller flera ankomsthallar för ingående och utgående material, samt någon 

form av station för packning och emballering. Produktion av färdiga produkter varierar inom 

de tre avdelningarna på Gislaved Gummi, där varje avdelning producerar färdiga produkter 

som kan levereras till externa kunder, men där Compounding även levererar råmaterialet till 

Gaskets och Profiles. De tre avdelningarna är uppbyggda med råvarulager, mellanlager och 

slutlager, där mellanlagren främst är i närheten av de olika maskinerna som förädlar 

produkterna.  

 

5.2 Materialflöde 

Materialet inom Gislaved Gummi skickas internt med lastbil vilken går flera gånger om dagen 

mellan Compoundings lastkaj till Profiles och Gaskets lastkaj. Som intern kund räknas även 

fabrikerna i Sri Lanka och Kina, där materialet fraktas först med lastbil från Compounding för 

att sedan lastas om och fortsätta transporteras med båt. 

 

5.2.1 Materialhantering 

Hantering av råmaterial och halvfabrikat ser olika ut beroende på vilken avdelning materialet 

befinner sig i. Råmaterial i form av kemikalier, polymerer, krita, sot och olja inkommer hos 

Compounding där blandning av gummi sker. Blandat gummi levereras internt till Profiles och 

Gaskets samt till Gislaved Gummi i Sri Lanka och Kina. Blandat gummi levereras även från 

Compounding till externa kunder. Materialet som anländer till Gaskets och Profiles flödar 

genom produktionen för att sedan levereras till externa kunder som förädlade produkter.  

 

5.2.1.1 Materialhantering Compounding 

Compounding använder sig av 59 olika underleverantörer som levererar ungefär 300 råvaror. 

Inleveranserna hos Compounding är övervägande frekventa i början av varje månad och cirka 

80 % av alla råvaror inkommer på plan ett. De material som anländer till plan två är 

storsäckar, containrar av krita och sot samt oljepåfyllning. Dessa används sedan i blandarna 

genom pipes eller silos, se Bild 1. Material fraktas mellan de olika våningsplanen med hjälp 

av en transporthiss. 



  
 

34 
 

 
Bild 1: Silos 

När material anländer i ankomsthallen på plan ett står det kvar i väntan på att bli registrerat av 

lagerpersonal, men kan i vissa fall bli utplacerat innan det blir registrerat och uppmärkt på 

grund av platsbrist. Allt material placeras sedan i olika lager som finns att tillgå i lokalerna.  

 

När materialet behövs i en av blandarna körs pallen till ett mellanlager innan blandaren, där 

materialet vägs upp och blandas. När materialet inte behövs till nästa blandning körs det 

tillbaka till sitt ursprungliga lager, för att sedan upprepa proceduren vid nästa blandning. 

 

Småkemikalier som kommer från leverantör körs till ett separat lager vid vägningsstationen. 

Färdigvägda kemikalier placeras vid utgången av vägningsstationen innan de körs vidare till 

ett mellanlager vid blandarna. Där mellanlagras kemikalierna innan de används till rätt sorts 

gummiblandning, vilket oftast sker inom ett par dagar.  

 

5.2.1.2 Materialhantering Profiles 

Inkommande material som ska förädlas i Profiles anländer till ankommande gods från 

Compounding och förvaras där i någon timme innan lagerpersonal kör det vidare till Profiles 

råvarulager, i form av ett pallsystem. Gummit placeras sedan vid någon av linorna och körs 

genom maskinen. När råmaterialet har använts ställs överblivet material tillbaka i 

pallsystemet för att sedan kunna användas vid nästa körning. Råmaterialet inventeras varje 

vecka och märks upp med hjälp av kryss på pallflaggan. 

 

Profiles använder sig även av lagerplatser inne i ankomsthallen, där gummi som ska 

behandlas i flera steg, så kallade halvfabrikat, mellanlagras i väntan på nästa process. Spärrat 

gummi körs också ut till ankomsthallen, se Bild 2, där de placeras i väntan på beslut om det 

ska kasseras på plats eller returneras till Compounding för eventuell omarbetning.  
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Bild 2: Halvfabrikat och spärrat gods 

5.2.1.3 Materialhantering Gaskets 

Gaskets får, precis som Profiles, sitt material i ankomsthallen där det även lagras. 

Gummiblandningarna placeras i ett pallsystem och registreras med hjälp av manuella 

pallflaggor, där artikelnummer, lagerplats och pallens vikt antecknas. Systemet underlättar för 

personalen att ta den pall som har stått i lagret längst tid. Gummit körs sedan, förutom vid 

vissa undantag, direkt till spritsarna där de används omedelbart. Överblivet material lagras i 

ett pallsystem vid sidan av spritsarna, som ska prioriteras så fort den specifika 

gummiblandningen ska användas igen. Det spritsade gummit lagras i ett mellanlager på en 

hjulformad vagn, se Bild 3, innan det fraktas vidare till en press.  

 

 
Bild 3: Hjulformad lagringsvagn 

En speciell gummiblandning med kort utgångsdatum körs direkt till Engeln. Detta är ett 

injektionsgummi som inte behöver spritsas innan det pressas, vilket förkortar själva 
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tillverkningsprocessen och minskar risken för att gummit ska bli gammalt under dess 

hantering. 

 

Flourgummi placeras på ett separat lager innan det spritsas på grund av att det är ett dyrbart 

material vilket innebär att de vill ha en tydligare uppsikt. 

 

När gummit har pressats till önskad form och funktion läggs det på vagnar som körs till olika 

härdningsugnar, där gummit härdas utefter vilka egenskaper man vill att den slutgiltiga 

produkten ska få. Vagnarna med det färdiga gummit kör sedan vidare till kontroll och 

packning.  

 

Blått gummi spritsas inte utan levereras direkt från lagret i ankomsthallen till Desma. Desma 

har en egen materialhanteringslina vilket gör att den inte följer samma procedur som de andra 

gummiblandningarna, utan härdas, kontrolleras och packas på plats.  

 

5.2.2 Materialstyrning 

Grundprincipen för Gislaved Gummis materialstyrning är att råvaror beställs efter 

månadsbehov vilket betyder att kvantiteten för en månads behov köps in vid ett tillfälle. Det 

finns dock vissa undantag då en leverantör exempelvis har en uppsatt minimikvantitet för ett 

köptillfälle. Behovet beräknas efter prognos och ledtiden är varierande hos de olika 

leverantörerna. Den vanligaste ledtiden är 21 eller 28 dagar men det finns även de 

leverantörer som har en ledtid på 60 dagar samt närbelägna leverantörer som kan leverera på 

en dag. Vid det sistnämnda är ledtiden satt till 7 dagar som säkerhetsmarginal.  

 

Det finns inget standardiserat säkerhetslager för alla material hos Gislaved Gummi. Däremot 

har företaget infört ett säkerhetslager för vissa artiklar som exempelvis har kvantitetsbrister 

relativt ofta, köps in från en osäker leverantör eller köps in från systerbolag. Anledningen till 

att Gislaved Gummi inte använder sig av säkerhetslager är för att de inte vill binda upp för 

stort lagerkapital.  

 

5.2.3 Paketering, kvalitetskontroll och emballering 

Gislaved Gummi arbetar, oavsett avdelning, med tre olika typer av kvalitetskontroll; 

förstabitskontroll, operatörskontroll samt slutkontroll.  Förstabitskontroll sker vid 

nyproduktion eller efter omställning av maskin för att kontrollera korrekta inställningar. 

Operatörskontroll sker under produktion vilket innebär att aktuell operatör genomför vissa 

kontroller. Slutkontroll innebär en kvalitetskontroll på färdig gummiblandning eller produkt 

efter produktion, innan den skickas vidare i flödet. 

 

Alla slutkontroller sker genom stickprov från en batch. Gislaved Gummi kvalitetskontrollerar 

alla batcher enligt krav från företagets egen standard GQHC (Gislaved Quality Handbook for 

Costumers) men är även ett krav från flertalet kunder. Avvikelser upptäcks relativt ofta och de 

vanligaste felen beror på tjocklek, längd eller kvantitet. Interna kvalitetsbrister upptäcks oftast 

vid någon av de tre kontrollerna men externa kvalitetsbrister uppkommer i vissa fall och beror 

då oftast på att avvikelser har missats i kontrollarbetet eftersom enbart ett stickprov 
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genomförs.  Företaget genomför inte ankomstkontroller vid inkommande material men arbetar 

med förebyggande kvalitetsarbete genom utbildning av berörd personal vid behov.  

 

För denna fallstudie är det slutkontrollen som är viktigast då detta är en del av materialflödet 

medan de övriga två kontrollerna ingår i produktionsprocessen, i avsnitten nedan fokuseras 

det därför på slutkontroll.  

 

Efter kvalitetskontrollen paketeras godkända produkter och levereras till nästkommande kund. 

På vilket sätt produkterna kontrolleras och paketeras ser olika ut för de olika avdelningarna. 

Även hanteringen av icke-godkända material ser något olika ut.  

 

5.2.3.1 Paketering, kvalitetskontroll och emballering, Compounding 

Efter produktion av varje gummiblandning skickas ett stickprov av materialet via lufttub till 

kontrollavdelningen, där gummit kvalitetskontrolleras. Det tar maximalt 72 timmar för 

kontrollavdelningen att lämna beslut om en färdig gummiblandning är godkänd eller ej. 

Godkända pallar stämplas med texten “godkänt” på pallen, icke godkända material blir 

tilldelade en röd lapp med texten “spärrat material”. De spärrade pallarna förflyttas till ett 

spärrlager i väntan på beslut om vad som ska göras med materialet, där det antingen 

omarbetas eller kasseras.  

 

Gummiblandningarna som produceras i Compounding packas i pallar automatiskt av 

maskinen men behöver observeras av en operatör. Gummiblandningar som levereras internt 

till Gaskets skickas i stort sätt direkt efter att materialet godkänts. Gummiblandningar som ska 

vidare till Profiles lagras hos Compounding och levereras utefter aktuellt behov. Pallar som 

levereras till externa kunder samt till Sri Lanka och Kina behöver i de flesta fall bandas innan 

de kan skickas i väg. Detta görs av lagerpersonal i en gemensam del av lokalen, oavsett från 

vilken blandare pallen kommer från. Därefter flyttas pallen till två olika hallar för utgående 

material beroende på om de ska levereras via sjötransport eller landtransport.   

 

Compounding förvarar emballage till alla avdelningar, där alla pallar med olika sorters 

kartonger och plast lagras i A-E lagret. Det emballage som de själva behöver har 

Compounding en relativt bra översikt över, då de vet den ungefärliga åtgången och kan 

beställa hem rätt mängd. Emballage till Gaskets och Profiles är mer problematiskt, då 

Compounding inte kan förutse deras produktion, vilket medför en hög eller låg åtgång på 

emballage. Lagret på emballage varierar därför kraftigt, men upptar nästan alltid alla 

lagerplatser på båda sidorna av rad A i A-E lagret, se Bild 4.  
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Bild 4: Lager för emballage 

5.2.3.2 Paketering, kvalitetskontroll och emballering, Profiles 

Färdigproducerade profiler från de olika linorna packas automatiskt av robotar som står i 

slutet av varje lina. De färdigpackade pallarna ställs i ett mellanlager i slutet av linorna i 

väntan på kvalitetskontroll.  

 

Godkända pallar markeras med en klisterlapp med texten “godkänd” och körs till slutlager för 

utgående gods där de står fram till leveransdag. Icke godkända pallar blir tilldelade en röd 

lapp med texten “spärrat material” och står kvar i väntan på beslut från produktionsledare som 

avgör om profilen kan skickas till kund ändå, det vill säga att felet på profilen är tillräckligt 

litet för att kunden kan tolerera det. Om kunden inte accepterar avvikelsen kasseras materialet 

och orden produceras på nytt.   

 

Emballage för Profiles lagras och köps in av Compounding, för att skickas över till Profiles 

när behov uppstår. Profiles har dock två mellanlager, ett litet för det emballage som används 

mest frekvent, samt ett ute i kallvarulagret som fylls på veckovis. Profilerna emballeras i 

pallstora kartongförpackningar, med olika sorters kartong beroende på hur tryckkänsliga 

profilerna är. 

 

5.2.3.3 Paketering, kvalitetskontroll och emballering, Gaskets 

När en vagn med gummipackningar, se Bild 5, har härdats skickas en gummipackning per 

batch till kvalitetskontroll medans vagnen med resterande produkter körs till ett mellanlager 

vid utgående lager. Här kontrollräknas alla buntar med gummipackningar för att försäkra att 

antalet är i enlighet med specifikationen samt packas i lådor eller pallar beroende på 

transportsätt. Färdigpackade pallar placeras i en hylla där de inväntar godkännande från 

kvalitetskontroll.  
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Bild 5: Härdningsvagn 

Godkända pallar markeras med en klisterlapp med texten “godkänd” och förflyttas till 

slutlagret för utgående material i väntan på leveransdag. Icke godkänt material blir tilldelat en 

röd lapp med texten “spärrat material”, dessa kan i sällsynta fall omarbetas men oftast 

behöver dessa kasseras och ordern produceras om.  

 

Gasket kan i säkerhetssyfte för att ordern inte ska bli för liten producera ett antal artiklar 

extra, som exempelvis ska in på kontroll eller om någon av packningarna har kvalitetsbrister. 

Gislaved Gummi får enligt överensstämmelse med kund skicka 10 % extra färdiga produkter, 

med ett maximalt antal på 50 stycken. Om antalet säkerhetsprodukter till en order övergår 10 

% och ytterligare en order av samma produkt ligger inne i systemet lagras de extra 

produkterna i ett mellanlager vid paketering, kontroll och emballage, för att skickas med i 

nästkommande order till kunden. Vid överproduktion utöver de 10 % och det inte finns någon 

efterföljande order på samma produkt, lagras packningarna ändå om det är producerat av ett 

exklusivt material, i övriga fall kasseras de extra packningarna. För att paketeringspersonal 

och lagerpersonal ska veta om efterföljande order finns behöver de gå till ett specifikt rum i 

lokalen för att läsa av en lista där kommande ordrar finns samlade, denna lista uppdateras 

varje dag och personalen kollar igenom listan för att avgöra om packningarna ska sparas och 

lagras fram till nästa order eller kasseras. 

 

Emballage till Gaskets lagras och köps av Compounding, men Gaskets har två egna 

mellanlager för emballage, där det finns kvantiteter som täcker ungefär en veckas behov. 

Packningarna placeras i kartonger med olika egenskaper som passar varje packning och 

transportsätt.  

 

5.2.4 Farligt gods 

Vissa kemikalier räknas som farligt gods, och hanteras efter diverse föreskrifter. Bland annat 

förvaras de farliga kemikalierna i separata rum där de inte får stå i närheten av ämnen som de 

kan reagera med. Brandfarliga kemikalier står i ett specifikt utrymme utomhus på Gislaved 

Gummis bakgård. De material som klassas som farliga på Gislaved Gummi tillhör 

Compounding. Lagerpersonal på Compounding har fått utbildning i hantering av farligt gods 

vilket innebär att de får transportera dessa typer av material mellan de olika anläggningarna. 
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Operatörerna på Compounding saknar utbildning men har befogenhet att förflytta farligt gods 

inom den egna lokalen, exempelvis från lager till maskin.  

 

Ytterligare material som kräver specialbehandling är vissa polymerer och naturgummi vars 

förvaring kräver en högre temperatur. Dessa pallar står placerade i värmerum på 

Compounding, och behöver förvaras där under hela lagringsperioden för att de ska bli lättare 

att bearbeta. 

 

Silikonavdelningen som tillhör Profiles är ett specialfall på Gislaved Gummi, då blandningar 

med silikon inte får kontamineras av annat material. Tillverkningen av silikon sker därför i en 

stängd avdelning med stränga säkerhetsföreskrifter för att materialet inte ska bli obrukbart. 

Tillverkningen av silikonblandningar har vi därför valt att avgränsa från den här studien då 

materialhanteringen och effektiviseringen av olika flöden till avdelningen inte påverkar 

resterande avdelningar på företaget. 

 

5.3 Lagerhantering 

Inom Gislaved Gummis fabrik finns ett antal olika lager att tillgå, i olika storlekar och för 

olika ändamål. De tre olika avdelningarna har ett eller flera råvarulager, färdiglager samt 

mellanlager. Profiles och Gaskets har ett gemensamt färdigvarulager och Compounding 

fungerar som ett buffertlager åt Profiles då gummiblandningar lagras där innan materialbehov 

uppstår. I bilaga 3 återfinns ritningar på flera av de lagren som finns att tillgå på 

Compounding.  

 

5.3.1 Lagerhantering, Compounding  

När råvaror kommer in i fabriken, lagras dessa i ankomsthallen innan de blir utplacerade i 

råvarulager. På Compounding finns flera stora råvarulager där produkter med samma 

artikelnummer ställs på samma område, vissa artiklar har ett förutbestämt område medans 

andra artiklar placeras ut efter vana där ledig plats finns. Efter att råvaror förädlats lagras 

dessa produkter i olika färdigvarulager beroende på när dessa ska skickas iväg samt till vilken 

kund. Compounding har även en rad olika mellanlager som används för X-produkter, spärrat 

material och material som kvalitetskontrolleras.  

 

Lagret för småkemikalier är uppbyggt efter ett annat system än övriga råvarulager. 

Gemensamt för övriga lager är att råvaror lagras i pallar eller storsäckar för att förflyttas till 

produktion vid behov, efter användning flyttas dessa tillbaka. Gemensamt för dessa lager är 

även att personalen ofta ”slarvar” med påbörjade pallar och storsäckar, dessa slattar ställs inte 

tillbaka eller ställs på fel plats vilket gör att nästa person som hämtar råvaror i lager inte hittar 

denna slatt eller av enkelhetens skull plockar en full pall eller säck istället. Lagret för 

småkemikalier finns i en avgränsad yta i lokalen där de lagrar de mest frekventa kemikalierna 

i små lådor precis framför vägningsstationen, intill dessa lagras en pall av varje artikel som 

ska användas vid påfyllning av smålådorna, se Bild 6. Detta är ett pallsystem där även 

småkemikalier som inte finns i lådor lagras. Till sist finns en buffert i form av pallar i 

utkanten av den avgränsade ytan, som i sin tur fungerar som påfyllning av pallsystemet.  
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Bild 6: Pallsystem för smålådor 

5.3.2 Lagerhantering, Profiles 

Profiles råvarulager är relativt litet då de endast lagrar ett dygnsbehov av material samt 

eventuella rester från tidigare körningar. På Profiles har alla artikelnummer sin egen 

förbestämda plats i pallsystemet.  Råvarulagret är beläget nära produktionen men pallar med 

spärrat material samt halvfabrikat har sin lagerplats i ankomsthallen. I ankomsthallen är 

pallplatserna inte förutbestämda för ett visst material utan pallar ställs där det finns plats. 

Färdiga produkter lagras först, innan slutkontroll, i slutet av linorna på Profiles för att sedan, 

efter slutkontroll, förflyttas till färdigvarulager. Ett lager som är gemensamt för Profiles och 

Gaskets färdiga produkter är lokaliserat vid utgående lastkaj.  

 

5.3.3 Lagerhantering, Gaskets 

Ankomsthallen för Gaskets/Profiles fungerar som råvarulager för Gaskets. Här lagras allt 

material, med ett undantag, innan de förflyttas till produktion. Undantaget är flourgummi som 

lagras i en separat pallhylla av anledningen att materialet är unikt och dyrbart.  

 

Vid spritsmaskinerna finns ett mellanlager där överblivet material från tidigare körningar 

lagras, ett så kallat slattlager, se Bild 7. Mellanlager finns även i form av en pallhylla vid 

Engeln där material som ska förädlas i denna maskin lagras. Efter att råvaror spritsas hamnar 

dessa även i ett slags mellanlager, på hjulformade vagnar, innan de förflyttas till respektive 

pressar. Ingen av Gaskets lager har bestämda lagerplatser för olika artikelnummer utan 

pallarna ställs på ledig plats.  
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Bild 7: Pallsystem för slattlager 

Gaskets färdiga produkter lagras, innan de blivit godkända, i en hylla intill färdigvarulagret 

för att vid godkännande förflyttas till det gemensamma färdigvarulagret. Gaskets spärrlager är 

beläget i närheten av spritsmaskinerna.  

 

5.3.4 Val av lagerplacering  

Val av lagerplacering beror på olika parametrar hos de olika avdelningarna. Compounding 

fungerar som en underleverantör till Profiles och Gaskets, vilket innebär att råmaterialet som 

kommer in till Gislaved Gummi hamnar hos Compounding. Compounding har därför en 

betydande mängd fler artiklar att ta hänsyn till i samband med deras lagerhantering. 

 

5.3.4.1 Val av lagerplacering Compounding 

Lagringsprocessen ser olika ut beroende på material, vilket område materialet tillhör samt de 

olika materialens mängd och användningsfrekvens. De material som har högst 

användningsfrekvens finns på ett utskrivet Excel-ark med information om vilken del av lagret 

materialet ska placeras på. Lagerpersonalen kan med andra ord välja lagerplats men 

placeringen ska ske utefter en förbestämd rad i enlighet med Excel-arket, vilket bidrar till att 

de flesta vet i vilken del av lagret ett visst material är placerat. Mindre högfrekventa material 

ställs på olika lagerplatser efter tradition eller vana, där materialet i stort sett alltid har stått.  

 

Compounding arbetar mestadels genom att material ställs vid ett av två stora lager, A-E och J-

H, på plan ett, där material sedan förflyttas till produktionen med hjälp av truckar. 

Småkemikalier lagras i ett separat lager, där pallar är staplade i ett pallsystem. De flesta 

kemikalier har även varsin låda som är placerad nära vågen och är enklare att hantera, dessa 

fylls på från pallarna när lådans innehåll är slut. 

 

Olja, sot och krita har inte samma lagerplaceringsmetod som de andra råmaterialen, då de 

inkommer på plan två där det finns lagringsplatser för containrar, storsäckar och tankar.  
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5.3.4.2 Val av lagerplacering Profiles 

Gummiblandningarna från Compounding körs till ankomsthallen och fraktas sedan med truck 

till Profiles enda lager, ett lättåtkomligt pallsystem framför deras fyra linor. Pallsystemet är 

uppdelat med förbestämda pallplatser för olika blandningar. Gummit plockas sedan ner 

pallvis och placeras vid maskinen när det ska användas. Överblivet material sätts tillbaka i 

pallsystemet. 

 

5.3.4.3 Val av lagerplacering Gaskets 

Lagerplaceringen på Gaskets är dels uppbyggd efter gummits egenskaper, då flourgummi och 

injenktionsgummi lagras separat. Kvantitet och uttagsfrekvens har ingen inverkan på Gaskets 

lagerplacering i nuläget, då allt material körs över från Compounding direkt. Det största lagret 

är vid ankomsthallen, där materialet placeras omedelbart. Pallplatserna är inte förutbestämda 

för olika gummiblandningar, utan inkommande material ställs där det finns plats. Gummit 

från ankomsthallens lager flyttas när det behövs för produktion. Eventuella slattar 

mellanlagras i ett pallsystem intill spritsmaskinerna, och körs med andra ord inte tillbaka till 

lagret i ankomsthallen.   

 

5.4 Informationsflöde 

Information gällande materialflöde; som artikelnummer, kvantitet, ankomstdatum och 

leveransdatum registreras i ankomsthallarna, både vid inkommande och utgående gods. De 

flesta leveranser har beställts via distrubutionsorder som baseras på prognoser samt 

kundorder. Information som berör material som inte inkluderas i distrubutionsorder skickas 

främst genom mail mellan Gislaved Gummis olika avdelningar. Mailkontakten berör främst 

beställning av leveranser av material. Figur 8 visar ett översiktligt informationsflöde mellan 

de tre avdelningarna. En förklaring över olika funktioner i modellen återfinns i bilaga 2. 
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Figur 8: Informationsflöde 

 

5.4.1 Identifiering av material 

Identifiering av material hanteras relativt likt inom hela Gislaved Gummi, där varje avdelning 

i huvudsak använder sig av den information som finns på varje materials pallflagga. Varje 

avdelning har inarbetade system som ska hjälpa medarbetarna att välja rätt material från 

lagerplatserna och olika tidsintervaller för inventering. Identifiering av material sker manuellt 

av behörig personal. 

 

5.4.1.1 Identifiering av material Compounding 

Compoundings material registreras vid ankomst. Pallen körs sedan ut till respektive lagerplats 

och en pallflagga placeras synligt på pallen. Pallflaggan visar tydligt artikelnumret på 

materialet, vilket används som identifiering av det material som ska användas i 

blandningarna. 

 

Innan alla komponenter placeras på rullbandet till blandarna får operatörerna ett recept som 

visar kvantitet för respektive material som ska användas i blandningen, vilket går via 

artikelnummer.  

 

Färdiga blandningar får nya pallflaggor med nya artikelnummer och märks antingen upp med 

färgkoder om det ska vidare till Profiles, eller två pallflaggor om det ska vidare till Gaskets.  
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Compounding inventerade ungefär en gång i halvåret, men har som ambition att inventera en 

gång i veckan. Inventeringen utgår från en lista från IFS som väljer 5 slumpmässigt valda 

produkter som ska inventeras varje fredag. Om inventeringen inte genomförs en vecka fylls 

nästa veckas produkter på med de som inte blivit genomförda.  

 

5.4.1.2 Identifiering av material Profiles 

Profiles använder sig inte av identifiering av de pallar som inkommer från Compounding. 

Materialet har beställts av Profiles planerare, vilket innebär att enbart den mängd som 

dagligen beställs är det som anländer till Profiles. För att förhindra att material blir gammalt, 

och öka medvetenheten om att ta det äldsta materialet först, markerar Compounding varje pall 

med ett färgat papper där en specifik färg indikerar på vilken vecka gummit är tillverkat. 

Profiles ska sedan ta den pall vars färgkod indikerar att den pallen är äldst.  

 

Varje pall är försedd med en pallflagga där exempelvis vikt och artikelnummer är uppmärkt. 

Artikelnumret på pallflaggan bidrar till att det är lättare att identifiera rätt pall när den ska 

användas för vidare produktion.  

 

Varje vecka inventeras materialet som finns i pallsystemet på Profiles. Varje inventerad pall 

markeras med ett kryss, vilket medför att det är tydligt hur många veckor pallen har förvarats 

på Profiles. Kryssen bidrar även till att personalen som inventerar vet vilka pallar som har 

blivit inräknade. 

 

5.4.1.3 Identifiering av material Gaskets  

Material som ankommer till Gaskets identifieras enbart med hjälp av pallflaggor. Varje pall 

som ankommer till Gaskets har två pallflaggor, en som är påklistrad på pallen samt en som 

ligger löst ovanpå. Den lösa pallflaggan används genom att en person under nattskiftet 

manuellt skriver upp pallens vikt, artikelnummer samt på vilken pallplats pallen står på. Den 

lösa pallflaggan placeras sedan i en låda, så kallad ”Röda lådan” i ankomsthallen, se Bild 8. 

Detta ska underlätta för operatörerna att använda de äldsta materialet först, då det är kortet för 

det först inkomna materialet som ska ligga längst fram i lådan.  

 

 
Bild 8: "Röda lådan" 
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Allt material som tillverkas på Compounding sänds direkt över till Gaskets, vilket innebär att 

färgsystemet som används på Profiles inte tillämpas. Det är dock relativt sällsynt att 

materialet kasseras på grund av att det blir för gammalt. Gaskets har som utgångspunkt att 

inventera sitt material i ankomsthallen en gång i veckan under nattskiftet.  

 

5.4.2 Informationssystem 

Gislaved Gummi använder sig av affärssystemet IFS (Industrial and Financial Systems) som 

ger företaget möjlighet att styra försörjningskedjan, materialplanering och lagersaldon samt ha 

kontroll över kundrelationer och leverantörer. IFS har 60-70 användare, vilket inkluderar 

samtliga tjänstemän, teamledare i produktionen, lagerpersonal samt att vissa utstationerade 

datorer har gemensamma inlogg där operatörer kan komma åt systemet. Behörighet till 

systemet varierar hos de anställda beroende på behov.  

 

IFS används idag till att lägga in olika inköpsorder, produktionsorder och leveranser. All 

registrering och hantering i IFS sker manuellt via inrapporterad data. Det finns dock möjlighet 

att använda systemet mer automatiskt genom exempelvis appar, dvs. systemet har 

förutsättningar för hantering med hjälp av mobila enheter men det är inget som Gislaved 

Gummi använder sig av idag. De huvudsakliga aktiviteterna som sker i IFS när det gäller 

flödet av material är följande: 

 

1. En ”purchase order” registreras.  

Detta steg innebär att inköpspersonal registrerar en inköpsorder. Delregistrering är 

även möjligt vilket innebär att exempelvis prisförändringar, kvantitetsförändringar 

eller förändrat beräknat ankomstdatum kan läggas in i systemet.   

2. Inkommande gods registreras.  

När råmaterial anländer till fabriken registreras detta i IFS av lagerpersonal. Detta görs 

manuellt via datorn i lagerpersonalens kontor, vilket innebär att inregistrering inte sker 

vid exakt tidpunkt för materialets ankomst.  

3. En ”shop order” registreras. 

Detta innebär att en tillverkningsorder registreras, som utfärdas av planeraren för 

respektive avdelning och fungerar som en signal för produktion. Även här är 

delregistrering möjlig vilket innebär att deloperationer, exempelvis halvfabrikat, kan 

registreras.  

4. Materialförbrukning registreras 

Detta görs av operatörer efter att produktionen är genomförd eller vid skiftbyte om 

produktionen flyter över flera skift. Här registreras slutförd shop order och den 

kvantitet av materialet som använts räknas bort från systemet.  

5. Lagerförflyttning registreras 

Här registreras lagerplats för färdigt gods av lagerpersonal. 

6. En ”shipment order” registreras 

Detta sker när en order ska levereras till kund. Registrering görs manuellt via en dator 

av lagerpersonal och sker när en pall eller kartong märks upp med följesedel och är 

färdig för leverans. Registrering i systemet sker inte vid den exakta tidpunkten då 
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materialet lämnar fabriken utan kan stå några timmar eller i vissa fall flera dagar innan 

pallen fysiskt lämnar fabriken.  

 

Ovannämnda steg förklarar materialflödet i IFS och fungerar på samma sätt hos alla tre 

avdelningar. Exempelvis, när en shipment order för en gummiblandning registreras på 

Compounding och körs över till Gaskets/Profiles försvinner denna batch från systemet och 

den färdiga blandningen får ett nytt artikelnummer och kan användas som råmaterial på nytt.  

 

5.4.3 Spårbarhet 

På Compounding registreras batcher elektroniskt när råvaror ankommer, när råvaror går in i 

blandarna samt när blandningarna körs ut till intern eller extern kund. Detta medför att 

Compounding kan spåra materialet och därmed identifiera vilken batch som har körts. Hos 

Compounding skannas även artikelnumren på kemikalier som vägs upp i vägnings-stationen. 

Dock sker detta i ett separat system och är svårt att koppla ihop med informationen i IFS.  

 

Profiles och Gaskets kan enbart spåra material genom att manuellt läsa av pallflaggan. De kan 

då identifiera vilken maskin som kört produkten, vem som har producerat den samt vilken dag 

materialet tillverkats. I dagsläget har Profiles och Gaskets inte möjligheten att spåra sitt 

material på batch-nivå. De kan alltså inte spåra materialet längre bak än deras egen 

produktion, vilket innebär att de inte kan identifiera vilken blandning från Compounding som 

har använts.  

 

5.5 Flödesanalys 

Det finns svårigheter med att förstå helheten över hur råmaterial och produkter i arbete 

förflyttas genom Gislaved Gummis fabrik och inom de olika avdelningarna. För att underlätta 

för läsaren att förstå materialhanteringens processer samt för att skapa förutsättningar för att 

identifiera alternativa lösningar och förbättringar i flödet har författarna skapat ett 

flödesdiagram för respektive avdelning som visar hur materialet förflyttas genom olika lager 

och produktion. Dessa illustreras nedan som Figur 9, Figur 10 och Figur 11. En förklaring 

över de olika funktionerna i modellerna återfinns i Bilaga 2. 
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5.5.1 Flödesdiagram Compounding 

 
Figur 9: Flödesdiagram, Compounding 
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5.5.2 Flödesdiagram Profiles 

 
Figur 10: Flödesdiagram, Profiles 
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5.5.3 Flödesdiagram Gaskets

 
Figur 11: Flödesdiagram, Gaskets 

5.6 Layout 

Gislaved Gummis fabrik består som tidigare nämnts av två fastigheter. Compounding är 

lokaliserad i en närliggande byggnad. Profiles och Gaskets delar lokalen som är lokaliserad på 

bottenvåningen i huvudbyggnaden, under kontorslandskapet.  
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Gislaved Gummi har begränsade förändringsmöjligheter på Compoundings layout, då de hyr 

lokalen. Gasket och Profiles tillhör Gislaved Gummis egna lokaler och kan därför förändras 

lättare genom att en andra part inte behöver bli inblandad.  

 

Compounding har förändrat sin layout genom att flytta in sina sotcontainrar från gården till en 

lokal inomhus, för att minska påverkningen på containrarna från väder och vind. I nuläget 

funderar Gislaved Gummi att förända ytterligare genom att skrota 10-15 pressar som inte är i 

bruk. Vad det nya utrymmet ska användas till diskuteras fortfarande. 

 

5.7 Personal 

När gods inkommer i ankomsthallen på Compounding är det lagerpersonal som är ansvarig 

för att ta emot råvarorna, registrera dessa samt placera ut pallar på respektive lagerplats. När 

det är dags att använda material i blandarna är det operatörernas ansvar att hämta det material 

de behöver samt ställa tillbaka det råmaterial som inte gått åt under tidigare körning. Det är 

även lagerpersonalen som är ansvarig över utgående pallar. Alla anställda på Compounding 

har truckkort och har behörighet att förflytta material med truck.  

  

När blandat gummi ankommer till Gaskets och Profiles ställs dessa i hallen för ankommande 

material. På Profiles är det lagerpersonal som är ansvarig för att köra pallarna till deras 

pallsystem så fort som möjligt.  

 

Gaskets pallar står kvar i ankomsthallen, där en person som är ansvarig för att skriva upp 

handskriven information om pallens innehåll, vikt och lagerplacering som placeras i en låda i 

ankomsthallen. Förflyttning mellan ankomsthall och spritsområdet sker av spritsförarna. När 

det spritsade materialet ska förflyttas från spritsområdet till respektive press är det 

teamledaren för skiftet eller pressoperatörerna som förflyttar materialet.  

 

När pressade produkter har placerats på vagnen och ska vidare till härdning är det personen 

som är ansvarig för service (härdning och kontroll), som hämtar vagnarna och kör dessa till 

härdningsugnarna. Det blå gummit som ska förflyttas från ankomsthallen till Desma är 

formbytarna alternativt teamledaren ansvariga för.  

 

Gislaved Gummi har i nuläget begränsad daglig styrning i vissa grupper, och nödvändig 

information sprids mellan personalen vid skiftbyte. Undantaget är Gaskets som har dagliga 

möten mellan skiftens teamledare, men där är inga operatörer med. Compounding strävar 

efter att ha ett möte mellan produktionsledaren och ett av skiften varannan torsdag, men har 

inte helt lyckats införa detta konsekvent.  

 

Viss personal har behörighet till fler användningsområden inom IFS, men detta förhindrar i 

nuläget exempevis inte personal på Compounding att hantera material på lagret. 

  



  
 

52 
 

6. Nulägesanalys 

Följande kapitel presenterar författarnas nulägesanalys. Nulägesanalysen bygger på en 

jämförande reflektion av teoretisk referensram och fallföretagets 

nulägesbeskrivning.  Författarna har reflekterat, tolkat och analyserat företagets verksamhet 

gällande materialhantering, lagerhantering, informationsflöde, spårbarhet och personal 

genom att jämföra dessa med utvalda teorier inom relevanta områden. 

 

6.1 Materialflöde och hantering 

I arbetet med att effektivisera materialflöden och lagerhantering hos Gislaved Gummi berörs 

olika delar av företaget kopplat till intern logistik. Enligt Jonsson & Mattsson (2005) 

behandlar intern logistik materialhantering och interna transporter, där delar som 

godsmottagning, ankomstkontroll, intern godsförflyttning, lagring, plockning, emballering, 

märkning och godsavsändning berörs.  

 

Enligt Oskarsson et al. (2003) bör insatsvarorna som anländer till fabriken, dvs. råvaror, 

skickas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Eftersom fallföretaget Gislaved Gummi 

använder sig av ungefär 60 utvalda leverantörer, där de i de flesta fall har en god 

kommunikation och uppgjorda överenskommelser gällande leveranskostnader och 

orderkvantiteter, räknar inte Gislaved Gummi på någon ekonomisk orderkvantitet eller 

beställningspunkt för varje unik order. Företaget bör därför lägga större vikt på beräkningar 

av beställningspunkt och optimal orderkvantitet med hänsyn till vad som redan finns i lager 

då Mattsson (2010) menar att detta skulle ge en ökad kontroll på styrning av material. 

Gislaved Gummis inleveranser sker i dagsläget huvudsakligen vid månadsskiftet och detta 

medför enligt representanter på fallföretaget praktiska problem gällande logistiken.  

 

Enligt Coyle et al. (1996) beror ett företags materialhantering på fyra olika dimensioner: 

rörelse, tid, kvantitet och utrymme. När det gäller rörelse förflyttas materialet inom Gislaved 

Gummis fabrik relativt långa sträckor samt relativt ofta. På Compounding förflyttas material 

oftast från något av de stora lagren till ett mellanlager vid produktionen och direkt efter 

avslutad produktion flyttas materialet tillbaka till dess ursprungsplats. Enligt representanter på 

fallföretaget fungerar det här inte alltid, utan pallar med relativt lite material kvar i brukar 

förbli ståendes vid maskinen. När det kommer till Profiles och Gaskets förflyttas inte 

materialen lika långa sträckor som på Compounding, vilket främst beror på att lokalen 

ytmässigt är markant mindre. Dock sker vissa längre transporter, exempelvis de halvfabrikat 

som produceras på Profiles, där dessa pallar flyttas från linorna på Profiles tillbaka till 

godsmottagningen för att sedan förflyttas tillbaka när det är dags att bearbeta halvfabrikaten 

igen.  Tid beror enligt Coyle et al. (1996) på hur lång tid det tar att förbereda och genomföra 

förflyttning av material. Där anser vi att transporthissen på Compounding är en stor flaskhals. 

Det är den enda transportvägen av pallar mellan våningsplanen, vilket gör att förflyttning av 

material från våning ett till våning två och tvärtom tar mycket icke värdeskapande tid. När det 

gäller tid, har vi också noterat att det manuella arbete som måste ske vid registrering av 

material är en flaskhals då det tar onödig tid för lagerpersonal att förflytta sig mellan 

godsmottagning, kontor och råvarulager. Kvantitet och utrymme handlar om att rätt mängd av 
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varje material ska transporteras vid rätt tillfälle och med maximalt utnyttjat utrymme i 

transporten. Gislaved Gummis arbetssätt följer inte riktigt teorin, då de på enklast möjliga sätt 

hämtar den pall med rätt material som finns tillgänglig, dvs. den pall de hittar först. Denna 

pall förflyttas till produktion. Operatörerna väljer ibland de pallar som inte är öppnade ännu, 

vilket innebär att det blir fler påbörjade pallar på lagret. Vi har noterat att det här arbetssättet 

skapar oreda på lagret med många påbörjade pallar, samt att det inte stöder FIFO genom att de 

påbörjade pallarna bör vara de som används först. De påbörjade pallarna innebär även mer 

jobb för lagerpersonalen då de behöver flytta om vid inleveranser.  

 

Enligt Oskarsson et al. (2003) är de aktiviteter som sker vid avlossning av insatsvaror de 

huvudsakliga delarna inom materialhantering. Här behöver företaget lägga stort fokus på att 

all hantering fungerar på ett smidigt sätt. Råvaror som anländer till Gislaved Gummi 

inkommer till två olika ställen på Compounding, antingen på plan ett eller på plan två. Som 

tidigare nämnts i kapitel 5.2.1.1 inkommer ungefär 80 % av alla råvaror på plan ett och 

mestadels vid månadsskiftet. Enligt representanter på företaget resulterar detta i mycket arbete 

i början av varje månad och registreringsprocessen samt utplacering av ingående material tar 

mycket tid av olika anledningar. Att alla inkommande pallar måste registreras manuellt i en 

annan del av lokalen upplevs som ett problem. När inkommande material anländer måste 

lagerpersonalen gå till en dator som är lokaliserad i en annan del i lokalen, registrera godset 

manuellt, för att sedan gå tillbaka till godsmottagningen, märka alla pallar för att sedan 

placera ut dessa på lämplig plats. I vissa fall när stora kvantiteter gods anländer under samma 

dag finns det inte möjlighet att lämna gods i ankomsthallen medans registreringen sker på 

grund av platsbrist. Detta medför att lagerpersonalen behöver placera ut pallarna i lager innan 

registrering sker, vilket i sin tur leder till att personalen måste lämna mellanrum mellan 

pallarna för att vid ett senare tillfälle komma åt att identifiera och registrera alla pallar för 

uppmärkning. Detta leder till följande problem: 

 

 Onödiga transporter för lagerpersonal 

 Pallarna tar upp mer yta i lagret då mellanrum måste lämnas 

 Den manuella registreringen tar lång tid 

 

Godsmottagningen som finns på Gaskets och Profiles fungerar bättre. Där används 

ankomsthallen som ett lager för Gaskets råvaror medan råvaror till Profiles så fort som 

möjligt blir förflyttade till lagret vid Profiles. Dock flyttas en del av Profiles produkter tillbaka 

till godsmottagningen för mellanlagring, detta gäller halvfabrikat och spärrat gods. Det 

sistnämnda leder till onödiga förflyttningar och vi anser att det skulle leda till ett mer effektivt 

materialflöde om Profiles skulle kunna lagra halvfabrikat i närheten av sin produktion. 

 

Enligt Lumsden (1990) och Figur 4 i kapitel 3.2.1 betonas vikten av sambandet mellan 

materialflöde och informationsflöde i en godsmottagning. Lumsden (1990) menar att ett 

företag måste ha ett specifikt delsystem för de olika momenten i godsmottagningen, som på 

ett effektivt sätt flyter samman i ett helhetssystem. De olika delsystemen är externa 

transportsystem, identifieringssystem, sorteringssystem, interna transportsystem och 

lagersystem. Gislaved Gummi behöver mer standardiserade arbetssätt för alla dessa delsystem 
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då de i dagsläget arbetar mer utefter “tradition” och “vana”. Om vi tar sorteringssystemet som 

exempel, handlar detta om att ge de inkomna artiklarna olika lagerplatser. Som nämnts 

tidigare sker detta inte på något standardiserat sätt förutom att de vanligaste artiklarna har en 

specifik del av lagret där de placeras, enligt ett utskrivet Excel-ark som finns i varje truck. När 

det gäller godsmottagningen på Gaskets och Profiles upplever vi även där att några 

standardiserade delsystem inte finns, här identifieras materialen på olika sätt och lagerplatser 

väljs inte utefter något gemensamt sorteringssystem. 

 

6.1.1 Paketering, kvalitetskontroll och emballering 

Coyle et al. (1996) skriver om balansen mellan att använda starka emballage som är 

transporttåliga och att använda lättare emballage som är mer kostnadseffektiva vid transport 

när det gäller paketering av färdigt gods, samt att det i dagsläget är vanligast att använda plast 

och kartong som är relativt lätta material. Fallföretagets råmaterial, halvfabrikat och färdiga 

produkter är inte i något stort behov av emballering eftersom materialet är relativt tåligt, 

materialet paketeras i olika slags kartonger eller pallkragar beroende på hur det ska fraktas 

vidare och tryckkänsligheten på de material som behandlas. Paketeringsprocessen i sig är 

effektiv då de paketeras automatiskt i slutet av produktionslinan både på Compounding och på 

Profiles. På Gaskets packas och emballeras produkterna manuellt vilket är resurskrävande, 

men då Gaskets produkter härdas på ett separat ställe och därefter måste packas i kartonger 

tycker vi att företaget utnyttjar situationen på ett bra sätt. Paketeringsprocessen hos 

fallföretaget anses ske på ett effektivt sätt men på grund av deras noga kvalitetskontroller på 

varje batch gör detta att material blir stående i olika färdigvarulager i väntan på kontroll vilket 

tar upp mycket värdefull yta i lokalerna. När Gaskets levererar färdiga produkter till kunder 

har de som tidigare nämts i kapitel 5.2.3.3 lov att skicka med 10 % över beställd kvantitet. 

Vid produktion över 10 % lagras dessa packningar om en efterföljande order finns eller om 

packningen är producerad av ett exklusivt material. Hanteringen av denna process anser vi 

vara komplicerad, mestadels på grund av de manuella arbetsmomenten. Gislaved Gummi 

borde istället lagra information om vilka överproducerade packningar som ska färdiglagras i 

det interna affärsystemet vilket skulle leda till mindre fel och effektivare hantering. Vi ser 

även fördelar med att ha all information lagrad på ett och samma ställe. 

 

Emballaget som används på Gislaved Gummi köps in och lagras av Compounding. Detta är 

resurskrävande för Compounding, då de på förhand har svårt att förutse och beräkna Profiles 

och Gaskets behov av emballage. Vi anser även att den lagerplats som emballaget tar upp på 

Compounding hade kunnat utnyttjas på ett mer effektivt och välstrukturerat sätt, där den 

använda ytan är de mest värdefulla och lätthanterliga lagerplatserna på Compounding, då de 

är placerade i närheten av både godsmottagning och produktionsområde. Lagerhanteringen 

hade även förenklats om Profiles och Gaskets hade hanterat sitt egna emballage, då de har 

större kontroll över vad som behövs, när de behöver köpa in nya kvantiteter, samt en mer 

genomgripande översikt över egen produktion.  

 

Kvalitetskontroll av material sker på varje batch hos alla avdelningar. Bergman & Klevsjö 

(2007) tar upp olika kostnader för kvalitetsverksamhet; interna felkostnader, externa 

felkostnader, kontrollkostnader samt förebyggande kostnader. När det gäller interna 
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felkostnader finns dessa till stor del på alla avdelningar hos Gislaved Gummi i form av 

omarbetningar eller kassationer av icke-godkända material. Externa felkostnader finns till viss 

del då kunder skickar tillbaka produkter som inte uppnår satta krav. Något vi noterat är att de 

externa felkostnaderna och de interna felkostnaderna oftast beror av samma anledning; bränt 

gummi eller packningar som inte uppnår satta krav. Skillnaden är att avvikelserna inte 

upptäckts innan produkterna lämnat fabriken vid de externa felkostnaderna på grund av att ett 

stickprov kontrolleras vilken kan resultera i att just den kontrollerade biten uppfyller kraven 

medans en annan del av batchen kan innehålla avvikelser. 

 

Kontrollkostnader är något som Gislaved Gummi lägger mycket resurser på i form av 

personal och tid. När det gäller kontrollkostnader räknar Bergman & Klevsjö (2007) in 

mottagningskontroll, slutkontroll och tillverkningskontroll. Gislaved Gummi arbetar inte med 

någon form av mottagningskontroll, men när det gäller tillverkningskontroll genomförs både 

förstabitskontroll samt operatörskontroll. Som tidigare nämnts i kapitel 5.2.3 hör 

tillverkningskontrollen till produktionsprocessen och vi kommer därför lägga större vikt på 

slutkontroll, vilket är det som sker av färdig produkt av kontrollpersonal. 

 

Förebyggande kontroll handlar om att undvika kvalitetsbrister innan de uppstår. Gislaved 

Gummi arbetar med förebyggande kontroll genom utbildning av berörd personal vid behov. 

Detta anser vi är viktigt och det är bra att företaget lägger fokus på detta. Kvalitetsbrister inom 

Gislaved Gummi sänds till kvalitetsavdelningen där de försöker undersöka och komma fram 

till bakomliggande orsaker. Dock anser vi att de inte lägger tillräckligt mycket resurser på att 

försöka lösa de bakomliggande problemen, men anser att företaget är på väg mot rätt riktning 

då de är medvetna om att deras grundliga kontroll kan utvecklas och har tagit beslut om hur 

de ska förbättra sig.  

 

6.1.2 Farligt gods 

Många företag har idag en produktion som innefattar hantering av farligt gods vilket enligt 

Lumsden (1998) kräver stora investeringar då materialhantering, förvaring och transport har 

högre krav än hantering av vanligt gods. Berörd personal bör också vara utbildad och 

medveten om riskerna vid hantering av farligt gods. Eftersom Gislaved Gummi hanterar vissa 

råmaterial som klassificeras som farligt gods kräver detta dels en hög medvetenhet hos 

personalen, men även specifika materialhanteringssystem för farligt gods. Av säkerhetsskäl 

står brandfarliga ämnen på gården och övriga farliga material i specifika utrymmen för att inte 

kontamineras med andra material eller skada omgivningen. Vissa råmaterial behöver även 

hanteras separat på grund av olika egenskaper utan att dessa klassificeras som farligt gods, 

men vi väljer att hantera dessa på liknande sätt då de också kräver specifika utrymmen, 

exempelvis behöver vissa material stå i värmerum. 

 

Gislaved Gummi hanterar farligt gods och specifika material med behov av värmerum på 

Compounding. Alla anställda på Compounding ska vara medvetna om vikten att hantera 

godset varsamt och att alltid ställa tillbaka materialet i specifika utrymmen eller värmerum. 

Enligt representanter på fallföretaget sköts inte detta alltid på rätt sätt då pallar med material 

kan bli ståendes vid produktionsområdet efter att det använts istället för att de körs tillbaka till 
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ursprunglig, säker lagerplats. I dagsläget är det bara lagerpersonal som fått utbildning i 

hantering av farligt gods, då det är nödvändigt inom de säkerhetsföreskrifter som finns. 

Hanteringen hade förenklats om Gislaved Gummi hade haft en intern utbildning för de 

operatörer som är i kontakt med farligt gods om hur det bör hanteras. Vi tror att detta hade 

bidragit till en större respekt, vilket i sin tur hade lett till färre fel och mindre slarv, genom en 

ökad medvetenhet om vikten av att hantera dessa material på ett speciellt sätt. Under 

datainsamling på företaget noterade vi även att det finns vissa kommunikationsproblem, då 

olika personer förmedlade varierande information om vilka utbildningar som existerar, samt 

vilka anställda på Compounding som fått utbildning i hantering av farligt gods.     

 

6.2 Lagerhantering 

De olika lagren på Gislaved Gummis fabrik är uppbyggda på olika sätt beroende på avdelning 

och typ av lager. Compounding hanterar fler råvaror än de andra två avdelningarna vilket 

innebär att dess lagersituation är mer komplex. Compounding använder sig av många olika 

lager med olika lagringssystem, både fastplatssystem och flytande lagersystem. Gaskets och 

Profiles har betydligt mindre råvarulager men använder sig också av blandsystem samt flera 

små mellanlager.   

 

Skillnaden mellan en plockplats och en buffertplats, skriver Oskarsson et al. (2003), är att 

plockplatsen är ett närliggande lager där material som ska till produktion hämtas. En 

buffertplats är ett mer avsides beläget lager där man vid behov fyller på plockplatsen. Vi anser 

att fallföretaget i vissa delar av fabriken använder sig av plockplatser och buffertplatser men 

inte i den utsträckning och under så kontrollerade former som teorin stödjer. 

 

6.2.1 Lagerhantering Compounding 

När material anländer till Gislaved Gummis fabrik på Compoundings godsmottagning blir 

dessa material förflyttade direkt till olika lager beroende på vad det är för typ av råvara. De 

flesta materialen placeras i något av de två stora lagren för att förvaras där tills de är dags att 

användas i produktion, då de placeras framför eller precis intill maskinen. Enligt teorin skulle 

då de stora lagren vara plocklager, och att buffertlager för dessa artiklar inte existerar. Dock 

tycker vi att plocklagret är för stort och innehåller för stora kvantiteter för att få kallas 

plocklager. Däremot stämmer lagringssystemet på vägningsstationen på Compounding 

överens med den information som återfinns i teorin. Här placeras allt råmaterial som ska gå 

igenom vägningen i ett separat lager. Samtidigt har de lådor precis intill vågarna med de mest 

vanligt förekommande materialen. Detta tyder på att lagret där materialet först blir placerat 

fungerar som ett buffertlager medan lådorna bredvid vågarna fungerar som ett plocklager. 

 

På Compounding lagras de flesta råvaror enligt flytande lagersystem, vilket innebär att fasta 

lagerplatser för bestämda artiklar inte finns utan råvarorna placeras på lediga platser i lagret. 

Dock har vissa råvaror bestämda lagerplatser, exempelvis de råvaror som måste stå i 

värmerum, farligt gods som måste lagras i specifika utrymmen samt vissa stora containrar och 

storsäckar som på övervåningen har sin egen plats. I övrigt placeras de mest använda 

råvarorna på förutbestämda områden eller rader men inte efter specifik lagerplats. Mindre 
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vanliga råvaror har varken förutbestämda lagerplatser eller områden utan placeras i stort sätt 

“där det alltid har funnits”.  

 

Uppvägningsområdet där småkemikalier lagras är i stort sätt det enda stället på Compounding 

där lagerplatserna är uppmärkta med olika artikelnummer för respektive råvara. Val av 

lagerplacering sker dock manuellt i alla lager på Compounding, dvs. de använder sig inte av 

någon form av datasystem som visar vilken lagerplats som är ledig eller på vilken lagerplats 

ett specifikt material står. Detta anser vi att Gislaved Gummi skulle behöva införa för att få 

bättre kontroll över sina lagerplatser och vilket material som bör placeras var. Som det ser ut i 

dagsläget fungerar arbetet hyfsat bra ändå, då operatörerna har jobbat på företaget länge och 

oftast hittar de material som behövs. Detta är dock inte hållbart i längden då företaget 

förhoppningsvis kommer att leva vidare och få nya anställda i verksamheten. Vi har svårt att 

tro att det skulle vara enkelt för en nyanställd att hitta rätt material i rätt lager på ett effektivt 

sätt som lagerhanteringen ser ut idag. Det händer även i dagsläget att operatörerna tar lång tid 

på sig för att hitta rätt material, exempelvis om någon råvara inte står där den brukar, är slut i 

lager eller upptagen av en annan användare. Om ett datoriserat system för lagerhantering 

skulle införas skulle processen vara mycket enklare både för befintliga och nyanställda 

medarbetare. Även fördelar som ökad kontroll, bättre ordning, färre kassationer och mindre 

materialbrister skulle genereras av ett datoriserat lagringssystem. 

 

6.2.2 Lagerhantering Profiles och Gaskets 

På Profiles lagras alla råvaruartiklar på avdelningen, medans Compounding lagrar buffert åt 

Profiles. Detta betyder att Profiles egna lager fungerar som plocklager medan buffertlager 

finns på Compounding. Enligt representanter på Compounding finns det en önskan om att 

slippa lagra material åt Profiles. Det vore en fördel om Profiles själva kunde lagra sitt 

råmaterial men att det i dagsläget finns problem i form av platsbrist. På Profiles lagras 

artiklarna delvis efter ett fastplatssystem då olika artikelnummer har en förutbestämd plats i 

pallsystemet. Detta innebär att det blir enkelt för en anställd att hitta rätt material i lager utan 

att behöva leta men att flytande lagersystem skulle vara mer flexibelt och att arbetssätt som 

FIFO blir lättare att applicera. 

 

Gaskets råvarulager är i ankomsthallen för Profiles/Gaskets där råvarorna vid produktion 

förflyttas direkt till maskin. Detta betyder att samma princip används på Gaskets som hos 

Compounding; att råvarulagret fungerar som ett plocklager och att buffertlager inte existerar. 

Råvarulagret fungerar som ett flytande lagersystem då förutbestämda platser för specifika 

artiklar inte finns. Materialet ställs på den plats som är ledig, och lagerplatsen registreras i 

efterhand genom att ett papperskort skrivs med information i form av artikelnummer, 

kvantitet och vilken lagerplats pallen har blivit tilldelad. Detta system anser vi är ineffektivt. 

Visserligen medför systemet att personal kan hitta rätt material relativt enkelt samt plocka de 

äldsta pallarna först men systemet används inte under kontrollerade former. Vi 

rekommenderar även här att använda ett datoriserat system som vid inleverans registrerar 

materialets artikelnummer, kvantitet och vilken lagerplats den ställs på. Detta skulle medföra 

många fördelar, exempelvis minskat arbete för nattpersonalen som skriver papperskorten. Att 

papperskorten skrivs under nattskiftet leder också till problem att de material som inkommit 
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under dagen inte blivit registrerat vilket kan medföra att personalen tar fel material. Vid ett 

datoriserat system skulle inkommande material registreras vid exakt tid för ankomst vilket ger 

en tydligare bild över vilket material som finns i lagret, hur mycket av varje material samt 

vilket material som är äldst. Ett datoriserat system hade även inneburit att nattpersonalen som 

inventerar Profiles pallar varje vecka hade kunnat minska inventeringsfrekvensen och på så 

sätt effektiviserat produktionen. 

 

6.3 Informationsflöde 

Utveckling och effektivisering av materialflöden kräver information enligt Oskarsson et al. 

(2008), som sedan hanteras i ett informationssystem.  Informationen bidrar till en ökad 

möjlighet för spårbarhet och rätt mängd material tillgänglig inom företaget. Gislaved Gummi 

baserar sin information på registrering i godsmottagningar, mailkontakt mellan sina respektive 

avdelningar samt distrubutionsordrar. Daglig kommunikation är något som bör finnas kvar, 

men utvecklas ytterligare. Vi tror att ett ökat användande av informationssystem hade bidragit 

till rätt uppbyggda lager för att tillgodose varje avdelnings behov och att kommunikationen på 

så sätt hade blivit mer lätthanterlig. 

 

6.3.1 Identifiering av material 

Oscarsson et al. (2003) skriver att det är viktigt att vidareförmedla information om material 

för att kunna upprätthålla ett effektivt och väl fungerande materialflöde. Exempel på relevant 

information är artikelnummer, kvantitet, ankomstdatum samt leveransdatum. Informationen 

bidrar till att företaget kan identifiera sitt material, och på så sätt öka företagets möjligheter 

till en fungerande spårbarhet. 

 

Identifieringen bör vara väl synlig och lättåtkomlig för personalen som handskas med 

materialet. Coyle et al. (1996) skriver om olika metoder för att kunna placera materialet på 

rätt lagerplats, och snabbt kunna registrera om materialet befinner sig på rätt position, 

exempelvis genom färgkoder eller bokstavskoder. En betydelsefull utveckling inom 

identifiering av material är automatiseringen och användandet av streckkoder. Streckkoder 

innebär en snabbare hantering och mycket lägre felfrekvens vid inregistrering, utregistrering 

och hantering av materialet inom företag. Gislaved Gummi registrerar sitt material vid 

ankomst på Compounding, vid förädling av material samt vid utleverans till externa och 

interna kunder. Materialet bör registreras vid varje förflyttning, oavsett om det berör leverans, 

produktion eller lagring, vilket skulle förenkla hanteringen, identifieringen och spårbarheten 

på alla färdiga produkter, produkter i arbete och råmaterial.  

 

Identifieringen hanteras genom en pallflagga som är fäst på pallen, med materialets 

artikelnummer, tillverkningsdatum, leveransdatum och kvantitet. Pallflaggan fästs på pallen i 

ankomsthallen på Compounding, där materialet registreras manuellt i affärssystemet. Det 

färdiga materialet som ska vidare internt märks sedan upp med nya pallflaggor, samt med 

färgkod på de pallar som ska fraktas vidare till Profiles. Gaskets pallar är uppmärkta med två 

pallflaggor, där den ena används som ett system på hur de ska hantera pallen i lagret. Vi anser 

att fallföretaget på ett sätt har anpassat sig efter de olika avdelningarnas behov och 

förutsättningar på identifiering och hantering av material, men avråder samtidigt att inte ha ett 
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genomgående, standardiserat system där alla inom personalen vet vart de kan hitta 

information om de olika materialen. Färgkoderna ger en snabb visuell översikt, men systemet 

blir överflödigt om informationssystemet används på det sätt det är tänkt gällande registrering, 

placering och spårbarhet.   

 

Lumsden (1990) beskriver olika fördelar med automatisk identifiering av material, främst 

genom att skanna bar-koder som är placerade på pallflaggan. Automatisk identifiering ökar 

exempelvis effektiviteten, vilket bidrar till att personalen hinner med en ökande 

produktionstakt, att informationen kan användas direkt av hela företaget samt minskar 

nödvändigheten av frekventa inventeringar då den inrapporterade kvantiteten med största 

sannolikhet är korrekt. Gislaved Gummi använder sig i nuläget inte av automatiserad 

identifiering av material utan registrerar det inkommande materialet manuellt på 

Compounding. Den manuella registreringen medför även att material inte blir inregistrerat när 

stora kvantiteter ankommer till företaget, då personalen meddelat att tidsbrist medför att ej 

registrerat material placeras på lagret. Detta medför till flertalet problem: 

 

 Ej registrerat material glöms bort.  

 Svårt att ha full kontroll på befintliga kvantiteter i lager.  

 Materialet går inte att spåra.  

 

Som Lumsden (1990) nämner, minskar skanning behovet av frekventa inventeringar. 

Compounding och Profiles inventerar sitt material varje vecka, medans Gaskets inte har några 

uppsatta rutiner på hur ofta inventering bör utföras på avdelningen. Inventering veckovis är 

slöseri på företagets resurser, och en ökad kontroll på kvantiteterna inom förtaget hade 

bidragit till att minska antalet inventeringar. 

 

6.3.2 Informationssystem 

Institutet för transportforskning, TFK (2002), skriver om hur hanteringen av 

informationssystem beror på hur avancerad själva materialhanteringen är. Vid relativt enkla 

materialhanteringssystem sker oftast själva informationsöverföringen, insamlandet och 

registreringen manuellt av operatören. Vid avancerade och invecklade system krävs ofta ett 

informationssystem för att kunna behandla alla olika parametrar. Gislaved Gummi registrerar 

i nuläget allt sitt material manuellt, vi anser dock att deras materialhantering är allt annat än 

liten och enkel. Det vore därför en stor fördel om all information som berör 

materialhanteringen hade varit automatiserad, vilket på så sätt hade förenklat deras 

kommunikation, styrning, spårbarhet och samarbete med både kunder och leverantörer. 

 

Valacich & Schneider (2012) menar att informationssystemet bör vara anpassat till det 

specifika företaget, och uppbyggt utefter företagets önskemål om vilka funktioner som ska 

vara med. Eventuella hjälpmedel som ska förenkla hanteringen av material bör även de vara 

kompatibla med det nya systemet. Gislaved Gummi använder sig av informationssystemet 

IFS, där de nyligen har uppdaterat programvaran till ett ny, mer avancerad version. 

Exempelvis finns det tillgång till olika varianter av applikationer, som förenklar användandet 

av olika sorters skannrar, exempelvis smartphones, skanners eller läsplattor. Ett 
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informationssystem ska även vara enkelt att förändra och förbättra skriver Valacich & 

Schneider (2012), efter att företaget hunnit testa och arbeta med de nya funktioner som 

informationssystemet erbjuder. Det nya systemet på Gislaved Gummi har exempelvis 

förändrat utformningen på vissa följesedlar till kontroll och packningsavdelningen innan 

produkten levereras till slutkund, vilket representanter på fallföretaget anser innebär en 

försämring då operatörerna har svårare att tyda information vilket lättare leder till misstag. Vi 

tror dock att detta delvis beror på att personalen inte är vana vid det nya systemet och att 

effektiviteten ökar när operatörerna känner sig bekväma och fått mer kunskap om den nya 

versionen.   

 

Bland Gislaved Gummis 190 medarbetare har ungefär 70 stycken personliga inlogg till IFS, 

samt att vissa terminaler är utsatta i företaget för att operatörer ska kunna registrera 

information löpande.  All inregistrering sker som tidigare nämnts manuellt, vilket innebär att 

ingen information om materialets flöde uppdateras i realtid. Detta är en nackdel, då 

momentant uppdaterad information minimerar risker för bortglömt material, vart materialet 

ska levereras samt att den manuella registreringen är beroende av att personalen aldrig utför 

några misstag, som att skriva in fel siffror eller missa ett registreringstillfälle.  

 

6.3.3 Spårbarhet 

Fredholm (2006) skriver om fördelarna med att ha ett liknande och genomgående 

identifieringssystem inom företaget, samt i samarbete med leverantörer och kunder. Ett 

liknande system för de inblandade parterna ökar samarbetet och medför att produkterna är 

lättare att spåra. Kvarnström (2010) skriver att det finns både framlänges och baklänges 

spårbarhet, där Gislaved Gummi i nuläget enbart har möjlighet att spåra sitt material 

baklänges från Compounding, där materialet registreras när det blandas till färdigt gummi.  

 

Profiles och Gaskets kan enbart få information om vilken maskin de färdiga produkterna 

tillverkats i, vilken personal som bemannade maskinen samt vilken dag produkten 

tillverkades. Detta hade avhjälpts om Gislaved Gummi infört ett skanningsystem där 

materialet registreras på liknande sätt genom hela produktionen. Genom att skanna sitt 

material och sina produkter kan Gislaved Gummi lättare ha kontroll över de kvantiteter som 

finns inom företaget, vart produkterna befinner sig i flödet, hur många processer som är kvar 

innan produkten kan levereras till slutkund och lättare kontrollera hanteringen av material. 

Spårbarhet genom skanning ökar även förmågan att kontrollera och förhindra felaktigt 

material, genom att kunna lokalisera den felaktiga källan. 

 

6.4 Flödesanalys 

Genom att granska flödesdiagrammen som återfinns i avsnitt 5.6.1, 5.6.2 och 5.6.3 kan långa 

transportvägar och många olika lager identifieras. Vid skapandet av dessa flödesdiagram 

noterade vi komplexiteten i den interna logistiken. Flödesdiagrammen visar hur materialet 

transporteras mellan olika lager och hur material ibland förflyttas fram och tillbaka. Vi tror 

inte att fallföretaget själva har sett materialflödet på det sätt som vi har illustrerat i 

diagrammen. Att illustrera materialflödet visuellt ger företaget en bild över hur flödet 

egentligen ser ut för en utomstående person. Även vi som författare samt läsaren av denna 
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rapport får ett bra komplement till den beskrivande texten av de olika delarna i materialflödet 

genom en översiktlig karta av de olika aktiviteterna. 

 

6.5 Layout 

Enligt Tompkins et al. (1996) har ett företags layout och verksamhetens materialhantering en 

stor inverkan på varandra. Layouten skapar förutsättningar för den fysiska relationen mellan 

olika avdelningar och materialhanteringen spelar en stor roll vid val av rätt layout då 

exempelvis antal lager och utrymmen för transportering av material är parametrar som måste 

fungera tillsammans. 

 

Författaren tar även upp olika anledningar till att en förändring av layouts bör göras. Två av 

dessa anledningar finner vi aktuella hos fallföretaget. Den första handlar om att 

strukturförändringar i företagets organisation sker, exempelvis implementering av FIFO eller 

Just In Time. I dagsläget arbetar företaget med att implementera FIFO som metod för all 

materialhantering och denna studie syftar till att hjälpa företaget att börja jobba efter denna 

metod. Implementeringen kommer alltså innebära att eventuella förändringar i företagets 

layout behöver göras, där vi har en önskan om att exempelvis flytta olika lager samt att ändra 

om vissa lagersystem.  

 

Den andra av Tompkins et al. (1996) anledningar som vi finner intressant handlar om hur 

produktens tillverkningssätt förändras, där vissa tidigare nödvändiga maskiner och processer 

inte längre behövs i produktionen. Gislaved Gummi har idag 15 stycken pressar på Gaskets 

som inte är i bruk vilket tar upp stor del nödvändig yta hos företaget. Detta är yta som skulle 

kunna användas för att få bättre ordning på lagrade råmaterial, halvfabrikat och produkter som 

väntar på kontroll. Vi har även en önskan om att kunna flytta över en del av Profiles och 

Gaskets lagrade produkter, exempelvis emballage och Profiels buffert, från Compounding till 

deras egen avdelning vilket skulle leda till ökad kontroll av vad som finns inne, minskade 

kommunikationsproblem samt färre förflyttningar av dessa material.  

 

6.6 Personal och ansvar 

Kreitner (2007) skriver att kompetens är en av de viktigaste hörnstenarna för att ett företag 

ska kunna utvecklas kontinuerligt. Fayol skrev 1916 14 punkter om hur företagets ledning 

borde leda sitt företag inom management, där mycket handlar om tydliga ansvarsområden, 

vilken riktning företaget går i samt befogenheter hos personalen. Gislaved Gummi har i 

nuläget olika utbildningar för sin personal, har uppsatta ansvarsområden där en person bär det 

yttersta ansvaret och har konsekvent börjat arbeta mot 5S. Gislaved Gummi har även tydliga 

informationstavlor där allmän information placeras. Det är dock brister inom 

ansvarsfördelningen, och då främst på Compounding, där alla inom personalen har befogenhet 

att förflytta material. En tydligare befogenhets- och ansvarsfördelning hade bidragit till mer 

ordning och reda, vilket är vad de strävar efter i sitt 5S-arbete. 

 

Som vi nämnde ovan beskrev en av Fayol’s 14 punkter vikten av att alla inom företaget 

arbetar mot samma mål; i samma riktning. Gislaved Gummi strävar efter att informera sin 
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personal genom skriftlig information, men att det saknas kommunikation mellan ledning, 

lagerpersonal och operatörer samt avdelningarna emellan. 

 

Gislaved Gummi har i nuläget till viss del dagliga möten, men informationen når inte mellan 

de olika led av personal som finns. Detta medför att många av de nya arbetssätt och metoder 

som föreslås inte förs vidare för att bearbetas och implementeras. Vi anser även att daglig 

styrning hade minskat ”vi och de”-känslan och ökat gemensamheten på Gislaved Gummi, då 

problem kommer upp till ytan, personalen blir mer engagerad då teamledare och ledning 

informeras om deras dagliga arbete, samt att personalen blir mer involverad i de olika mål och 

projekt som finns.  

 

Pfleeger & Pfleeger (2007) skriver om behörighetskontroller samt att varje anställd ska ha rätt 

behörighet, varken mer eller mindre, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Gislaved Gummi använder sig i dagsläget av behörighetsuppdelningar, och de som i nuläget 

har egna inlogg till IFS har behörighet till att exempelvis beställa material, förändra 

lagersaldo, registrera lagerplatser samt styra över leveranser. Då vi ser ett ökat användande av 

IFS som en förbättringspotential, kommer behörighetskontroller leda till en naturlig 

uppdelning på vilka som får hantera de behörighetskrävande processerna, exemelvis att hämta 

och lämna material i lager.  
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7. Resultat och slutsats 

Följande kapitel presenterar undersökningsstudiens resultat och slutsatser vilka genereras av 

att studiens undersökningsfråga besvaras. Resultat och slutsatser är baserade på den 

nulägesanslys som återfinns i kapitel 6 och kommer att sammanfattas som olika 

förbättringsförslag i kapitel 8. 

 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse om materialhanteringen inom ett företag; 

när, hur och vilket material de verkligen använder. Reducera kostnader för föråldrat material, 

minska intern logistik samt sätta upp standardiseringar kring hantering av olika material. 

Vidare bygger studien på undersökningsfrågan:   

Hur får företag ökad kontroll över sina materialflöden och hur kan dessa 

effektiviseras? 

För att besvara huvudfrågan har tre underfrågor definierats: 

 

 Hur kan ett företag implementera ett system för en effektivare materialhantering? 
 När och hur bör identifiering av material ske i flödet av råmaterial och produkter i 

arbete? 

 Vilka personer bör vara ansvariga för materialhantering inom ett företag? 
 

Nedan presenteras först svaren på de tre underfrågorna som sedan sammanfattas för att 

besvara huvudfrågan. 

 

7.1 System för effektivare materialhantering 

Ett system för effektiv materialhantering ser olika ut för olika verksamheter och som denna 

studie visar inkluderar materialhantering många olika parametrar som behöver 

sammankopplas med varandra. Resultatet utgår från fallföretagets processer och 

rekommendationer baseras på de parametrar vi anser vara aktuella för Gislaved Gummi. 

 

Materialhanteringen börjar som tidigare nämnts i godsmottagningen där det första 

problemområdet har identifierats; inleveranser sker inte utjämnat över månaden. Att 

inleveranser är övervägande mest frekventa vid varje månadsskift gör att lagerpersonalens 

arbetsbelastning blir ojämn, maxlager utnyttjas bara en kort period samt materialbrister kan 

uppstå i slutet av varje månad. En förutsättning för effektivare materialhantering är att 

inleveranser sprids ut jämnare över månaden. 

 

När gods anländer i företagets olika godsmottagningar bör standardiserade delsystem för 

hanteringen finnas. Det vill säga ett gemensamt arbetssätt för alla avdelningar på företaget 

gällande transportsystem, identifieringssystem, sorteringssystem och lagersystem. Dessa 

delsystem bör integrera med både materialflödet och informationsflödet. För att fallföretaget 

ska skapa ett system för effektivare materialhantering bör dessa delsystem förbättras och läras 

ut till alla berörda för att ett integrerat helhetsystem ska skapas. 
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Gällande transportsystem inkluderas interna transporter där företaget kan eliminera vissa 

onödiga förflyttningar, både av material och mänskliga transporter. Genom att byta ut många 

manuella arbetsmoment mot automatiska moment skulle flera av dessa onödiga transporter 

elimineras. Exempelvis vid den manuella registreringen som görs på Compounding av 

inkommande material. Om denna registrering skulle ske vid exakt ankomst med hjälp av 

handdator skulle mänskliga transporter minska. Om handdatorn även var kopplad till en 

bärbar skrivare som finns i lagerpersonalens truck skulle lageryta frigöras då pallflaggorna 

kan fästas på pallen direkt vid utplacering. Ett annat sätt att effektivisera materialhantering 

genom att minska fysiska transporter är att planera om layouten på Profiles så att deras 

halvfabrikat kan lagras inom den egna avdelningen, detta medför att transporter mellan 

avdelningen och godsmottagning skulle elimineras. Lösningen för detta är att skapa ett 

pallsystem för halvfabrikat så nära Profiles maskiner som möjligt, förslagsvis istället för en 

närliggande press som i dagsläget inte används och inom en snar framtid ska försvinna. En 

annan lösning är att flytta över de emballage som hör till Profiles/Gaskets men lagras på 

Compounding till det utrymme som blir frilagt av kasserade pressar.    

 

Ett gemensamt identifieringssystem är en förutsättning för att företaget ska öka effektiviteten i 

dess materialhantering. Här rekommenderas ett genomgående identifieringssystem via 

skanning för alla avdelningar. Mer om detta återfinns i kapitel 7.3. 

 

Sorteringssystem handlar om hur personalen avgör vart gods ska placeras ut i lager. Här 

rekommenderas ett blandsystem. Det vill säga i vissa lager anses fastplatssystem fungera bäst 

och i andra lager anses flytande lager mest effektivt. Målet är att placera så mycket material 

som möjligt enligt flytande system. Detta innebär att när gods ankommer och ska placeras ut i 

något lager ska IFS via handdatorn ge förslag på ledig lagerplats. När materialet sedan har 

använts i maskin ska det placeras i lager igen, även här bör IFS ge förslag på ledig lagerplats 

vilket betyder att materialet nödvändigtvis inte behöver placeras på dess ursprungsplats. Dock 

kommer detta inte att fungera för alla artiklar på Compounding av diverse orsaker. Farligt 

gods och material som behöver stå i värmerum måste ha sin fasta plats (men systemet bör 

ändå ange lagerplats för dessa material). Även de artiklar som lagras i mycket stora 

kvantiteter bör ha fasta lagerplatser då det underlättar att ha dessa på samma ställe. På 

Compounding består flera lagerplatser av en större yta, där det kan få plats upp till 24 pallar. I 

Bilaga 3 ges förslag på vilka lager på Compounding som bör hanteras på vilket sätt. 

 

Gaskets och Profiles borde helt och hållet implementera ett flytande lagersystem då deras 

råvarulager är förhållandevis små. Detta innebär att Gaskets kan avveckla systemet med de 

manuella papperskorten i den röda lådan. Att registrera samma information i IFS ger en ökad 

kontroll, går snabbare och bör generera i färre fel.    

 

I övrigt när det gäller lagersystem måste fallföretaget ge alla fabrikens lagerplatser en egen 

identitet och tydligt visualisera dessa i lokalen, vilket är en förutsättning för att IFS ska kunna 

ge förslag på lagerplatser. Förslagsvis bör företaget utveckla systemet som finns på 

vägningsavdelningen på Compounding där varje lagerplats har en egen identitet i form av en 

unik kombination av siffror och bokstäver. Bilaga 3 kan även användas som hjälp för att 
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identifiera Compoundings unika lagerplatser. Gaskets och Profiles lagerplatser bör märkas 

upp utefter deras pallsystem, där en lagerplats rymmer en pall.  

 

Vid varje förflyttning av en pall eller material bör IFS användas som stöd för att hitta de 

material som behövs, identifiera optimal lagerplats för material samt ge information om det är 

rätt material som plockas (det äldsta materialet). Detta förklaras i form av olika scenarion:  

 

Scenario 1: Operatör eller annan personal behöver ett visst råmaterial till produktion.   

(Compounding) 

Personalen skriver in artikelnumret för materialet i IFS, eller scannar in streckkod från IFS 

plocklista, med hjälp av en handdator som finns i trucken. IFS signalerar på vilken lagerplats 

den äldsta batchen står. Personalen åker till lagerplatsen och skannar pallen som behövs i 

någon av blandarna. Om det finns en påbörjad pall ska personalen plocka den pallen. 

Systemet kommer att säga ifrån ifall operatören tänkt ta med sig en pall med fel 

artikelnummer eller en pall med rätt artikelnummer men inte tillhör den äldst inkomna 

batchen. När materialet är i produktion registreras detta som en lagerflytt från lagerplats i 

råmateriallagret till temporär produktionslagerplats (PIA).  

 

Scenario 2: Operatör eller annan personal ska ställa tillbaka överblivet råmaterial i lager efter 

att tillverkningsorder är klar. 

(Compounding)  

Personalen skannar den pall som ska lämnas tillbaka i lager. Eftersom att systemet vet att 

denna pall inte står på någon lagerplats finns alltså information om att det materialet används. 

Systemet känner av om pallar med material av samma batch finns utplacerat någonstans i 

lagret. Om fallet skulle vara så ger systemet förslag på att materialet ska placeras tillbaka på 

samma lagerplats som det togs ifrån. Skulle den använda pallen vara den sista i batchen kan 

systemet helt och hållet ge förslag på en ny lagerplats, förslagsvis en lagerplats som har plats 

för endast en eller ett fåtal pallar. Lagerplatsen skannas med hjälp av lagerplatsens streckkod.   

 

Scenario 3: Lagerpersonal ska placera ut en nyligen inkommen batch.  

(Compounding) 

Lagerpersonalen registrerar inkomna pallar direkt i ankomsthallen via handdator som finns i 

trucken. Genom att skanna pallen tar IFS in information som artikelnummer, ankomstdatum, 

kvantitet och leverantör, vilket kommer från Inköpsordern när man gör ankomstrapportering 

av ankommande inköpsorder. Godset placeras då på lagerplats ”arrival” i väntan på lagerflytt 

till lagerplats. IFS ger sedan förslag på en lagerplats där materialet ska placeras. Antingen 

godtar lagerpersonalen systemets rekommendation och placerar ut materialet där. Samtidigt 

skrivs pallflaggor ut från en bärbar skrivare som även den finns i lagerpersonalens truck. Om 

lagerpersonalen av någon anledning hellre vill placera materialet på annan lagerplats kan detta 

ske men då behöver lagerpersonalen själv komplettera informationen i IFS med vald 

lagerplats, genom att scanna vald lagerplats. Pallflaggorna placeras på pallarna och pallarna 

sätts ut på vald lagerplats.  

 

Scenario 4: Gummiblandning är färdig och ska förflyttas från maskin.  
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(Compounding) 

Lagerpersonalen skriver ut nya pallflaggor som sätts på pallen och skannas så att systemet får 

information om artikelnummer, färdigdatum och kvantitet. I detta skede får materialet ett nytt 

artikelnummer. Lagerpersonalen placerar ut färdiga gummiblandningar i lager i väntan på 

kontroll. Personalen registrerar vilken lagerplats pallen ställs på samt ger systemet 

information om att materialet väntar på kontroll som framgår av produktstrukturen och 

instruktioner för produktionen, samt genom att lagerplatser har olika klassificering, 

exempelvis plockplats eller spärrplats. Vid signal från kontrollavdelning att materialet är 

godkänt skannar lagerpersonalen pallen samt skriver in ny lagerplats för förvaring av färdigt 

gods. Om materialet inte blir godkänt registrerar lagerpersonalen pallen som “spärrad” och 

förflyttas till spärrlager. 

 

Scenario 5: Färdig gummiblandning ska förflyttas från Compounding till Profiles/Gaskets. 

(Compounding)  

Lagerpersonal registrerar den pall som vid tillfället ska köras över till Profiles/Gaskets. Skulle 

en pall av ett visst artikelnummer som är nyare i systemet registreras kommer IFS säga ifrån 

och informera att en äldre pall av samma artikelnummer finns i lagret. Personalen ska alltså 

endast kunna skicka över den äldsta gummiblandningen. När materialet skickas över skannar 

personalen pallen och skriver in att materialet skickats från Compounding. 

 

Scenario 6: Gummiblandningar ankommer i godsmottagningen på Profiles/Gaskets. 

(Profiles/Gaskets) 

När gummiblandningar ankommer i godsmottagningen registreras dessa av sensorer som 

finns i porten in till ankomsthallen (vilket är en framtida möjlighet), eller genom att 

streckkoderna skannas av godsmottagningens personal. Sensorerna/streckkoderna ger IFS 

information om kvantitet, ankomstdatum och artikelnummer. Gaskets gummiblandningar 

placeras i lagret i ankomsthallen och lagerpersonal kompletterar denna information med 

vilken lagerplats materialet ställs på. Profiles gummiblandningar körs till lagret på Profiles 

och lagerpersonalen kompletterar informationen i IFS med lagerplats. 

 

Scenario 7: Operatör behöver material till produktion. 

(Profiles) 

Operatören skriver in vilket artikelnummer gummiblandningen som behövs i produktion har. 

Systemet genererar information om vilken lagerplats som operatören ska plocka material från 

och ser till att den äldsta gummiblandingen plockas. Även här ska systemet signalera om 

operatören väljer ”fel” pall.  

 

Scenario 8: Operatör behöver material till produktion. 

(Gaskets) 

Operatören skriver in artikelnumret gummiblandningen som behövs i produktion har. 

Systemet genererar information om vilken lagerplats som operatören ska plocka material från 

och ser till att den äldsta gummiblandingen plockas. Om artikelnumret finns i pallsystemet för 

Gaskets pallar med överblivet material, så kallade slattar, ska systemet ange denna lagerplats. 
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Om artikelnumret inte finns i ”slatt-lagret” kommer systemet att hänvisa till lagerplats i 

ankomsthallen.  

 

Scenario 9: Material är använt och ska ställas tillbaka i lager. 

(Profiles) 

Operatören skannar pallen som använts och systemet talar om vilken lagerplats som är ledig 

där materialet sedan placeras.  

 

Scenario 10: Material är använt och ska ställas tillbaka i lager.  

(Gaskets) 

Operatörerna skannar pallen som kommer placeras i lagret för ”slattar”. Operatören väljer 

manuellt att slattlager ska användas och systemet ger förslag på ledig lagerplats.  

 

Scenario 11: Pall med färdiga produkter väntar på kontroll.  

(Profiles) 

Färdig pall skannas och ställs i mellanlager. Personen som skannar materialet kompletterar 

informationen med att pallen ställs i kontroll-lager. Vid godkännande av pall, skannas denna 

och personalen ger information till systemet att pallen är godkänd. IFS ger förslag på ledig 

plats i färdigvarulagret. Vid icke-godkänt material kompletterar personalen informationen att 

pallen är spärrad och systemet ger information om ledig plats i spärr-lager.  

 

Scenario 12: Pall med färdigpackade produkter ska flyttas till färdigvarulager. 

(Gaskets)  

Personalen på paketeringen räknar och kontrollerar packningar. Vid färdig pall skannas denna 

och ställs i mellanlager. Personen som skannar materialet kompletterar informationen med att 

pallen ställs i kontroll-lager. Vid godkännande av pall, skannas denna och personalen ger 

information till systemet att pallen är godkänd. IFS ger förslag på ledig plats i 

färdigvarulagret. Vid icke-godkänt material kompletterar personalen informationen att pallen 

är spärrad och systemet ger information om ledig plats i spärr-lager.  

 

Scenario 13: Pall med färdiga produkter skickas ut till kund.  

(Profiles/Gaskets)  

Lagerpersonalen skriver ut pallflaggor till den pallen som ska skickas iväg. Först när 

chauffören hämtar materialet skannas pallen ut ur Gislaved Gummis fabrik med hjälp av en 

handdator, Alternativt att portarna för uteverans är utrustade med sensorer för automatisk 

skanning när pallen körs ut och placeras på lastbilen.  

 

Om Gislaved Gummi arbetar enligt förslagen ovan och utnyttjar funktionerna i IFS till fullo 

kommer materialhanteringen bli mer effektiv än i dagsläget. En förutsättning för att 

ovanstående scenarion ska fungera är att all berörd personal lär sig hantera systemet på rätt 

sätt samt skapar rutin för arbetet. Förslagen kommer att leda till en effektivare 

materialhantering, som reducerar transportsträckor, eliminerar manuellt arbete samt ger 

minskat behov av inventeringar.  
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7.2 System för identifiering av material 

I nuläget är det lager och servicepersonal som ansvarar för mottagande och leverans av 

material. På Compoundings godsmottagning vid månadsskiftet är de tre lageransvariga fullt 

belagda med att registrera och utplacera gods. Genom att implementera registrering via 

skanning försvinner flera tidskrävande delmoment, vilka i nuläget är följande: 

 

1) Registrera artikeln i datorn 
2) Skriva ut pallflaggor 
3) Placera pallflaggan i plastficka 
4) Gå bort till ankomsthallen 
5) Placera pallflaggan på de pallar som de kommer åt 
6) Hoppa in i trucken 
7) Köra bort och leta efter en ledig, ej uppmärkt lagerplats 

 

Vid registrering via skanningssystem kan lagerpersonalens tid och resurser användas till mer 

nödvändiga uppgifter som utvecklar och för företaget framåt, då registreringen enbart kräver 

följande arbetsmoment: 

 

1) Skanna pallen 
2) Placera pallen på en identifierad lagerplats 

 

Skanning av gods bidrar med en mängd fördelar och bör användas genom hela materialflödet 

hos Gislaved Gummi i den mån det är möjligt. I de fall där streckkoden inte tillhandhåller 

nödvändig information bör personalen manuellt kunna komplettera den informationen i 

handdatorn.  

 

I dagsläget måste personal identifiera aktuell lagerplats för inkommande material manuellt, 

genom att gå ut och leta efter en passande lagerplats. Genom registrering via handdator skulle 

den tid och de transporter som är överflödiga elimineras.  

 

Truckbaserad skanning bidrar även till att personalen inte behöver lämna trucken under 

materialhanteringen, vilket bidrar till en säkrare miljö (exempelvis minskad risk för 

påkörning), mindre monotona arbetsuppgifter (då personalen kan få tid med andra 

arbetsuppgifter under dagen), bättre kontroll över inregistrerat material, då registreringen sker 

momentant, samt att lagerhanteringen blir mer kontrollerad och ordningsam.   

 

Varje process, hantering och produktion bör registreras, då registreringen bidrar till att 

informationssystemet har uppdaterad information om de olika flödena i fabriken. Gislaved 

Gummi kan med fördel komplettera mobila enheter, som handskannrar, läsplattor eller 

smartphones med fasta skanningsstationer där materialet alltid fraktas igenom. Ett exempel 

kan vara en skanningsstation med sensorer vid inleverans till Gaskets och Profiles, där pallen 
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registreras automatiskt när det körs igenom porten, vilket medför att IFS är uppdaterat om att 

materialet har transporterats från Compounding och anlänt till Profiles och Gaskets.  

 

Om IFS uppdateras kontinuerligt medför detta att tillgänglig kvantitet stämmer överens med 

verkligheten. I dagsläget hanteras material på lager genom en mängd olika listor, som 

uppdateras en gång om dagen.  

 

I dagsläget sker registrering och identifiering genom relativt olika metoder hos Gislaved 

Gummi. En genomgående, väl utarbetad strategi där alla anställda vet hur identifieringen går 

till hade underlättat i själva processen. Ett exempel är de färgkoder som Profiles använder för 

att lätt kunna se vilket material de ska använda först, som en enkel metod att implementera 

FIFO. Färgkoderna kan användas som en komplettering för att snabbt få en visuell bild av 

pallar som tillhör samma batch och har samma utgångsdatum, men Profiles bör i huvudsak 

använda sig av skanning av materialet och på så sätt få en exakt bild av materialets flöde 

genom produktionen. 

 

Ett skanningssystem som uppdaterar kvantiteten vid den faktiska, fysiska leveransen ökar 

spårbarheten, samt ökar planeringsmöjligheterna. Detta förhindrar att pallar som står kvar vid 

utleverans blir utregistrerade från informationssystemet innan materialet faktiskt lämnar 

fabriken.  

 

Gislaved Gummi bör fokusera på att kunna spåra sitt material bakåt i flödet, då det skulle 

resultera i att orsaker till problem och kvalitetsbrister skulle upptäckas. Gaskets och Profiles 

material är i nuläget enbart spårbart inom deras egen produktion, vilket innebär att de inte kan 

se vilken batch som har använts från Compounding. Med hjälp av ett skanningssystem 

identifieras de pallar som anländer till Profiles och Gaskets från Compounding, och de kan på 

ett enklare sätt spåra materialet hela vägen tillbaka till leverantör. 

 

7.3 Personal och ansvarsområden 

För att öka kontrollen på Gislaved Gummis materialhantering bör teamen på varje skift bestå 

av tydliga ansvarsområden. Varje ansvarsområde bör ha en back-up, vilket innebär att 

Gislaved Gummi inte faller på grund av att en enda nyckelperson eller nyckelgrupp kan 

hantera vissa processer. Att enbart fördela kompetens på ett fåtal inom personalstyrkan bidrar 

till att bygga upp kunskapsmässiga flaskhalsar, där den övriga personalen inte kan fortsätta 

sitt arbete i väntan på nyckelpersonens kompetens. Exempelvis bör utbildning av personal 

vara en viktig aspekt hos Gislaved Gummi, där vidareutveckling och personliga förbättringar 

ökar företagets konkurrerande position på marknaden.  

 

Compounding bör sträva efter att vid varje skift ha en person i teamet som är ytterst ansvarig 

för materialhantering, som ansvarar för att hantering av material sköts på rätt sätt. 

Materialansvarig samt övrig personal, vilket innebär ett fåtal personer, vilka har befogenhet 

att hantera material, bör ha ett personligt inlogg i IFS. Det personliga inloggnings-ID:t innebär 

att de som hanterar materialet kan spåras för att kunna identifiera eventuella problem som kan 

uppstå. En annan åtgärd för att lösa problemen med att för många inom personalen hanterar 
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material är att dra in truckkorten, vilket leder till att endast ett fåtal har tillåtelse att få köra 

truck.  

 

Personal på Gislaved Gummi lägger mycket icke värdeskapande tid på att gå mellan olika 

stationer där material registreras. Mycket onödig tid läggs även på att leta efter material då det 

inte finns något system som visar exakt vart i flödet materialet befinner sig. Många av de här 

momenten bör elimineras, då personalen kan lägga mer värdefull tid och resurser på 

förbättringsarbete, produktion samt kommunikation. Några tidskrävande moment beskrevs 

mer utförligt i kapitel 7.2. 

 

Teambuilding, kommunikation och interaktion mellan de som arbetar på Gislaved Gummi är 

något som för företaget framåt, framförallt när hela personalstyrkan är uppdelad i skift och 

enbart har en begränsad tid för informationsutbyte. Gislaved Gummi behöver implementera 

dagliga möten, daglig styrning, för att på ett enklare sätt förmedla all information till alla 

berörda parter. Daglig styrning bör på sikt bidra med att personal kan hjälpa till med ständiga 

förbättringar och är involverade i Gislaved Gummis mål, vision och affärsidé. Problem, som 

kvalitetsbrister, krånglande maskiner, bemanning och tidsschema förs upp till ytan och kan 

tilldelas en prioritering- och aktionplan. Gislaved Gummi bör ha ett möte vid varje skiftbyte 

mellan teamledare eller ansvariga personer för att säkerhetsställa att all personal får samma 

förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Daglig styrning mellan de anställda bidrar till 

att på ett mer effektivt sätt använda sig av den kompetens de anställda besitter. Genom att låta 

personalen medverka i problemlösning samt att få personalen engagerad i att berätta om olika 

problemområden, bäddar Gislaved Gummi för en öppnare miljö där medarbetarnas kompetens 

utnyttjas till fullo. 

 

7.4 Ökad kontroll över materialflöden 

För att Gislaved Gummi ska få en ökad kontroll över sina materialflöden behövs ett effektivt 

system för materialhantering, konkreta ansvarsområden och kompetensutveckling bland 

personal samt ett genomgående arbetssätt för identifiering av material genom hela flödet. 

Dessa tre delar är en förutsättning för en ökad kontroll och beskrivs i ovanstående avsnitt. 

Resultaten av studiens tre underfrågor innebär 12 konkreta förbättringsförslag som 

tillsammans bör generera ett ökat FIFO-orienterat arbetssätt samt ökad kontroll över interna 

materialflöden. Förbättringsförslagen sammanfattas i kapitel 8. 
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8. Rekommendationer och diskussion 

Följande kapitel sammanfattar de rekommendationer och förbättringsförslag som genererats 

av studiens nulägesanalys, resultat och slutsatser. Rekommendationerna följs av en 

diskussion där författarna tar upp för och nackdelar med de givna förbättringsförslagen. 

 

8.1 Rekommendationer 

 Sprid ut inleveranser av råmaterial jämnare över månaden. 

 Ge alla lagerplatser en egen identitet och märk upp dessa tydligt och visuellt. 

 Använd IFS som stöd för materialhantering och lagerplacering. 

 Implementera användandet av mobila enheter: handdatorer eller appar till 

smartphones/läsplattor. 

 Implementera bärbara skrivare i truckar på Compounding. 

 Registrera in och utleveranser i godsmottagningen, vid direkt tidpunkt och plats för 

ankomst/leverans med hjälp av bärbara enheter.  

 Implementera fasta sensorer för registrering vid Profiles/Gaskets godsmottagning och 

eventuellt vid Gaskets/Profiles hall för utleverans. 

 Använd helt flytande lagersystem för Gaskets/Profiles. Använd flytande lagersystem i 

den utsträckning det är möjligt på Compounding. 

 Avsätt frilagd yta av skrotade pressar till lager för Profiles halvfabrikat samt Profiles 

och Gaskets emballage. 

 Genomför omförflyttningar i olika lager som bidrar till en effektivare hantering, se 

Bilaga 3 

 Inför ansvarig materialhanterare för skiften på Compounding. 

 Inför överlämning vid skiftbyten samt veckomöten med de anställda. 

8.2 Diskussion 

Att införa förbättringar och implementera nya typer av hanteringssystem i en redan befintlig 

verksamhet resulterar i förändringar av nuvarande arbetssätt och rutiner. Eftersom existerande 

informationsflöden och materialflöden måste fungera och inte störas av förändringsarbete är 

det viktigt att implementera dessa på ett varsamt sätt. De förändringar som fallföretaget 

rekommenderas att genomföra för att öka kontrollen på materialhantering och därmed 

säkerställa FIFO som arbetsmetod får i vissa fall kort eller långvariga konsekvenser för de 

nuvarande arbetssätten. 

 

Eftersom studiens analys, resultat och slutsats genererar i 12 olika förbättringsförslag är det 

viktigt att koncentrera sig på hur dessa ska implementeras, vilket förbättringsförslag som 

företaget bör ta sig an först och på vilket sätt. Den absolut första förändringen som företaget 

bör genomföra är att ge alla lagerplatser på företaget en egen identitet eftersom detta är en 

förutsättning för att informationssystemet IFS ska kunna lagra den typen av data. Detta 

innebär även att lägga in alla lagerplatser och deras egenskaper i informationssystemet. 

Fördelen med att ge alla lagerplatser en unik identitet är att informationssystemet kan 

tillämpas på de sätt som har beskrivits i tidigare avsnitt samt att fabrikens lagerplatser 

visualiseras på ett tydligt sätt vilket leder till att det blir lättare att hitta i fabriken. Svårigheter 
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som medföljer denna implementering är att det tar tid samt kan vara svårt att strukturera på ett 

tydligt sätt. 

 

I samband med att alla lager struktureras upp bör företaget utnyttja tillfället och omfördela de 

lager som anges i rekommendationerna, vilket innebär att frigöra yta i närheten av Profiles 

produktion för att få plats med avdelningens halvfabrikat samt de emballage som i nuläget 

finns i lager hos Compounding. Detta görs genom att kassera de pressar som inte längre 

används och skulle medföra diverse fördelar; ökad kontroll för Profiles lagerkvantiteter, 

minskade transporter, mer frilagd yta på Compounding samt en mer flödeseffektiv layout för 

Profiles. 

 

När lagerplatserna har blivit tydligt uppmärkta och strukturerade kan företaget fortsätta med 

fler av rekommendationerna med förutsättningen att detta sker under kontrollerade former. 

Nästa steg är att öka användandet av IFS där systemet ska vara ett stöd för personalen när de 

förflyttar material i flödet, oavsett hur långa sträckor och under hur lång tid. I samband med 

att användandet av IFS ökar bör företaget även arbeta med de förbättringsförslag som hör 

till.  Att skapa vana för att registrera material med hjälp av streckkoder i den mån det går, 

implementera användandet av mobila enheter; läsplattor/handdatorer samt bärbara skrivare i 

truckar. Detta medför många fördelar som exempelvis att FIFO kan appliceras, större 

möjligheter att spåra material, minskat behov av inventering och ökad kontroll på material. 

Det ökade användantet av IFS och de nya hanteringsystemen är förändringsförslag av den 

karaktär att vissa svårigheter uppkommer. Att få all personal att bryta gamla vanor och lära 

sig nya system kan vara tidskrävande, sårbart och svårt, där det dagliga arbetet samtidigt 

måste skötas på ett stabilt sätt. Det är därför av stor vikt att genomföra förändringarna i små 

steg. Kostnader för utbildning av personal kommer också att tillkomma. 

 

Samtidigt som IFS implementeras i högre utsträckning bör personalen också lära sig hantera 

ett flytande system i de lager där detta är möjligt, även detta steg genererar svårigheter med att 

bryta vanor och lära sig nya hanteringssystem men bör underlättas av en grundlig utbildning 

av berörd personal samt genererar fördelar som att lager utnyttjas mer effektivt, arbetssättet 

stödjer FIFO samt att lagerplaceringar blir mer flexibla. Företaget måste dock observera att 

användandet av flytande lagersystem kräver att arbetet måste skötas ordentligt för att systemet 

inte ska rubbas. Exempelvis om en pall skulle placeras i lager utan att den registreras i 

systemet kommer denna lagerplats anses vara ledig men i det verkliga fallet är lagerplatsen 

ockuperad av en pall. 

 

När företaget känner sig mer bekväma att använda IFS i större utsträckning samt mobila 

enheter och bärbara skrivare har införskaffats, bör de fortsätta att utveckla effektiviteten i 

företaget genom att utnyttja dessa enheter och kunskapen om IFS’s funktioner. Företaget bör 

med hjälp av de mobila enheter som finns att tillgå sträva efter en så automatisk registrering 

som möjligt samt registrering vid de tidpunkter den faktiska ankomsten, förflyttningen eller 

leveransen sker. Detta medför den viktiga fördelen att information kan användas momentant 

samt ger bättre kontroll på lagerhållning.  
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Förbättringsförlaget gällande att införskaffa fasta sensorer i de portar som nämnts tidigare, 

vilket skulle medföra lättare hantering och minskade manuella moment, är i nuläget inte 

implementerbart hos fallföretaget. Detta på grund av för höga invensteringskostnader. Dock 

anser författarna att steget är en vidareutveckling och bör tas i beaktande som möjlig framtida 

förbättring. 

 

Parallellt med implementeringarna ovan kan företaget kontrollerat beröra de förändringar som 

inkluderar inkommande gods. Att jämna ut inleveranserna över månaden har många fördelar 

men tar också tid och förutsätter gott samarbete med leverantörer. Utjämning av inleveranser 

innebär också sämre lagersiffror i slutet av månaden. En jämnare inleveransfrekvens 

genererar däremot i att verksamheten utvecklas långsiktigt och det dagliga arbetet 

effektiviseras. Att ha låga lagersaldon i slutet av månaden för att företaget ska ha gröna 

lagersiffror är egentligen ett sätt att bortse från det verkliga problemet samt innebär en stor 

lagerkostnad då maxlager endast utnyttjas maximalt i början av varje månad. I slutändan är 

det mycket bättre att de dagliga arbetet effektiviseras. Fördelar med att jämna ut 

inleveranserna är ett jämnare materialflöde, jämnare arbetsbelastning för berörd personal samt 

mer plats och ordning i lager. Gislaved Gummi är dock i nuläget beroende av leverantörsavtal 

som innebär att lastbilarnas kapacitet måste utnyttjas maximalt. Detta leder till att fallföretaget 

inte kommer kunna sprida ut sina inleveranser till fullo, men de kan dock sprida ut de lastbilar 

som i nuläget kommer vid samma tidpunkt, vilket leder till att material anländer två-tre 

gånger i månaden.  

 

I stort sätt består rekommendationerna av tre olika teman, där det första berör företagets 

lagerplacering, materialhantering och implementerandet av skanningssystem, det andra temat 

handlar om att jämna ut inleveranser och de sista temat inkluderar att utveckla 

kommunikation mellan de anställda i form av möten samt införa tydliga ansvarsområden 

inom skiften. Detta betyder att de tre olika förbättringsområdena går implementera parallellt, 

med förutsättningen att företaget tar små kontrollerade steg. Därför kan även de 

rekommendationer som berör personal och ansvar införas i samband med att användandet av 

IFS utvecklas och inleveranserna ses över. Tydligare överlämningar i samband med skiftbyte 

genererar i fördelar som ökad kommunikation och gemenskap, problem kommer snabbare att 

upp till ytan, personalen blir mer inkluderad i förbättringsarbete och gemensamma mål 

kommuniceras. Dock är det en förutsättning att hålla personalens motivation uppe för att 

förhindra motstånd mot nya implementeringar. Det finns en risk att anställda ser förändringar 

som slöseri och “onödig tid”, svårt att bryta vanor och motstånd mot att vilja lära sig nya 

metoder och arbetssätt. Det är därför viktigt att ledningen ser till att de anställda får stor 

medvetenhet om vilka fördelar som förändringarna kommer att medföra och att de anställda 

får vara med och bestämma eftersom att de är närmast den verkliga verksamheten.  

 

Att införa tydligare ansvarsområden när det gäller materialhantering, exempelvis 

materialansvarig för varje skift borde leda till ökad kontroll och mindre slarvfel eftersom att 

personalen blir tilldelade ett större ansvar och bör känna sig mer delaktiga. Detta medför även 

att färre personer får hantera material. Fördelar som genereras av att exempelvis färre 

personer kör truck är bland annat att säkerheten ökar, mer ordning och reda, mer tillgänglig 
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utrustning till de som har befogenhet att hantera den, fler fria transportutrymmen och en 

effektivare produktion. Förutsättningen för denna förbättring är att företaget införskaffar 

personliga inlogg i IFS till de materialansvariga som har behörighet att hantera material. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjurespondenter och observationer  
Bilaga 2: Beskrivning av funktioner i flödesdiagram  

Bilaga 3: Lagerhantering på Compounding  
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1 

Bilaga 1: Intervjurespondenter och observationer (Antal sidor: 3)  

 

Ostrukturerad intervju, D. Prole, produktionsledare Compounding, 2015-02-12  

Genomgång av materialflöde på Compounding våning 1.  

 

Ostrukturerad intervju, J. Lundgren, lagerpersonal Compounding, 2015-02-16 

Genomgång av lager och logistik på Compounding 

 

Ostrukturerad intervju, D. Prole, produktionsledare Compounding, 2015-02-16 

Genomgång av vägningsstation samt materialflöde på Compounding vån 2.  

 

Handledarmöte, M. Grindborn, Financial Director, 2015-02-20 

 

Delvis strukturerad intervju, J.M. Johansson, inköp, 2015-02-20 

Intervju med fokus på inköpskvantiteter, priser och ”topp-produkter”.  

• Hur många underleverantörer använder Gislaved Gummi sig av? 

• Vilka råvaror har högst volymvärde? Dvs. värde med hänsyn till både kvantitet och pris? 

• Vilka övriga kostander tillkommer vid ett inköp hos olika leverantörer? 

 

Ostrukturerad intervju. G. Karlsson, Controlling logistik & affärssystem, 2015-02-20 

Kort genomgång av affärssystemet IFS 

 

Delvis strukturerad intervju, D. Prole, produktionsledare Compounding & J. Lundgren 

lagerpersonal Compounding, 2015-02-23 

Intervju med fokus på problemområden och önskat framtida läge på Compounding 

• Har ni några generella önskemål om framtida förändringar av material- och lagerhantering?  

• Vilka problem ser ni med material- och lagerhantering i nuläget? 

• Vilka lager känns mest krångliga att hantera? 

• Vad anser ni om medarbetarnas kompetens? Saknas någon kompetens i nuläget eller för 

önskade framtida förändringar?  

• Hanterar ni någon råvara som ofta tar slut? 

• Hanterar ni någon råvara som ofta finns i överflöd? 

• Hanterar ni någon råvara som har mycket kassaktion? 

• Hanterar ni någon råvara som körs mycket fram och tillbaka? 

 

Ostrukturerad intervju, R. Ejered & S. Onnela, lagerpersonal Gaskets/Profiles,  

2015-02-23 

Genomgång av lager och logistik på Gaskets och Profiles 

 

Delvis strukturerad intervju, S. Unnersjö, planerare Profiles, 2015-02-26  

Intervju med fokus på ordrar och materialplanering på Profiles 

• Hur ofta ankommer gummiblandningar från Compoudning 

• Hur beställs gummiblandningar från compounding och hur ofta görs detta? 

• Hur många olika gummiblandningar hanteras på Profiles? 

• Hur mycket kasseras på grund av:  

  - Gammalt material? 

  - Felarbetat material? 

  - Överskott av material? 
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Ostrukturerad intervju. Produktionstekniker Profiles, 2015-02-26 

Genomgång av produktionsprocessen på Profiles samt hur material hanteras precis före och efter 

produktion. Även frågor angående kassationer uppkom.  

 

Handledarmöte, M. Grindborn, Financial Director, 2015-03-25 

 

Ostrukturerad intervju, Teamledare produktion Gaskets, 2015-03-25 

Genomgång av materialhantering från ingående material till härdning på Gaskets.  

 

Ostrukturerad intervju, C. Petersson, lagerpersonal Gaskets/Profiles, 2015-03-25 

Genomgång av materialhantering från härdning till utleverans på Gaskets.  

 

Ostrukturerad intervju, L. Quiding, Planerare Compounding, 2015-03-26 

Intervju med frågor fokuserade på planering av ordrar samt problem i dagsläget.   

 

Observation, 5S-möte, Compounding, 2015-03-26 

 

Ostrukturerad intervju, M. Heikkamäki, Planerare Gaskets, 2015-03-26 

Genomgång av specialpressar, lager/orderstyrda produkter och FIFO-metoder i ankomsthallen.  

 

Fokusgrupp, Projektgruppen för ”FIFO steg 2”, 2015-03-31 

Milstolpe för vårat examensarbete. Projektgruppen fick chans att ta del av vad vi åstakommit hittills samt ta 

tillfället att diskutera logistikproblem.  

• Presentation av processdiagrama för respektive avdelning 

• Presentaton av identifierade problem hos respektive avdelning 

• Öppen dikussion avdelnigarna emellan 

 

Ostrukturerad intervju, C. Petersson, lagerpersonal Gaskets/Profiles, 2015-03-31 

Genomgång av mellanlager för ”överblivna” packningar vid utgående gods.  

 

Observation, Inleverans av gods, Compounding, 2015-04-01 

 

Handledarmöte, M. Grindborn, Financial Director, 2015-04-01 

 

Delvis strukturerad intervju, S. Johansson, Layout, 2015-04-14 

Intervju med fokus på layout, lokaler och eventuella förändringar. 

• Vilka möjligheter samt svårigheter finns idag när det gäller att förändra layouts?  

• Hur ser processen för hyreskontrakt ut?  

 

Delvis strukturerad intervju, N. Maunonen, Kvalitetsansvarig, 2015-04-14 

Intervju med fokus på kvalitet och kontrollarbete 

• Hur fungerar Gislaved Gummis kvalitetsarbete? 

• Av vilken andledning kvalitetskontrolleras alla batcher?  

• Hur ofta upptäcks kvalitetsbrister? 

• Arbetar Gislaved Gummi med ankomstkontroll?  

• Genomförs ytterligare kontroller utöver slutkontroll?  

• Hur arbetar Gislaved Gummi med förebyggande kontrollarbete?  
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Delvis strukturerad intervju, J.M. Johansson, inköp, 2015-04-14 

Intervju med fokus på orderkvantiteter, inköp och leveranser. 

• Hur beräknad orderkvantiteter och när beställning bör göras (beställningspunkt)? 

• Finns säkerhetslager på olika artiklar? 

• Hur beräknar ni framtida efterfråga? 

• Vad har olika leverantörer för ledtider?  

 

Delvis strukturerad intervju, J. Ekdahl, Logistik, 2015-04-14 

Intervju med fokus på informationssystemet IFS 

• Hur används IFS används idag: i vilken omfattning, vad har förändrats med det nya systemet? 

• Har alla anställda inlogg? 

• Hur många använder sig av IFS i dagsläget? 

• Finns det något mål med att öka användningen? 

• Vilka funktioner är de som används mest frekvent? 

 

Handledarmöte, M. Grindborn, Financial Director, 2015-05-12 

Diskussion om relevansen av studiens resultat och rekommensationer. 
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Bilaga 2: Beskrivning av funktioner i flödesdiagram (Antal sidor: 1)  

 

Flödesdiagrammen som återfinns i kapitel 5.4 samt kapitel 5.5 är skapade i programmet 

yED. Programmet kan användas för att skapa olika typer av diagram, som flödesscheman, 

nätverksdiagram, tankekartor och organisationsscheman. Nedan finns en kort beskrivning 

av de funktioner som använts i flödesdiagrammen för denna studie. I övrigt gäller att 

streckade pilar visar informationsflöde medans heldragna pilar indikerar på materialflöde.   
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Bilaga 3: Lagerhantering på Compounding (Antal sidor: 3)  

 

De olika lagren på Compounding identifieras med hjälp av olika bokstäver. På plan ett 

finns det största lagret A-E, lager J-H, lager för småkemikalier (vid vägning), samt lager 

för X-produkter. På plan två finns lager O, M, N samt lager för containrar. Några av dessa 

lager illustreras i bilderna nedan. Observera att bilderna inte är skalenliga samt att antalet 

lagerplatser inte stämmer exakt överens med verkligheten. Bilderna syftar till att illustrera 

en ungefärlig bild på hur lagren ser ut och bilagan syftar till att förklara hur lagerplatserna 

bör bli tilldelade identitet. Det nämns även på vilket sätt lagren borde förändras eller 

uttnyttjas på ett effektivare sätt. 

 

Lager A-E 

Lager A-E ser ut enligt bilden nedan där A, B, C, D och E är transportvägar och i studien 

även kallade ”rader”. Rutorna i bilden visar vilka lagerplatser som finns där rutorna längs 

väggarna har plats för två pallar vardera då dessa består av pallhyllor i två våningar; varje 

ruta längs väggen består alltså av två unika lageridentiteter. Lagerplatserna i mitten är 

större och varje lagerplats har plats för 4-9 pallar beroende på dess storlek och 

utformning. På dessa lagerplatser kan pallarna placeras i två våningar men det finns inga 

hyllor vilket betyder att varje ruta består av en unik lageridentitet. Detta lager är det 

största på Compounding och även det lager som utnyttjas mest. Med fördel bör råvaror 

som hanteras ofta placeras i detta lager. Lagerplatserna längs väggarna bör hanteras enligt 

flytande lagersystem, lagerplatserna i mitten har plats för många pallar och där bör de 

råvaror som finns inne i stora kvantiteter lagras men ändå enligt ett flytande system så 

långt det är möjligt. När en pall har plockats från en av de lagerplatser i mitten måste 

systemet även indikera på att pallen efter använding flyttas tillbaka till samma plats så 

länge det finns ytterligare material av samma batch kvar vid den platsidentiteten. Skulle 

en ny batch av samma material ankomma bör systemet indikera på en ny lagerplats. 
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Vid rad A förvaras emballage till Profiles och Gaskets. Rekommendationen är att försöka 

få ner kvantiteten av emballage i lager då det i dagsläget tar upp alla lagerplatser på båda 

sidorna av rad A. Det emballage som behöver finnas i lager rekommenderas att flytta över 

till Profiles och Gaskets för lagring i deras kall-lager eller på den yta som kommer att 

frigöras av skrotade pressar. Istället för att lagra emballage vid A-raden kan 

Compounding lagra eget råmaterial samt de färdiga blandningarna som Compounding i 

dagsläget lagrar åt Profiles. Detta skulle resultera i att ytan utnyttjas mer effektivt samt 

leda till en bättre ordning på utgående pallar från Compounding till Profiles. De 

färdigpackade pallarna är i dagsläget placerade i närheten av godsmottagningen på en 

liten yta där det enligt representanter på företaget är svårt att hålla ordning samt separera 

de lika materialen.  

 

Lager H & K 

Lagret nedan består av rad H och K. Enligt representanter på företaget är K-raden svår att 

komma åt med truck då det är trångt, stolpar i vägen och mörkt. Rad H, som är placerad 

brevid är ett bra lager då detta är placerat i närheten av de båda blandarna. Lagerplatserna 

vid H har plats för 4-6 pallar och varje lagerplats bör ha sin egen lageridentitet. Vi 

rekommenderar att använda rad H på samma sätt som lager A-E, alltså enligt ett flytande 

lagersystem så långt detta är möjligt. På grund av rad K:s osmidighet rekommenderas 

företaget att använda denna rad så lite som möjligt, och enbart lagra material som inte 

används särskilt ofta (i det fallet behöver fastplatssystem utnyttjas på grund av att 

specifika material placeras där). Ett annat alternativ är att inte använda rad K till 

råmaterial över huvud taget utan istället använda detta utrymme för exempelvis förvaring 

av verktyg, som i nuläget förvaras på plan två. 

 
 

Lager O 

På övervåningen är lager O beläget nära blandare 1. Lagret ser ut enligt illustrationen 

nedan där material lagras längs väggarna. På båda sidorna av rad O finns det lagerplatser 

som har plats för flera pallar. Alla desa lagerplatser bör ha en egen identitet och lagret bör  
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hanteras enligt ett flytande lagersystem. De stora lagerplatserna har plats för 6-8 pallar 

med 2-3 våningar beroende på pallstorlek, maximalt antal pallar för en lagerplats är alltså 

24. På de mindre lagerplatserna finns det plats för maximalt 12 pallar/lagerplats. 

Verktygen som är placerade längs kortsidorna kan med fördel förflyttas till exempelvis 

lager K för att maximera ytan i lager O som är mer lätthanterligt än K.  

 
 

Lager M & N  

Lager M och N finns på övervåningen och används i dagsläget främst till storsäckar vilket 

företaget rekommenderas att fortsätta göra. Här har alla lagerplatser plats för många 

pallar och passar därför bra att använda till råmaterial som finns i storsäckar. I detta lager 

skulle fastplatssystem kunna utnyttjas med fördel då det alltid måste finnas inne stora 

kvantiteter av varje material. Däremot måste en lösning för att säckar med spill i ska 

återanvändas till produktion. I nuläget placeras påbörjade säckar vid sidan av de 

utmarkerade lagerplatserna, och återanvänds inte vid en ny produktion som kräver samma 

material. Systemet måste kunna tala om för den person som vill byta storsäck att de måste 

placera den påbörjade säcken på den ursprungliga lagerplatsen. Personalen måste sedan 

prioritera att använda den påbörjade storsäcken för att använda sig av FIFO fullt ut. 

Nedan visas en översiktlig bild över hur lager M och N ser ut.  
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