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Sammanfattning 
Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet,  4FE19E, VT 2016 

Författare: Evelina Nilsson och Sanna Svensson 

Handledare: Åsa Gustavsson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Lean on Lean - Applicering av Value Stream Mapping på ett fallföretags 

inleverans- respektive utleveransprocess  

 

Bakgrund: På grund utav den ökade globala konkurrensen, den snabba teknologiska 
utveckligen och skiftet till ett kundorienterat synsätt, ställs högre krav på ständiga 
förbättringar inom verksamheter. Detta ställer i sin tur högre krav på effektiva processer 
och flöden. Genom att tillämpa Lean och verktyget Value Stream Mapping kan icke-
värdeadderande aktiviteter, relaterade till slöserier, identifieras och minimeras för att 
maximera både material- och informationsflödet inom processer.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera slöserier inom Företagets inleverans- 
respektive utleveransprocess genom tillämpning av verktyget Value Stream Mapping. 
Vidare syftar studien till att urskilja rotorsakerna för respektive identifierat slöseri. 
Därefter avser studien att föreslå åtgärder som slutligen bidrar till att de identifierade 
slöserierna kan minimeras, alternativt elimineras. 
 
Metod: Studien baseras på en kvalitativ fallstudie av Företagets inleverans- respektive 
utleveransprocess, utifrån ett deduktivt angreppsätt. Den teoretiska referensramen utgår 
främst ifrån litterära källor från Linnéuniversitetets bibliotek samt vetenskapliga artiklar 
hämtade ifrån databaser. Empirisk data har samlats in under observationer samt 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet av respondenterna utgår ifrån ett 
bekvämlighersurval som bottnar i ett snöbollsurval.  
 
Slutsatser: Utifrån de CSM som har illustrerats för inleverans- respektive 
utleveransprocessen kunde slöserierna väntetid, rörelse och överarbete identifieras, 
relaterat till icke-värdeadderande aktiviteter. Genom att undersöka dessa närmare 
identifierades rotorsaker layout, begränsade resurser och bristande rutiner. För att nå det 
tillstånd som beskrivs i FSM och minimera, alternativt eliminera, slöserierna har studien 
resulterat i följande förbättringsförslag; nedmontering av kontor och stängsel vid 
inleveransytan samt implementering av FIFU-system, implementering av 5S 
rapportering av felaktiga pallar och implementering av ett elektroniskt 
orderplockningsystem.  
 
Nyckelord: Lean, Value Stream Mapping, Slöserier, Rotorsaker, Orsak-verkan-
samband, Eliminering av slöserier, Layout, Orderplockningssystem, 5S.  
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Abstract 
Course: Degree project in Logistics, Business and Administration Programme,  

4FE19E, VT 2016 

Authors: Evelina Nilsson and Sanna Svensson 

Supervisor: Åsa Gustavsson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Lean on Lean – Application of Value Stream Mapping on a company´s inbound- 

and outbound process  

 
Background: As a consequence of the increased global competition, the rapid 
technological changes and the shift to a customer-oriented approach, it becomes more 
important with continuous improvements to achive efficient processes and flows. By 
applying Lean and Value Stream Mapping wastes can be identified, minimized in order 
to maximize both the material- and the information flow within a business process. 
 
Purpose: The purpose of this study is to identify wastes in a company’s inbound- and 
outbound process by applying the tool Value Stream Mapping. Furthermore, the study 
aims to identify the root causes and propose actions that contribute to minimize or 
eliminate the identified wastes.  
 
Method: The study is based on a qualitative case study of a company’s inbound- and 
outbound process. Empirical data has been collected during observations and semi-
structured interviews. The theoretical framework is primarily based on literary sources 
that are retrieved from the Linnaeus University’s library and also scientific articles 
retrieved from databases. The selection is based on a convenience sample, a snowball 
sample.  
 
Conclusions: Based on the two CSMs that has been illustrated for the inbound- and 
outbound process, wastes were identified as waiting, motion and over processing, 
related to non-value added activities. By examining these wastes the root causes were 
identified as layout, limited resources and inadequate procedures. To reach the state 
described in the two FSMs by minimizing, or eliminating, the identified wastes, the 
study results in following proposals; dismantling of office and fence at the inbound area 
together with the implementation of a FIFU-system, implementation of 5S to report 
incorrect pallets and implementation of an electronic orderpicking system.  
 
Key words: Lean, Value Stream Mapping, Wastes, Root cause analysis, Cause-and-
effect-analysis, Waste elimination, Layout, Orderpicking systems, 5S. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en presentation av studieföretaget följt utav en bakgrund. Därefter 

presenteras en problemdiskussion som är uppdelad i fyra delar, där respektive del 

problematiserar var och en av studiens fyra problemformuleringar. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte, begränsningar samt studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Företagspresentation 

Studieföretaget har önskat att vara anonyma och kommer fortsättningsvis att benämnas 

som Företaget, vilket är ett fiktivt namn. Företaget arbetar för att minska avståndet 

mellan företag och kunder genom att ständigt utveckla och leverera nya 

kommunikationsmöjligheter och erbjuda tjänster utifrån kundernas krav och önskemål. 

Företaget är internationellt etablerat och är verksamma i både Norden och inom EU 

(Företagets hemsida, 160115). Vidare är företaget marknadsledande i Norden inom sitt 

verksamhetsområde och har flera produktionsanläggningar (Företaget, u.å.). Företagets 

organisationsstruktur presenteras nedan (se figur 1) (Årsredovisning, 2014).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisationsstruktur (Årsredovisning, 2014).  

 

Företaget	
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Företaget arbetar kring fyra kärnvärden; att vara pålitliga, tillgängliga, en bra 

affärspartner och hållbara. Pålitlighet innebär att hålla löften och leverera överallt, 

leverera säkert, i rätt tid och till rätt plats. Att vara tillgängliga innebär att vara nära 

kunden och engagera sig i deras utmaningar. Det tredje kärnvärdet innebär att vara en 

professionell affärspartner och hjälpa kunderna att lösa utmaningar relaterat till logistik 

och kommunikation. Slutligen, att vara hållbara, innebär att företaget ska ta socialt 

ansvar och arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan (Företagets hemsida, 

160115). 
 

Inleverans av råmaterial, lagring och utleverans av färdiga produkter sker inom samma 

område i anläggningen, det vill säga produktionslagret, där det finns totalt 15 lastportar 

att tillgå. Vidare arbetar totalt 13 personer inom produktionslagret med olika typer av 

arbetsuppgifter. Allt material tas emot av en godsmottagare vid inleveransytan, vilket 

illustreras av området längst ner i högra hörnet (se figur 2). Godsmottagaren väljer 

därefter lagerplats och transporterar materialet in till huvudlagret där pallarna lagras på 

ställage, vilket representeras av ytan till vänster i figuren (se figur 2) (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210). Företagets huvudlager har en maximal kapacitet på 10 000 

lagerplatser, fördelat på 27 ställage med 8 våningar vardera. Målsättningen är att hålla 

maximalt 80 % i beläggningsgrad i syfte att upprätthålla en hög flexibilitet och 

effektivitet (Inköpsansvarig, 160303). När produktionen efterfrågar material plockas 

och transporteras pallen till produktionen. Därefter transporteras pallen med färdiga 

produkter tillbaka till produktionslagret för orderhantering och sedan vidare till 

utleveransytan, vilken är placerad i det övre högra hörnet (se figur 2). Här lagras sedan 

produkterna tillfälligt innan de levereras till kund (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 

160210).  
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Figur 2: Planlösning över produktionslagrets layout (Egen illustration). 
 

1.2 Bakgrund 

En ökad global konkurrens, nya marknadskrafter och den snabba teknologiska 

utvecklingen (van den Berg & Zijm, 1999; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007), 

tillsammans med ett kundorienterat synsätt, har förändrat strukturen i många 

verksamheter (Grosse & Glock, 2015; Lumsden, 2012). Med hänsyn till att dessa 

faktorer ställer allt högre krav på ständiga förbättringar (van den Berg & Zijm, 1999; Gu 

et al., 2007) och effektiva processer inom tillverkande företag (Grosse & Glock, 2015), 

har effektiva materialflöden fått en allt större betydelse (Lumsden, 2012). Med andra 

ord är materialflöden något som ständigt bör förbättras (Battini, Calzavara, Persona & 

Sgarbossa, 2015). Under de senaste decennierna har begreppet lean fått ökad 

uppmärksamhet, vilket fokuserar på att ständigt förbättra processer genom att 

identifiera, minimera och eliminera slöserier relaterat till materialflöden (Chen & Meng, 
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2010; Green, Lee & Kozman, 2010; Morgan & Liker, 2006; Petersson, Johansson, 

Broman, Blücher & Alsterman, 2009;  Seth & Gupta, 2005). Value Stream Mapping 

(VSM) är ett grafiskt leanverktyg som används för att kartlägga en verksamhets 

nuvarande material- samt informationsflöde i syfte att synliggöra slöserier (Pavnaskar, 

Gershenson & Jambekar, 2003; Rother & Shook, 2004; Womack & Jones, 2013). Dessa 

slöserier är enligt Jones och Womack (2003): överproduktion, väntetid, transport, 

överarbete, lager och rörelse. För tillverkande företag har VSM visat sig vara 

framgångsrikt genom att det har resulterat i reducering av ledtider och lagernivåer samt 

minskade genomloppstider (Jasti & Sharma, 2014).  
 

För att identifiera vilka slöserier som bör minimeras, alternativt elimineras, bör de icke-

värdeadderande aktiviteterna, som bidrar till slöserierna studeras närmre i syfte att hitta 

bakomliggande orsaker (Chen & Meng, 2010; Dinesh, Nitin, & Deepak, 2008; Hines & 

Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 2014; Khurum, Petersen & Gorscheket, 2014; Lacerda, 

Cassel & Rodrigues, 2010; Tyagi, Choudhary, Cai & Yang, 2015). Kortfattat utförs 

VSM genom fyra steg; först väljs en produktfamilj ut som ska studeras. Därefter skapas 

en Current State Map (CSM). En CSM skapas för att visualisera processens aktuella 

tillstånd i syfte att belysa processens befintliga aktiviteter och slöserier. När slöserier är 

identifierade illustreras en Future State Map (FSM) som beskriver ett framtida idealt 

tillstånd där slöserierna är minimerade, alternativt eliminerade (Hines & Rich, 1997). 

Till sist ska lämpliga åtgärder föreslås i syfte att nå det tillstånd som beskrivs i FSM, 

vilket görs i en handlingsplan (Pavnaskar et al., 2003; Womack & Jones, 2013).  
 

Enligt Lumsden (2012) är det av stor vikt att materialflödet styrs och kontrolleras. 

Materialflödet inom en produktionsanläggning består utav flera aktiviteter med 

varierande tekniker i syfte att förflytta, transportera och lagra material internt (se figur 

3) (Battini et al., 2015; van den Bergh & Zijm, 1999; Crocker, Jessop & Morrison, 

2012; Jonsson & Mattsson, 2012). Materialflödets inleveransprocess initieras när pallar 

anländer till lagret. Därefter transporteras pallar från inleveransytan till avsedda 

lagerplatser. När produktionen efterfrågar material plockas pallar från lagret och 

transporteras till produktionen där värdeförädling sker, varvid inleveransprocessen 

avslutas och produktionsprocessen tar vid (se figur 3). Produktionsprocessen avslutas 

sedan när utleveransprocessen startar, vilket är när den färdiga produkten transporteras 

från produktionen till utleveransytan. När den färdiga produkten lastas på en utgående 
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lager 
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lastbil för utleverans är utleveransprocessen slutförd (se figur 3) (van den Bergh & 

Zijm, 1999; Lumsden, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Materialflödets inleverans- respektive utleveransprocess (Egen illustration med inspiration från 

Andersson, Aronsson & Storhagen, 1989; Lumsden, 2012). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets inleverans- respektive 

utleveransprocess? 

Enligt författarna Heide, Johansson och Simonsson (2005) bör företag vara 

uppmärksamma på de förändringar som sker i omgivningen och anpassa sig efter dessa. 

Det är exempelvis betydelsefullt att företag anpassar sig efter den tekniska utvecklingen 

som har medfört nya kommunikationsmöjligheter (Heide et al., 2005). Heide et al. 

(2005) menar att denna anpassning är avgörande för företags fortsatta existens. I linje 

med att kommunikationslandskapet ständigt förändras försöker Företaget anpassa sin 

verksamhet genom att utvecklas i termer av både produkter och människor. Samtidigt 

vill företaget bevara sin kärnverksamhet och kärnidé; att erbjuda ett brett sortiment av 

elektroniska kommunikationslösningar (Företagets hemsida, 160115). Följaktligen har 

Företagets produktutbud förändrats sedan produktionslagret byggdes år 1988. Från att 

ha hanterat flera olika typer av material och produkter, som exempelvis pappersrullar, 

kuvert, kontorsmaterial och andra typer av förbrukningsvaror, hanteras numera främst 

kuvert (Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414). Trots dessa förändringar har layout 

och arbetssätt inom produktionslagret förblivit densamma (Inköpsansvarig, 160112). 

Företagets Inköpsansvarig (160112) ifrågasätter därför om materialflödet inom 

produktionslagret är lika effektivt idag som förr.  
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För att skapa ett effektivt materialflöde krävs planering och kontroll av det inkommande 

materialet, lagerplacering, orderplockning och utgående leverans (Faber, de Koster & 

Smidts, 2013). Mattsson (2012) menar att detta kan åstadkommas genom en 

processorienterad verksamhet. Genom att skapa en karta som illustrerar processernas 

nuvarande tillstånd, det vill säga en CSM, visualiseras aktiviteterna utifrån ett 

processorienterat perspektiv och processens styrkor och svagheter synliggörs (Helleno, 

Pimentel, Ferro, Santos, Oliveira & Simon, 2015; Jasti & Sharma, 2014). Den 

visualisering av processerna som möjliggörs genom att upprätta en CSM förenklar 

därmed identifieringen av slöserier (Jones & Womack, 2003). Detta är värdefullt för 

tillverkande företag (Lambert, 2008), eftersom slöserier är aktiviteter som konsumerar 

resurser utan att tillföra något värde till slutprodukten (Lumsden, 2012; Mattsson, 2012; 

Seth & Gupta, 2005).  
 

Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan identifieras inom 

Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 

När en CSM har skapats visualiseras processen, vilket förenklar identifiering av 

slöserier (Womack & Jones, 2013). Genom att sedan granska varje aktivitet och 

ifrågasätta varför den utförs, hur den utförs samt om den skulle kunna utföras på ett 

annat sätt går det att finna vilka aktiviteter som är icke-värdeadderande (Olhager, 2013). 

Det är senare de icke-värdeadderande aktiviteterna som bör minimeras, eller om möjligt 

elimineras, vilket i sin tur minimerar, eller eliminerar, slöserierna (Mattsson, 2012). Att 

identifiera slöserier relaterat till icke-värdeadderande aktiviteter inom Företagets 

inleverans- respektive utleveransprocess kan därmed bidra till svar på frågan om lagrets 

layout och nuvarande hantering av materialflödet är optimal för den verksamhet som 

bedrivs idag, vilket Inköpsansvarig (160112) påpekar är av intresse att undersöka. 

 

Lagerverksamheters huvudsakliga mål är att möta kunders efterfrågan utan 

fördröjningar, men samtidigt hålla en så liten lagernivå som möjligt som är precis 

tillräcklig för att stödja produktionsprocessen (Toomey, 2000). Detta innebär i sin tur 

ständig kontroll och noggrann planering av materialflödet (Baudin, 2004). Detta kan 

dock försvåra en kundanpassad produktion (Tersine, 1994), vilket är en viktigt del av 

Företagets framgång där de strävar efter att alltid vara tillmötesgående gentemot sina 

kunders specifika önskemål och behov. Det bidrar även till att aktiviteter och ledtider 

inom företagets processer kan variera, vilket i sin tur resulterar i att rutiner och 
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arbetsmoment inte är fasta (Inköpsansvarig, 160112). Följaktligen skapar detta ett 

komplicerat materialflöde (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160112). Tersine (1994) 

instämmer och menar att verksamheter som håller råmaterialslager ofta har 

problematiska och komplexa lagerproblem, eftersom att produktionen vanligtvis är 

indelad i projekt och oregelbundna processer. Enligt författarna Accorsi, Manzini och 

Maranesi (2014) och de Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) leder ett komplicerat 

och problematiskt materialflöde till att lagers komplexitet ökar, vilket bidrar till flera 

slöserier (Mercado, 2008). Därav är det av stor betydelse att genomföra VSM vars syfte 

är att identifiera slöserier för att slutligen minimera, eller om möjligt eliminera dem 

(Dinesh et al., 2008; Khurum et al., 2014; Lacerda et al., 2010; Tyagi et al., 2015). 
 

Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade slöserierna?  

Författarna Chen, Cheng och Huang (2013), Chen, Li och Shady (2010) och Richards 

och Grinsted (2013) menar att det inte är tillräckligt att enbart identifiera vilka icke-

värdeadderande aktiviteter som bidrar till slöserier, när beslut ska tas gällande vilka 

aktiviteter som bör förändras. Även Inköpsansvarig (160414) menar att om förändringar 

inom verksamheten ska drivas igenom behövs underlag för att skapa en djupare 

förståelse till varför de behöver genomföras. Det är därför viktigt att visa att en 

förändring, i syfte att minimera eller eliminera slöserier, ger långsiktiga fördelar (Liker, 

2004). Dessutom är det av stor vikt att varje beslut ges noggrann eftertanke, eftersom en 

förändring av en aktivitet kan ha både negativ och positiv inverkan på andra aktiviteter i 

processen (Hines & Taylor, 2000; Khurum et al., 2014). 
 

För att öka förståelsen för de slöserier som har identifierats (Liker, 2004) kan orsak-

verkan-samband undersökas för respektive slöseri (Chen et al., 2010; Chen et al., 2013; 

Richards & Grinsted, 2013). Genom att ställa frågan Varför? upprepade gånger för 

respektive identifierat slöseri kan de bakomliggande orsakerna identifieras, vidare dess 

rotorsak, vilket ger svar på varför slöseriet uppstår (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 

2004). Genom att hitta slöseriets rotorsak kan sedan lämpliga åtgärder implementeras i 

syfte att minimera eller eliminera slöseriet samt förhindra att slöseriet återkommer 

(Liker, 2004).  
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Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade rotorsakerna i syfte att nå 

det tillstånd som beskrivs i Future State Map? 

Genom att skapa en FSM beskrivs en process där hänsyn har tagits till att minimera 

alternativt eliminera de slöserier som har identifierats i tidigare steg av VSM 

(McManus, 2005). En FSM presenterar därmed ett idealt flöde och vilka åtgärder som 

bör implementeras i syfte att nå detta önskvärda tillstånd (Schmidtke, Heiser & 

Hinrichsen, 2014). Både Inköpsansvarig och Lageransvarig på Företaget (160210) tror 

att det finns flera möjligheter till förbättring av material- och informationsflödet inom 

företagets inleverans- respektive utleveransprocess. Gopalakrishnan, Weng och Gupta 

(2003) och Meller och Gau (1996) anser att möjligheter till förbättring av materialflödet 

och dess hantering är speciellt viktigt att undersöka med hänsyn till att upp till 20-50 % 

av de totala driftkostnaderna kan hänföras till just hanteringen av materialflödet. 
 

Inköpsansvarig (160212) förklarar att hanteringen av materialflödet utförs på olika sätt 

beroende på kundernas krav och önskemål. Det är dock viktigt för företaget att behålla 

sin flexibilitet och kundanpassning samtidigt som de vill undersöka huruvida det är 

möjligt förbättra processernas genomförande och utformning (Inköpsansvarig, 160112). 

Vidare menar Inköpsansvarig (160414) att om en förbättringsåtgärd ska implementeras 

bör fördelarna väga upp kostnaderna. Faber et al. (2012) instämmer och menar att 

åtgärder bör bidra till långsiktiga fördelar eftersom det annars förlorar sitt syfte. Att 

utföra en FSM ökar medvetenheten inom en verksamhet relaterat till slöserier och icke-

värdeadderande aktiviteter, vilket leder till att företag kan vinna flera fördelar (Garza-

Reyes, Oraifige, Soriano-Meier, Forrester & Harmanto, 2012), som exempelvis 

reducerade kostnader, minskade lagernivåer, förenklade processer, ökad kvalitet och 

förbättrat utnyttjande av tillgänglig yta (Evans & Lindsay, 2005; Tompkins, White, 

Bozer & Tanchocoet, 2010). Dessutom bidrar det till att kvaliteten ökar och ledtiden 

minskar, vilket är önskvärt i syfte att driva en framgångsrik verksamhet (Dotoli, 

Epicoco, Falagario, Constantino & Turchiano, 2015). 
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1.4 Problemformuleringar 

1. Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets inleverans- respektive 

utleveransprocess? 

2. Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan identifieras inom 

Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 

3. Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade slöserierna?  

4. Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade rotorsakerna i syfte att nå 

det tillstånd som beskrivs i Future State Map? 
 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera slöserier inom Företagets inleverans- och 

utleveransprocess genom tillämpning av verktyget Value Stream Mapping. Vidare 

syftar studien till att urskilja rotorsakerna för respektive identifierat slöseri. Därefter 

avser studien att föreslå åtgärder som slutligen bidrar till att de identifierade slöserierna 

kan minimeras, alternativt elimineras.  

 

1.6 Begränsningar 

Studien är begränsad till material- och informationsflödet inom inleverans- respektive 

utleveransprocessen på en utav Företagets produktionsanläggningar i Sverige. Vidare 

begränsar sig studien till anläggningens befintliga förutsättningar. 
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1.7 Studiens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Illustration av studiens disposition (Egen illustration). 
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign, vetenskapliga 

synsätt och vetenskapliga angreppssätt. Därefter förklaras tillvägagångssättet för 

datainsamling för respektive problemformulering. Sedan följer en beskrivning av 

studiens analysmetod, hur hänsyn har tagits till kvalitetskriterier och forskningsetiska 

överväganden samt hur ställning tas till metod- och källkritik. Avslutningsvis illustreras 

en metodsammanfattning. 
 

2.1 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) bildar en forskningsdesign ett ramverk för hur insamling 

och analys av data ska genomföras. Ett noggrant val av forskningsdesign förhindrar 

insamling av data som inte kan knytas samman med studiens problemformuleringar. 

Forskningsdesignen fungerar därmed som en mall för vilken data som är relevant, 

vilken data som ska samlas in och hur resultaten ska analyseras (Yin, 2007). Vidare 

beskriver Yin (2007) att en forskningsdesign är en logisk plan för hur man ska ta sig 

från “här” till “där”. Följaktligen kopplar en forskningsdesign samman studiens 

problemformuleringar med insamlad empirisk data och slutligen dess slutsatser. Det 

huvudsakliga syftet med en forskningsdesign är därmed att se till att 

problemformuleringar och empiri hör samman (Yin, 2007). 
 

Forskningsdesignen för denna studie är en fallstudie, vilket innebär att enbart ett fall 

studeras (Bryman & Bell, 2013). Enligt Yin (2007) utgör en fallstudie en empirisk 

undersökning som studerar ett aktuellt förhållande i dess verkliga kontext. Syftet med 

en fallstudie är att avgränsa en mindre del av ett stort förlopp och beskriva verkligheten 

inom denna del (Ejvegård, 2003), vilket ger en djupare förståelse för det ämne som 

författaren avser att studera (Merriam, 1994).   
 

Vid genomförandet av en fallstudie finns inga bestämda tillvägagångsätt för insamling 

och analys av data. Emellertid genomförs fallstudier främst genom kvalitativa 

undersökningar, eftersom det möjliggör tolkning, insikt och upptäckt. Dock är det 

viktigt att ta hänsyn till forskningsproblemets karaktär vid val av tillvägagångssätt 

(Merriam, 1994). Denna studie undersöker Företagets inleverans- respektive 

utleveransprocess på en utav Företagets produktionsanläggningar i Sverige. Förloppet 

som studeras för inleveransprocessen startar när pallar anländer till produktionslagret 
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och avslutas när pallen transporteras till produktionen. Förloppet som studeras för 

utleveransprocessen initieras när den färdiga produkten transporteras till huvudlagret 

och avslutas när den färdiga produkten lämnar produktionslagret för leverans till kund. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Följande studie tillämpar ett positivistiskt synsätt. Positivismen utgår ifrån befintliga 

teorier och kunskap vid undersökning och beskrivning av den verklighet som studien 

avser att utforska (Bryman & Bell, 2013). Vidare beskriver författarna Björklund och 

Paulsson (2012) att positivismen är en process där ny kunskap erhålls genom prövning 

av teorier. 
 

En viktig aspekt inom det positivistiska synsättet är att undersökningen ska vara 

värderingsfri (Bryman & Bell, 2013). Det vill säga, forskaren som genomför studien ska 

vara en extern och objektiv part som inte på något sätt kan påverka studiens resultat 

(Björklund & Paulsson, 2012). Därför har den data och information som samlats in 

under denna studie utgått ifrån befintlig teori och empiri, där forskarnas egna tolkningar 

har utelämnats, för att säkerhetsställa att information återges objektivt. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Det vetenskapliga angreppssättet för denna studie är deduktivt. Det deduktiva 

angreppssättet kallas även för bevisandets väg, eftersom datainsamlingen har skett 

utifrån en teoretisk referensram (Holme & Solvang, 1997). Ett deduktivt angreppssätt 

innebär således att studien tar utgångspunkt ur befintlig teori som bildar ett ramverk för 

vilken typ av data och information som ska samlas in (Merriam, 1994). När insamling 

av teori är färdigställd sker empirisk granskning av teorin (Björklund & Paulsson, 2012; 

Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4 Studiens tillvägagångssätt för datainsamling 

Datainsamling kan ske på flera olika sätt med hjälp av olika metoder för en och samma 

studie (Biggam, 2008). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det främst två 

tillvägagångssätt; primär- och sekundär datainsamling. Primärdata samlas in av 

forskaren själv, exempelvis genom intervjuer. Sekundärdata samlas inte aktivt in av 

forskaren själv utan har istället samlats in av andra forskare i ett annat syfte (Bryman & 

Bell, 2013), som exempelvis vetenskapliga artiklar (Ejvegård, 2003). För att hitta 
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vetenskapliga artiklar relaterade till studiens fyra problemformuleringar har databaserna 

OneSearch, Emerald och Business Source Premier använts. Sekundärdata har även 

hämtats från företagets hemsida och årsredovisning i syfte att ge en inledande 

beskrivning av företaget. Fördelarna med att använda sekundärdata är att det är mindre 

kostsamt och mindre tidskrävande än insamling av primärdata (Bryman & Bell, 2013). 

2.4.1 Tillvägagångssätt för problemformulering 1 - Hur kan en Current 

State Map illustreras för Företagets inleverans- respektive 

utleveransprocess? 

För att skapa den teoretiska referensramen för den första problemformuleringen 

samlades sekundärdata in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Tillämpad 

litteratur baseras dels på kurslitteratur samt annan litteratur relaterat till begreppen 

Inleveransprocess, Utleveransprocess, Lagerhantering, Value Stream Mapping och 

Lean. Bryman och Bell (2013) påpekar att stor vikt och eftertanke ska läggas på de 

sökord  som används. Således har frekvent använda sökord för att finna artiklar bland 

annat varit Value Stream Mapping, Lean, Outbound process, Inbound process, 

Warehouse Management och Material Handling. 
 

För att samla in empiri relaterat till den första problemformuleringen har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpats. Denna metod fokuserar på användandet av ord snarare än 

siffror (Bryman & Bell, 2013) och innehåller oftast inga mätbara variabler utan är 

beskrivande i den form att den redogör för den miljö studien äger rum i (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). En kvalitativ forskningsmetod innebär därmed att förståelse skapas för 

den sociala verkligheten beroende på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den (Biggam, 

2008; Bryman & Bell, 2013). 
 

Enligt Yin (2007) kan datainsamling i form av direkta observationer ske vid 

genomförandet av en kvalitativ fallstudie. Observationer har därför genomförts via 

processpromenader för att samla in primärdata gällande inleverans- respektive 

utleveransprocessen, vilket skapade en större förståelse och underlättade genomförandet 

av CSM. För studiens första problemformulering har totalt fem processpromenader 

genomförts. Under den första promenaden observerades processerna noggrant för att 

skapa en övergripande bild. Promenaden genomfördes tillsammans med både 

Inköpsansvarig och Lageransvarig för att få tillgång till så mycket information som 
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möjligt under ett och samma tillfälle. Under den andra processpromenaden fokuserade 

forskarna på att samla in kompletterande uppgifter och säkerhetsställa att processerna 

uppfattades på ett korrekt sätt. I samband med den andra processpromenaden gavs 

Inköpsansvarig möjlighet att kontrollera och kommentera de CSM-utkast som vid denna 

tidpunkt hade skapats med hjälp av papper och penna. 
 

Denna studie har tillämpat semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågor har 

ställs utifrån intervjuguider (Bryman & Bell, 2013). De intervjuguider som intervjuerna 

har utgått ifrån, relaterat till första problemformuleringen, går att finna i bilaga 1, 2, 3, 4 

och 5. Frågorna är allmänt formulerade vilket skapar möjlighet att ställa kompletterande 

frågor (Bryman & Bell, 2013), vilket var nödvändigt för att öka förståelsen för de 

aktiviteter som utförs inom processerna. 
 

För att fullborda utförandet av CSM tillämpades även en kvantitativ forskningsmetod i 

form utav tidsstudier (Hines & Rich, 1997). Bryman och Bell (2013) förklarar att en 

kvantitativ forskningsmetod har fokus på siffror och innehar därför en objektiv syn på 

verkligheten. Fokus för denna studie ligger inom ramarna av en kvalitativ 

forskningsmetod där tidsstudierna enbart användas som ett komplement för att skapa en 

djupare förståelse för de studerade processerna, vilket resulterar i att ett positivistiskt 

synsätt tillämpas. Studien kompletterades därför med ledtid och cykeltid för 

aktiviteterna inom Företagets inleverans- respektive utleveransprocess. Barnes (1980) 

menar att tillvägagångssättet kan variera beroende på aktiviteterna som studeras och hur 

insamlad data ska användas. För att stärka reliabiliteten för mätningarna, utfördes 

tidsstudierna under tre processpromenader. Vid första tillfället genomfördes mätningar 

på en torsdag kring lunchtid, vilket resulterade i få antal mätningar. Den andra gången 

genomfördes mätningen en tisdagsförmiddag och många tider kunde samlas in. Inför 

den tredje och sista mätningen valdes en annan dag, en onsdag, men återigen under 

förmiddagen. Detta för att tidigare tillfälle resulterade i flera insamlade mått och därmed 

valdes samma tidpunkt för att erhålla liknande fördelar (se bilaga 7). Med hänsyn till att 

tidsstudierna genomfördes under tre tillfällen och att ledtiderna under dessa tillfällen 

och för dessa mätningar varierade, beräknades medelvärdet i syfte att erhålla en ökad 

tillförlitlighet gällande ledtiden för de specifika aktiviteterna (se bilaga 8).  
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Datum Befattning Intervjumetod 
160112 Inköpsansvarig Möte 
160210 Inköpsansvarig & Lageransvarig Observation, Kompletterande information 
160229 Godsmottagare, Inköpsansvarig, 

Lagerpersonal & Orderhanterare 
Observation, Semistrukturerad intervju 

160303 Inköpsansvarig Mailintervju 
160310 Godsmottagare, Inköpsansvarig, 

Inköpspersonal, Lagerpersonal & 
Orderhanterare 

Semistrukturerad intervju 

160324 Controller Kompletterande information via mail 
160414 Inköpsansvarig & Lagerpersonal Semistrukturerad intervju 

Urvalet ska vara målinriktat vilket innebär att urvalet ska baseras på det som önskas 

upptäckas, skapa förståelse och få insikt om. Vid en kvalitativ forskningsmetod 

tillämpas vanligtvis slumpmässigt urval eller icke-slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 

2013). Denna studie har använt sig av ett icke-slumpmässigt urval, vilket innebär att en 

del studieobjekt i populationen har större möjlighet att väljas ut än andra (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt Merriam (1994) och Sörqvist (2004) är det viktigt att intervjua de 

individer som har bäst kunskaper och erfarenheter av den process som studeras, vilket 

kan ske genom involvering av dessa individer i arbetet med VSM. För denna studie 

skapades en första kontakt med Inköpsansvarig på Företaget, som sedan hänvisade till 

resterande respondenter. Därmed har denna studie tillämpat ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att forskarna först väljer ut ett antal respondenter som är relevanta 

för studien, i detta fallet Inköpsansvarig. Därefter kan forskarna ta dessa till hjälp för att 

få kontakt med ytterligare respondenter som kan bidra till att nå studiens syfte (Bryman 

& Bell, 2013). Nedan presenteras en tabell över de respondenter som har deltagit i 

studiens första problemformulering (se tabell 1). Eftersom studieföretaget har valt att 

vara anonyma presenteras enbart respondenternas befattning och inte namn eller andra 

personliga egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1: Intervjurespondenter som har deltagit i datainsamling för den första problemformuleringen 

(Egen illustration). 
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2.4.2 Tillvägagångssätt för problemformulering 2 - Vilka slöserier, 

relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan identifieras inom 

Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 

Studiens andra problemformulering utgår ifrån det resultat som framställts under 

föregående kapitel, vilket är visualisering av inleverans- respektive utleveransprocessen. 

Teorier samlades därför in från sekundärdata, gällande slöserier och hur de kan 

identifieras. Sökord som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är bland annat 

Waste, Waste management, Overproduction, Transportation, Waiting, Overprocessing, 

Inventory, Movement, och Lean. För att komplettera den teoretiska referensramen har 

även teori hämtats från litteratur som har hittats utifrån liknande sökord. Även olika 

internetsidor har tillämpats som källa för att komplettera teorikapitlet. 
 

För den andra problemformuleringen har enbart en kvalitativ forskningsmetod använts, 

vilket innebär att inga mätbara variabler presenteras (Bryman & Bell, 2013). Den 

primärdata som samlades in genomfördes genom ytterligare två processpromenader, 

som bidrog till att komplettera empirin. Även här ställdes kompletterande frågor under 

processpromenaden. Precis som för den första problemformuleringen har intervjuguider 

använts, för de semistrukturerade intervjuerna, för att se till att de ämnen som behöver 

beröras och diskuteras tas upp under intervjuerna, utan att det blir alltför styrt (se bilaga 

3, 5 & 6). Sekundärdata har även använts i form utav ett internt dokument som har 

framställts av Företaget, en kravspecifikation, som specificerar vilka krav som ställs på 

leverantörerna. 
 

Urvalet av intervjurespondenter till den andra problemformulering baserades på Bryman 

och Bells (2013) argument gällande vad som är lämpligt under genomförandet av en 

kvalitativ forskningsmetod, vilket är ett slumpmässigt urval eller ett icke-slumpmässigt 

urval. Vid val av intervjurespondenter har avsikten varit att intervjua de som arbetar 

närmast de aktiviteter där möjliga slöserier kan uppstå och därav tillämpades ett icke-

slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). Nedan följer en detaljerad tabell över de 

intervjurespondenter som deltagit i intervjuer för den andra problemformuleringen (se 

tabell 2). 
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Datum Befattning Intervjumetod 
160112 Inköpsansvarig Möte 
160210 Inköpsansvarig & Lageransvarig Observation 
160229 Inköpsansvarig, Lagerpersonal & 

Orderhanterare  
Observation, Kompletterande information 

160310 Godsmottagare, Inköpsansvarig & 
Lagerpersonal  

Semistrukturerad intervju 

160414 Godsmottagare, Inköpsansvarig & 
Lagerpersonal 

Observation, Semistrukturerad intervju  

160419 Lagerpersonal  Observation, Kompletterande information 
160504 Inköpsansvarig & Lagerpersonal Semistrukturerad intervju 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 2: Intervjurespondenter som har deltagit i datainsamling för den andra problemformuleringen  

(Egen illustration). 

 

2.4.3 Tillvägagångssätt för problemformulering 3 - Vilka rotorsaker kan 

urskiljas för de identifierade slöserierna?  

För den tredje problemformulering har teori hämtats från sekundärkällor, så som 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Sökorden Cause and Effect, Ishikawa diagram, 

Fishbone diagram, Rootcauses, Causes, Five Why’s och Question why har tillämpats 

både för att finna litteratur och vetenskapliga artiklar. 
 

Detta kapitel presenterar inte någon ny empiri utan baseras enbart på tidigare 

presenterade resultat och den insamlad empirin för problemformulering två. Detta är på 

grund utav att kapitlet syftar till att öka förståelsen för redan insamlad data, genom att 

analysera tidigare resultat med kompletterande teori. Därav finns det inga nya 

intervjuguider att relatera till och inget nytt urval av respondenter. 

2.4.4 Tillvägagångssätt för problemformulering 4 - Vilka 

förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade rotorsakerna i syfte att 

nå det tillstånd som beskrivs i Future State Map? 

Inför den fjärde och sista problemformuleringen samlades teori in gällande vilka 

alternativ som är möjliga för företaget att genomföra för att minimera på de 

identifierade slöserierna och dess rotorsaker. Med andra ord, vad som är möjligt att 

genomföra utifrån företagets befintliga förutsättningar. Därav har sekundärdata samlats 

in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar för att undersöka vilka möjligheter som 

finns. Dessa hämtades med hjälp utav följande sökord; Future state mapping, 
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Orderpicking systems, Layout, Linear flows, Material flow, 5S, Routine, 

Standardization, RFID, Barcode Scanning. Inför detta teorikapitel hade författarna även 

en önskan av att hitta orderplockningssystem som baseras på ny teknologi, alternativt 

framtida teknologi eftersom den teknologiska aspekten är något som har en stor 

inverkan på verksamheter idag. Därför samlades sekundärdata även in från olika 

internetsidor, eftersom avsaknad av vetenskapliga artiklar gällde för detta 

ämnesområde. De sökord som har använts är bland annat SmartWatches och 

SmartGlasses. 
 

Precis som för föregående kapitel lyser ett empirikapitel även här med sin frånvaro. 

Detta är på grund utav att detta kapitel baseras på resultat från tidigare 

problemformuleringar samt empiri som presenteras inom kapitlet för den första och 

andra problemformuleringen. Med detta sagt finns det varken nya intervjuguider eller 

urvalstabeller att tillgå för detta kapitel. 
 

2.5 Analysmetod 

Vid genomförandet av analyser beror dess kvalitet på kvaliteten av den data som har 

samlats in. Därför är det avgörande för de förbättringsförslag som presenteras för den 

sista problemformuleringen, att tillvägagångssättet presenteras för den undersökning 

och insamling av data som har skett under studiens gång. Beslut bör alltid baseras på 

den kunskap och fakta som samlats in och bör därmed inte enbart vara antaganden och 

spekulationer. Genom att forskarna under studiens gång erhåller en förståelse för 

processerna där slöserier uppstår kan korrekta lösningar identifieras och rätt beslut fattas 

(Sörqvist, 2004). 

 

Yin (2007) nämner flera olika tillvägagångssätt för att analysera den data som samlats 

in utifrån studiens syfte. Denna studie kommer därför att beröra analysmetoderna 

formulering av förklaringar och logiska modeller. Formulering av förklaringar innebär 

att data analyseras genom att skapa en förklaring av fallet. Detta tillämpas i denna studie 

genom att studiens arbetsprocess bygger på tillvägagångssättet för VSM. Detta innebär 

inledningsvis att de nuvarande processerna förklaras utifrån varsin CSM. Därefter 

förklaras resterande problemformuleringar stegvis baserat på utfallet av den tidigare 

problemformuleringen, vilket resulterar i att de är sammanlänkade. Det innebär att 

slöserier identifieras utifrån den CSM som skapades i första problemformuleringen för 
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inleverans- respektive utleveransprocessen. Detta resulterar i att den sista 

problemformuleringen, där två FSM har skapats, baseras på tidigare resultat och mynnar 

ut i förbättringsåtgärder.  

 

Logiska modeller används genom att det empiriska materialet jämförs med händelser 

som teoretiskt förväntas ske. Dessa tekniker kan vara värdefulla för att skapa analyser 

av hög kvalitet samt för att minimera svårigheter i analysprocessen (Yin, 2007). 

Sörqvist (2004) diskuterar att det även bidrar till att strukturera information och hjälpa 

individers insikt framåt. Jämförelsen sker naturligt genom att studien använder ett 

deduktivt angreppsätt där det empiriska materialet samlas in utifrån en teoretisk 

referensram, varvid dessa två senare jämförs och analyseras. Nedan illustreras den 

analysmodell som studien tillämpar (se figur 5).  
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Kapitel 4: Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 

	

Kapitel 6: Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade slöserierna? 

Kapitel 7: Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade rotorsakerna i syfte att nå det tillstånd  

som beskrivs i Future State Map? 

 

4.1 Teoretisk referensram 
4.1.1 Inleveransprocessen 
4.1.2 Utleveransprocessen 
4.1.3 Value Stream Mapping (VSM) 
 

4.2 Empiri 
4.2.1 Inleveransprocessen 
4.2.2 Utleveransprocessen 
 
 

4.3 Analys 
4.3.1 Current State Map 
4.3.1.1 Inleveransprocessen 
4.3.1.2 Utleveransprocessen 

 

Kapitel 5: Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan identifieras inom Företagets 

inleverans- respektive utleveransprocess? 

5.1 Teoretisk referensram 
5.1.1 Slöserier 
5.1.2 Kategorisering av aktiviteter 
 

5.2 Empiri 
5.2.1 Godsmottagning 
5.2.2 Godsregistrering 
5.2.3 Transport relaterat till         
____-inleveransprocessen 
5.2.4 Huvudlager 
5.2.5 Orderplockning 
5.2.6 Från produktion till utleverans 
5.2.7 Från produktion till huvudlager 
5.2.8 Utleverans 
5.2.9 Kontroll 
 

5.3 Analys 
5.3.1 Godsmottagning 
5.3.2 Godsregistrering 
5.3.3 Transport relaterat till -----------
-------inleveransprocessen 
5.3.4 Huvudlager 
5.3.5 Orderplockning 
5.3.6 Från produktion till utleverans 
5.3.7 Från produktion till huvudlager 
5.3.8 Utleverans 
5.3.9 Kontroll 
 

6.1 Teoretisk referensram 
6.1.1 Orsak-verkan-samband 
6.1.1.1 Ishikawadiagram 
 

6.2 Analys 
6.2.1 Väntetid 
6.2.2 Rörelse 
6.2.3 Överarbete 
 

7.1 Teoretisk referensram 
7.1.1 Layout 
7.1.2 5S 
7.1.3 Orderplockningssystem 
 

7.2 Analys 
7.2.1 Future State Map 
7.2.2 Förbättringsförslag 
 

Kapitel 8: Slutsatser 

4.4 Diskussion 
 
 

5.4 Diskussion 
 
 

6.3 Diskussion 
 

7.3 Diskussion 
 

 

 

 
 

Figur 5: Analysmodell (Egen illustration). 

 

Kapitel 3: Beskrivning av studiens arbetsprocess 
3.1 Value Stream Mapping 
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2.6 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) diskuterar validitet och reliabilitet som kriterier för 

forskningskvalitet. Genom noggrann bearbetning av materialet kan dessa två kriterier 

uppnås (Holme & Solvang, 1997). Yin (2007) utvecklar dessa kriterier ytterligare och 

föreslår fyra kvalitetskriterier: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. Kriterierna nedan beskrivs övergripande där studiens målsättning har varit 

att ta hänsyn till dessa genom hela undersökningsprocessen. 
 

Det första kriteriet, begreppsvaliditet, innebär att de begrepp som ska studeras bör 

operationaliseras varpå Yin (2007) föreslår tre tillvägagångssätt för att säkerhetsställa 

begreppsvaliditeten; användning av flera källor, formulering av en beviskedja och 

möjlighet för nyckelrespondenter att granska forskningsrapportens innehåll. I denna 

studie har begreppsvaliditet tillämpats genom definiera de begrepp som huvudsakligen 

används för att på så sätt skapa förståelse. Dessutom har flera källor använts för att 

stödja att teorin är relevant och tillförlitlig. Därtill har Inköpsansvarig på Företaget 

regelbundet fått ta del av det senaste utkastet i syfte att granska och ge konstruktiv 

kritik. 
 

Det andra kriteriet, intern validitet, innefattar huruvida det finns ett kausalt samband 

mellan studiens problemformuleringar och slutsats (Yin, 2007). Det vill säga, i vilken 

utsträckning studien undersöker det som studien faktiskt avser att undersöka (Björklund 

& Paulsson, 2012). Intern validitet innefattar därmed den koppling som finns mellan 

teori och empiri, vilket studien påvisar genom den stegvisa uppbyggnaden av studiens 

fyra problemformuleringar. Enligt Yin (2007) är detta typiskt för fallstudier, eftersom 

forskaren antar att en händelse är en följd utav en annan händelse, vilket leder till 

hållbara slutsatser. För att uppnå inre validitet krävs bland annat att frågor ställs till rätt 

personer (Svenning, 2003), vilket har säkerställts genom att studiens respondenter är de 

medarbetare som arbetar med hanteringen av materialflödet. Dessutom menar Svenning 

(2003) att inre validitet uppnås genom att rätt mätinstrument används vid rätt tillfälle 

samt att tillräckligt antal indikatorer används, vilket har säkerställts genom att mätning 

har genomförts vid flera tillfällen där de indikatorer som använts är de som 

rekommenderas för tillämpning av VSM. 
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Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra 

studier (Yin, 2007). Till skillnad från inre validitet, omfattar yttre validitet hela studien 

och dess förankring i andra kontexter. Med hänsyn till att fallstudier utgår från en 

specifik kontext med specifika förutsättningar som är problematiska att direkt 

generalisera i andra kontexter nämner Yin (2007) att fallstudier istället bygger på 

analytiska generaliseringar. Resultatet ska därmed istället generaliseras till en annan 

teori. Generalisering åstadkoms därför först när studiens resultat går att replikera (Yin, 

2007), vilket studiens utförliga metodkapitel möjliggör. 
 

Det sista kriteriet, reliabilitet, handlar om i vilken utsträckning samma resultat kan 

uppnås om undersökningen skulle upprepas (Björklund & Paulsson, 2012; Holme & 

Solvang, 1997; Yin, 2007). Det vill säga, om resultatet är pålitligt (Biggman, 2008). För 

att nå en hög reliabilitet måste de begrepp som används i studien vara väldefinierade 

innan undersökningen genomförs. Respondenterna ska därmed inte själva behöva 

tvingas skapa egna definitioner gällande tid-, mängd-, och andra måttenheter (Svenning, 

2003). Studien är pålitlig i den mån att den har genomförts i syfte att motsvara den 

verklighet den ämnar studera och att tillvägagångssättet är beskrivet noggrant i syfte att 

möjliggöra replikering av studiens resultat. Enligt Biggam (2008) kan en undersökning 

ha en hög validitet, men samtidigt en låg reliabilitet. En sådan situation kan uppstå om 

den information som samlas in under intervjuerna inte registreras (Biggam, 2008). För 

att undvika detta har därför datum och respondentens befattning registrerats för varje 

tillfälle data har samlats in, i syfte att stärka reliabiliteten.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Författarna Holme och Solvang (1997) anser att respekt för medmänniskor är en 

grundläggande utgångspunkt för all samhällsforskning. Därför bör ett antal etiska 

problemformuleringar behandlas vid genomförandet av undersökningar för att skydda 

de deltagande respondenterna. Det finns fem principer som  studier bör ta hänsyn till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). 
 

Informationskravet innebär att respondenterna ska få fullständig information om 

forskningsprocessen och syftet med studien. För respondenten som bidrar med 

information är integritet av stor vikt (Holme & Solvang, 1997) och därför är det viktigt 
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enligt Ejvegård (2003) att inleda intervjuer med att fråga respondenten om han eller hon 

vill vara anonym eller inte. Detta faller inom ramarna för samtyckeskravet, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär att deltagarna ska ha vetskap om att deltagandet i 

studien är frivilligt.  Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna ska behandlas under konfidentialitet, vilket innebär att personliga uppgifter 

och känslig information ska skyddas från obehöriga (Bryman & Bell, 2013). Sådan 

information kan till exempel vara en persons organisationstillhörighet, yrke och ålder 

(Ejvegård, 2003). Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas in under 

forskningsprocessen enbart får användas i enlighet med studiens syfte. Till sist innebär 

falska förespeglingar att forskaren inte får förse deltagarna i undersökningen med 

information som är falsk eller vilseledande (Bryman & Bell, 2013). 
 

Vid genomförandet av denna studie tas dessa fem principer i beaktning. Mer specifikt 

innebär detta att deltagande respondenter medverkar frivilligt, att de ges full insyn och 

förståelse av studiens syfte och fortsatta process samt att insamlad information 

behandlas med omsorg. Studieföretaget har valt att vara anonyma, vilket respekteras 

och därför nämns inte företagets namn i studien. Vidare är därför även respondenterna 

anonyma och benämns endast med befattning och datum när intervjuerna genomfördes. 

De är dessutom försäkrade om att insamlad information enbart används i enlighet med 

studiens syfte. 

 

2.8 Metodkritik  
Kritik gällande den kvalitativa forskningen fokuserar bland annat på att den är alltför 

subjektiv. Det innebär att resultaten riskerar att utgå ifrån forskarens uppfattning av vad 

som är viktigt och betydelsefullt samt det nära förhållandet som forskaren skapar med 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Denna studie ämnar undersöka en företeelse 

som Företaget har uppmärksammat inom sin verksamhet, vilket innebär att de är 

angelägna om att erhålla ett resultat. Det som är betydelsefullt för dem att undersöka har 

därför blivit betydelsefullt för studien och detta leder till att en viss grad av subjektivitet 

som är problematisk att undvika (Björklund & Paulsson, 2012). 
 

Ytterligare problematik som kan uppstå är att en kvalitativ undersökning är 

problematisk att replikera. Detta orsakas främst utav att semistrukturerade 

intervjuformer används, vilket kan resultera i olika utfall. Bryman och Bell (2013) 
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menar också att detta kan medföra risker genom att egna uppfattningar och åsikter kan 

påverka undersökningen, både från forskare men också från  respondenter. Studien har 

genomgående haft en strävan att minimera den skada som egna åsikter kan skapa genom 

att lyssna på vad respondenterna berättar och återge berättelsen med respondenternas 

egna ord. Ytterligare en risk som kan uppstå är att respondenterna ger en alltför positiv 

bild av företaget som inte till fullo stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 

2013). Studien har därför som målsättning att respondenterna ska återge händelser 

verklighetstroget och sanningsenligt. En annan faktor som kan komma att påverka 

intervjuerna är relaterade till forskarnas personlighet (Ejvegård, 2003). Ejvegård (2003) 

diskuterar att en stressad och nervös intervjuare kan komma att påverka respondenten 

och dennes svar, vilket kan resultera i ett felaktigt resultat. Med utgångspunkt ur detta 

har studien syftat till att schemalägga intervjuerna på ett sådant sätt att de inte stör 

respondenternas arbetsuppgifter. 
 

2.9 Källkritik 

Ejvegård (2003) presenterar fyra krav att ha i åtanke vid val av källor, eftersom det är 

viktigt att tänka på tillförlitligheten i de källor som används. Äkthetskravet innebär att 

forskarna ska tänka till och fråga sig om källan är förfalskad eller äkta. Det andra 

kravet, oberoendekravet, innebär att värdet av källan ska fastställas. Detta kan göras 

genom att undersöka vart fakta och uppgifter härstammar ifrån. I denna bemärkelse 

anses primärkällor vara bättre än sekundärkällor. Färskhetskravet handlar om när källan 

skapades, eftersom ny forskning kan innehålla mer aktuell fakta och forskning inom 

området än en äldre källa. Det sista kravet, samtidighetskravet, innebär att forskaren bör 

sträva mot att källan ska ligga nära de tidshändelser som beskrivs i studien (Ejvegård, 

2003). 
 

Dessa fyra krav har alla funnits i åtanke under studiens genomförande. Äkthetskravet 

har bland annat varit en förutsättning vid val av källor. Alla artiklar som används i 

studien har genomgått en granskning via Ulrichsweb. Är artikeln refererad innebär detta 

att artikeln kan tillämpas som källa och att den därmed anses vara trovärdig och äkta. 

Ofta har flera olika källor använts som instämmer med varandra gällande den valda 

teorin för att se till att den teoretiska referensramen är tillförlitlig. För att ta hänsyn till 

oberoendekravet har främst primära källor använts i så stor utsträckning som möjligt vid 

insamling av empiri. För att uppfylla färskhetskravet, har hänsyn tagits till valda artiklar 



 
 

 35 

	
2.1 Forskningsdesign 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

2.4 Studiens tillvägagångssätt för datainsamling 

Fallstudie 

Positivistiskt 

Deduktivt 

Problemformulering 1 • Kvalitativ- & kvantitativ 
forskningsmetod 

• Primär- & sekundär data 
• Observationer 
• Semistrukturerade intervjuer 
• Icke-slumpmässigt urval  

Problemformulering 2 

Problemformulering 3 

Problemformulering 4 

• Kvalitativ forskningsmetod 
• Primär- & sekundär data 
• Observationer 
• Semistrukturerade intervjuer 
• Icke-slumpmässigt urval  

• Primär- & sekundär data 
  

• Primär- & sekundär data 
  

2.5 Analysmetod Formulering av förklaringar 
& logiska modeller 

och vald litteraturs publiceringsår. Eftersom det undersökta ämnet har genomgått en 

ständig utveckling under de senaste decennierna har forskarna strävat efter att främst 

hitta källor från de senaste tio åren. Dock bottnar vissa teorier i äldre källor, eftersom 

hänvisning bör ske till originalkällan. Samtidighetskravet uppfylls genom att studien 

undersöker en aktuell företeelse inom Företagets verksamhet. 
 

2.10 Metodsammanfattning 
Nedan följer en illustrerad sammanfattning av de metodval som gjorts (se figur 6). 

Därefter följer en kort beskrivning av studiens tillvägagångssätt för att säkerhetsställa 

att kvalitetskriterier samt forskningsetiska överväganden uppfylls (se figur 7 & 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6: Metodsammanfattning (Egen illustration). 
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Begreppsvaliditet 

Intern validitet 

• Definiering av begrepp 
• Tillämpning av flera källor 
• Granskning av nyckelrespondent 

• Stegvis uppbyggnad genom 
studiens problemformuleringar 

• Lämpliga intervjurespondenter 
• Flera mätningar med mått som 

föreslås för tillämpning av VSM 
 
 Extern validitet 

Reliabilitet 

• Analytisk generalisering 
• Utförligt metodkapitel som 

beskriver studiens 
arbetsprocess 

• Tydliga definitioner 
• Motsvarar verkligheten 
• Noggrant beskrivet 

tillvägagångssätt 
 
 
 

2.6 Kvalitetskriterier 

	
2.7 Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet • Alla respondenter ges fullständig 
information om studiens syfte och 
forskningsprocess 

Samtyckeskravet • Alla respondenter ges 
information om att deltagande 
är frivilligt 

 

Konfidentialitets- och 
anonymitetskravet 

• Personlig information och 
känslig information skyddas 
från obehöriga 

• Studieföretag och 
respondenter är anonyma 

 
 • Uppgifter som samlas in 

används enbart i enlighet med 
studiens syfte 

Nyttjandekravet 

Falska 
föreförespeglingar 

• Forskarna förser inte 
deltagarna med falsk eller 
vilseledande information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Sammanfattning över studiens kvalitetskriterier (Egen illustration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Sammanfattning över studiens forskningsetiska överväganden (Egen illustration). 
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3 Beskrivning av studiens arbetsprocess 
Detta kapitel presenterar Value Stream Mapping (VSM) och dess tillvägagångssätt 

vilket skapar det ramverk som studien fortsättningsvis kommer att baseras på. 

Problemformulering ett baseras på de två första stegen av tillvägagångssättet för VSM. 

Vidare behandlar problemformulering två och tre de moment som behövs för att kunna 

besvara problemformulering fyra, vilket behandlar de två sista stegen av 

tillvägagångssättet.  

 

3.1 Value Stream Mapping 

VSM är en av de mest tillämpade metoderna inom leanfilosofin (Hines & Rich, 1997; 

Khurum et al., 2014) och är ett tillvägagångssätt för att observera och visualisera 

material- och informationsflödet. Syftet är att identifiera och synliggöra alla aktiviteter 

som utförs inom en process (Green et al., 2010; Helleno et al., 2015; Khurum et al., 

2014), vilket även synliggör vilken information varje aktivitet och process har tillgång 

till (Schmidtke et al., 2014). Vidare tillhandahåller VSM skapandet av ett idealt 

framtida tillstånd med bättre resultat gentemot den nuvarande situationen (Jones & 

Womack, 2003).  
 

VSM är effektivt i termer av att det är uppriktigt och ärligt (Schmidtke et al., 2014). 

Trots verktygets enkelhet har det stor potential till att förbättra processer (Pavnaskar et 

al., 2003). Genom att visualisera en process går det att, på ett lättförståeligt sätt, förklara 

för medarbetarna hur alla delar i processen hör samman och individuella slöserier kan 

synliggöras (Dinesh et al., 2008; Ljungberg & Larsson, 2012; Khurum et al., 2014). 

Enligt Seth och Gupta (2005) skapar detta i sin tur, hög kvalitet och ökar processens 

lyhördhet inför kundernas behov, samtidigt som materialflödets effektivitet ökar. 

Författarna Abdulmalek och Rajgopal (2007) och Matt (2014) framför även att VSM är 

ett effektivt verktyg för att analysera och omstrukturera en försörjningskedja, både 

gällande material- och informationsflödet. 
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Produktfamilj 

Current State Map 

Future State Map 

Handlingsplan 

3.1.1 Tillvägagångssätt för VSM 

Tapping, Luyster & Shuker (2002) introducerar ett tillvägagångssätt för tillämpning av 

VSM som består utav fyra steg; val av produktfamilj, utformning av en Current State 

Map (CSM), utformning av en Future State Map (FSM) och till sist en handlingsplan 

för att nå det tillstånd som beskrivs i FSM (se figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9: Tillvägagångsätt för VSM (Rother &  Shook, 2004, s. 7). 

 

Det första steget innebär att en produktfamilj väljs ut, det vill säga en grupp av 

produkter som har liknande attribut eller tillverkningsmetoder (Abdulmalek & Rajgopal, 

2007; Hines & Taylor, 2000; Schmidtke et al, 2014; Tapping et al., 2002). Detta görs 

för att undvika förvirring, överflödiga komplikationer och för att behålla verktygets 

inverkan på flödet (Schmidtke et al., 2014).  
 

Därefter görs en kartläggning över nuläget (Hines & Taylor, 2000; Schmidtke et al, 

2014); en CSM (Tapping et al., 2002). CSM visualiserar den nuvarande situationen och 

synliggör områden som har potential att förbättras, det vill säga processens svagheter 

och slöserier (Seth & Gupta, 2005; Tyagi et al., 2015). För att kunna få en uppfattning 

om de nuvarande aktiviteterna är det fördelaktigt att promenera längs med processen 

(Abdulmalek & Rajgopal, 2007), där även informationsflödet som sker mellan 

aktiviteterna ska inkluderas. Visualisering av material- och informationsflödet 

möjliggörs därefter med hjälp utav symboler (se figur 10) (McManus, 2005). 

Författarna Braglia, Carmignani och Zammori (2006) menar att enbart nyckelaktiviteter 
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inom flödet bör kartläggas eftersom kartan annars blir allför komplex, vilket kan leda 

till att den varken blir funktionell eller applicerbar. För att erhålla en djupare förståelse 

bör även ledtiden för varje aktivitet beräknas, samt processens totala cykeltid (Rother & 

Shook, 2004). Enligt Cook (2011) innebär ledtid den tid som det tar för material att 

förflytta sig från en aktivitets start till slut. Cykeltiden innebär den tid det tar för 

materialet eller produkten att bli färdigbehandlad i en process. Med andra ord är 

cykeltiden summan av alla ledtider inom en utvald process (McManus, 2005; Pakdila & 

Leonard, 2004; Rother & Shook, 2004).  
 

I det tredje steget av tillvägagångssättet för VSM skapas en FSM (Schmidtke et al., 

2014). Med  utgångspunkt ur den CSM som har skapats klassificeras de aktiviteter, som 

de identifierade slöserierna kan hänföras till, utefter om de är värdeadderande, 

nödvändiga men icke-värdeadderande eller icke-värdeadderande. De bakomliggande 

orsakerna relaterat till respektive identifierat slöseri, som kan hänföras till icke-

värdeadderande aktiviteter, undersöks därefter mer djupgående varpå en FSM skapas 

som illustrerar processen utan slöserier (McManus, 2005) och icke-värdeadderande 

aktiviteter (Chen et al, 2013). FSM illustrerar därmed en framtida ideal process 

(Schmidtke et al., 2014; Tapping et al., 2002).  
 

Följaktligen skapar FSM en grund för vilka förändringar som bör genomföras inom 

verksamheten (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; McManus, 2005). Det illustreras i figur 

9, som det sista steget av tillvägagångssättet för VSM; en handlingsplan (McManus, 

2005; Schmidtke et al., 2014). På detta sätt tillhandahålls förslag gällande hur det 

önskvärda tillståndet kan uppnås och en förståelse skapas kring vart företaget vill i 

framtiden (Chen & Meng, 2010; McManus, 2005; Schmidtke et al., 2014). Enligt 

författarna Rother och Shook (2004) är FSM målet med VSM, utan en FSM har CSM 

inget syfte.  
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Aktivitet i processen 

	 	
Extern eller intern part, kan exempelvis vara 
leverantör, extern kund eller en intern kund 

	 	
Extern transport av materialflödet till och 
från företaget 

	 	
Lager/avlastningsplats	

	  
Manuell kontroll 

	 	
Operatör	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

3.1.2 Symboler för kartläggning 

Skapandet av en CSM och en FSM inleds med papper och penna (Chen & Meng, 2010) 

och med hjälp av standardiserade symboler som förklarar aktiviteter och händelser i 

material- och informationsflödet (Chen et al, 2013; Lian & van Landeghem, 2002). 

Nedan illustreras dessa symboler samt en kort förklaring av vad dessa innebär (se figur 

10) (Rother & Shook, 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Symboler som används för skapandet av CSM samt FSM (Rother & Shook, 2004). 
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Manuellt informationsflöde 

	  
Elektroniskt informationsflöde 

	 	
Transport av material baserat på efterfrågan 
från företaget  
 

	  
Transport av material baserat på efterfrågan 
från kund 
 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10 (forts.): Symboler som används för CSM samt FSM (Rother & Shook, 2004). 
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Leverantör 

Råmaterials- 
lager 

Produktion 

Färdigvaru- 
lager 

Kund 

 

Företag 

	

Inleverans 

4 Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets 

inleverans- respektive utleveransprocess? 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram samt den empiri som behövs för att 

besvara studiens första problemformulering. Vidare mynnar dessa avsnitt ut i en analys 

som illustrerar Företagets inleverans- respektive utleveransprocess utifrån två CSM. 

Slutligen avslutas kapitlet med en diskussion som sammanfattar kapitlets resultat. 

 

4.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för detta kapitel baseras på teori kring aktiviteter inom 

inleverans- respektive utleveransprocesser.  
 

4.1.1 Inleveransprocessen 

Författarna Barnes (2001) och Sehgal (2009) definierar inleveransprocessen, inom en 

produktionsanläggning, som en process associerad med godsmottagning, lagerhållning 

av råmaterial och hantering av materialflödet (se figur 11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Inleveransprocessen (Egen illustration med inspiration från Andersson, Aronsson & 

Storhagen, 1989; Lumsden, 2012). 

 

4.1.1.1 Godsmottagning 

Inleveransprocessen inom ett lager startar med aktiviteten godsmottagning, som sker när 

material anländer till lagrets lastportar. Här väntar materialet tills dess att det 

transporteras vidare till nästa aktivitet i processen (Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, 

van Houtum, Mantel & Zijm, 2000). För att möjliggöra effektiv hantering av det 

inkommande materialflödet bör materialet vara packat på pallar och avlastning bör 

genomföras med hjälp av truckar, som sedan transporterar materialet till en 
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förutbestämd avlastningsyta (Bowersox, Closs & Cooper, 2007; Gu et al., 2007). 

Dessutom bör godsmottagningen vara bunden till en tidtabell för att minska risken för 

köbildning (Atlet, 1996).  
 

4.1.1.2 Godsregistrering 

Vid inleveransytan ska en kontroll av materialet genomföras gällande kvalitet och 

kvantitet, gentemot frakt- och följesedel, i syfte att upptäcka eventuella fel samt skador 

innan det är försent (van den Bergh & Zijm, 1999; Jonsson & Mattsson, 2012; Lao, 

Choy, Ho, Tsim & Lee, 2011). När pallen är ankomstregistrerad förses den med en 

etikett som visar vilken lagerplats den ska transporteras till (van den Bergh & Zijm, 

1999). Val av lagerplats är betydelsefullt eftersom det har stor inverkan på lagrets 

kapacitet och orderplockning som sker senare i processen (Gu et al., 2007). När pallen 

har tilldelats en lagerplats är det viktigt att pallen snabbt transporteras in till lagret för 

att inte blockera nästa inkommande leverans (Accorsi et al., 2014; Bowersox et al., 

2007; Gu et al., 2007; Sehgal, 2009).  
 

4.1.1.3 Lager 

Lagring innebär den fysiska lagerhållningen av material och produkter (Accorsi et al., 

2014; Jonsson & Mattsson, 2012). Det finns olika varianter av lager varav en är 

råmaterialslager, som innehar material avsett för bearbetning eller montering (Olhager, 

2013). Detta material kan ofta bli liggandes en längre period i lagret innan det används i 

produktionen (Rother & Shook, 2004). Andra varianter är PIA-lager som lagrar material 

under bearbetning och färdigvarulager som lagrar slutprodukter vilka är klara för 

leverans till kund (Olhager, 2013). Enligt Rother och Shook (2004) är det av stor vikt att 

identifiera vart lagring sker eftersom det kan ske på flera olika ställen inom ett 

materialflöde. 
 

Ställage är en av flera olika tekniker som kan användas i syfte att lagra pallar. Lagring 

på ställage innebär att pallarna placeras i fack i en särskild hyllkonstruktion (se figur 12) 

(Jonsson & Mattsson, 2012). Syftet med denna teknik är att ge truckar enkel åtkomst 

från transportgångarna, vilket ökar lagrets flexibilitet (Caron, Marchet & Perego, 2000; 

Jonsson & Mattsson, 2012; Olhager, 2013). Dock minskar utnyttjandet av golvyta inom 

lagret, eftersom stora delar av ytan används till transportgångar. Dessutom är det vanligt 

förekommande att flera olika hanteringssystem, exempelvis olika typer av truckar, 

måste användas för att förflytta pallarna inom lagret.  
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Figur 12: Ställage (Jonsson & Mattson, 2012, s.73). 

 

4.1.1.4 Orderplockning 

Orderplockning sker när material hämtas från lagret för att möta en specifik order, vilket 

är kritiskt för ett företags framgång (Tompkins et al., 2010). Plockningen utgår ifrån 

bästa möjliga plocksekvens och rutt för att minimera antal transporter och 

transportsträckor (Won & Olafsson, 2005) och därmed kostnaderna för 

materialhanteringen. Det möjliggör även ett effektivt utnyttjande av tillgänglig 

transportkapacitet genom att ordrar som ska plockas konsolideras eller delas (Gu et al., 

2007). Enligt Faber et al. (2013) är dessa faktorer av stor betydelse, eftersom 

majoriteten av det arbete som utförs inom ett lager är just orderplockning. 
 

När efterfrågan i produktion uppstår plockas materialet från sin lagerplats, utifrån en 

plockorder som listar artikelnummer och kvantitet (Atlet, 1996; van den Bergh & Zijm, 

1999). Även benämning av artikelnummer och storlek på artikeln bör stå med på 

plockordern för att underlätta identifikation av pallen. Orderplockningen genomförs 

med hjälp av truckar och startar och slutar vid samma arbetsstation, det vill säga den 

plats där plockordern hämtas och lämnas. På denna plats lastas de plockade pallarna av 

och väntar på nästa aktivitet i processen, det vill säga transport till produktionen (Gu et 

al., 2007).  
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lager 
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Utleverans 

4.1.2 Utleveransprocessen 

Enligt författaren Mulcahy (1994) kan utleveransprocessen associeras med aktiviteter 

som behandlar de färdiga produkterna, som exempelvis packning, kontroller gällande 

kvantitet och kvalitet, tilldelning av adressetiketter, lagring och slutligen lastning på 

utgående transporter. Med andra ord förbereds och transporteras de färdiga produkterna 

från produktionen, ut ur lagret och avslutningsvis till avsedd destination (se figur 13) 

(Hedler Staudt, Alpan, Di Mascolo & Taboada Rodriguez, 2015; Knolmayer, 

Mertenx,  Zeier & Dickersbach, 2009; Rouwenhorst et al., 2000; Sehgal, 2009).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Utleveransprocessen (Egen illustration med inspiration från Andersson, Aronsson & 

Storhagen, 1989; Lumsden, 2012). 

 

Enligt Gu et al. (2007) har respektive lastport ofta en förutbestämd destination eller rutt 

med tillhörande ytor inne på utleveransytan, vilket innebär att den transport som ska 

köra till en specifik destination eller köra en specifik rutt parkerar vid tillhörande 

lastport. Därmed väntar de färdiga produkterna på avsedda platser, beroende på vart de 

ska, tills dess att utleverans sker (Boysen, Fliedner & Scholl, 2010). Författarna Wei 

och Leung (2011) förklarar att lämpliga truckar bör vara tillgängliga för att förflytta 

pallar från utleveransytan till lastbilen. 
 

Innan de färdiga produkterna lastas på lastbilarna för utleverans måste de genomgå vissa 

förberedelser (Frazelle, 2001; Tompkins et al., 2010). Författaren Mulcahy (1994) 

förklarar att de färdiga produkterna måste packas i syfte att undvika skador under 

leveransen. Slutligen förbereds dokument som exempelvis packlistor, adressetiketter 

och fraktsedlar (Frazelle, 2001; Tompkins et al., 2010), vilket ger information om 

pallarnas identitet, mottagare och leveranstid. Dessutom ska pallarna förses med 

information om antal kolli och att kvalitet samt kvantitet har kontrollerats gentemot 
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order (Lumsden, 2012). För att kunna genomföra dessa aktiviteter bör det finnas 

tillräckligt med ytor för att hantera det utgående materialet. Det är även lämpligt att ha 

ett informationssystem som visar var respektive order är placerad. Vidare är det viktigt 

att samordna en lagerverksamhets inleverans- respektive utleveransprocess eftersom 

godsmottagning och utleverans ofta är sammanslagna genom gemensamma utrymmen, 

utrustning och personal (Tompkins et al., 2010). 
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4.2 Empiri 

I följande empiriavsnitt presenteras det material- och informationsflöde som sker inom 

Företagets inleverans- respektive utleveransprocess. Empirin har samlats in under 

observationer samt semistrukturerade intervjuer. De tider som har samlats in genom 

tidsstudier representeras av ett medelvärde, om inget annat anges.  
 

4.2.1 Inleveransprocessen  

Inköpsavdelningen lägger inköpsordrar till företagets tre kuvertleverantörer baserat på 

prognoser som kundservice tillhandahåller, där kuvert är den största produktfamiljen 

(Inköpsansvarig, 160210). Med hänsyn till att kundservice har daglig kontakt med 

kunderna har de möjlighet att prognostisera framtida behov genom analys av tidigare 

beställningsmönster och nuvarande kundordrar. Tillverkningstiden för materialet är 

ungefär 2-4 veckor, bortsett från säsongsvariationer som exempelvis kring nyår och 

semestertider. Dessutom tillkommer ett antal dagar för den tid det tar att bearbeta 

beställningen internt, vilket innebär att den totala ledtiden är ungefär 4-6 veckor 

(Inköpsansvarig, 160414).  
 

4.2.1.1 Godsmottagning 

Aktiviteten godsmottagning startar när chaufförer placerar pallar på inleveransytan (se 

figur 15-1). Detta är endast möjligt under den tid godsmottagningen är bemannad, det 

vill säga alla vardagar mellan 07.00-16.00, eftersom lastportarna alltid är stängda och 

låsta. Chaufförerna signalerar när de har anlänt, varpå godsmottagaren låser upp och 

öppnar lastporten (Godsmottagare, 160310). Kuvertleveranser ankommer fyra dagar i 

veckan: tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Anledningen till att de inte kommer 

på måndagar är ett medvetet val från företagets inköpsavdelning. Syftet är att undvika 

tidiga leveranser som riskerar att komma på fredagen eller under helgen när 

godsmottagningen inte är bemannad (Inköpspersonal, 160310). För att chaufförerna ska 

kunna lasta av pallarna finns det truckar på plats de kan använda och placerar pallarna 

utefter godsmottagarens instruktioner (Godsmottagare, 160310). Godsmottagaren 

(160310) förklarar att en pall som anländer kan stå på inleveransytan från några minuter 

upp till 18 timmar, beroende på när pallen anländer. Med hänsyn till att inleveransytan 

är bemannad 18 timmar per dygn har medelvärdet, för den tid materialet väntar på att bli 

registrerat, fastställts till 9 timmar, vilket är hälften. Detta anses vara rimligt på grund 
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utav den stora variationen som uppstår till följd utav att pallar kan anlända efter det att 

godsmottagarens skift är över. Då finns det ingen som kan ta emot och registrera 

pallarna, vilket får göras följande dag (Godsmottagare, 160310). 
 

4.2.1.2 Godsregistrering 

När materialet har ankommit till produktionslagret genomför godsmottagaren en ytlig 

kontroll för att kontrollera att det inte är skadat. Därefter transporteras en pall i taget till 

godsmottagarens arbetsstation (se figur 15-2). Utifrån en fraktsedel ges information 

gällande antal artiklar och vart leveransen kommer ifrån. För varje pall ska även en 

följesedel finnas som ger information om artikelnummer, inköpsordernummer och 

kvantitet. Följesedelns information förs in i datassystemet och kontrolleras gentemot 

inköpsordern, därefter väljer godsmottagaren en lämplig lagerplats (Godsmottagare, 

160229). När en lagerplats är vald skrivs en etikett ut som klistras fast på pallens ena 

sida. Etiketten visar pallens lagerplats, vilket även möjliggör att den snabbt och enkelt 

kan plockas ned när en beställning inkommer från produktionen (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210). Detta arbetsmoment tar 5 minuter och 25 sekunder (se bilaga 

8) och hanteras av en godsmottagare (Observation, 160210). 
 

Vidare transporteras pallen till en avlastningsyta i huvudlagret (se figur 15-3) vilket tar 

23 sekunder (se bilaga 8). Transporten görs med hänsyn till de efterföljande 

aktiviteterna i processen (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210), vilket resulterar i 

att etiketten är riktad mot den truckförare som senare hämtar pallen (Godsmottagare, 

160310). Denna avlastningsyta är inte markerad utan pallarna placeras där det finns 

ledig plats. Anledningen till varför godsmottagaren inte transporterar pallen hela vägen 

till lagerplatsen är på grund utav att det behövs en annan typ av truck för att placera 

pallarna på ställagen. Detta resulterar i en tillfällig lagring av pallen i 20 minuter och 34 

sekunder (se bilaga 8) (Godsmottagaren 160310), eftersom lagerpersonalen väntar tills 

dess att ett antal pallar samlats för att effektivisera transporterna (Inköpsansvarig, 

160310).  
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4.2.1.3 Huvudlager 

Inne på lagret används tre typer av truckar: ledstapeltruckar, smalgångstruckar och 

skjutstativtruckar. De olika truckarna som används har olika funktioner för att 

möjliggöra transport av pallar, vilket skapar många tillfälliga avlastningsplatser och 

korta transportsträckor (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). Först anländer 

skjutstativtrucken där truckföraren läser av etiketten på pallen manuellt (Inköpsansvarig, 

160229). Därefter transporteras pallen till ställagets ändplats, det vill säga den yttersta 

platsen på ställaget, på den nivå pallen sedan ska in på (se figur 15-4). Denna transport 

tar 30 sekunder (se bilaga 8). 
 

Det finns ett system gällande hur stapeltrucken ska ställa pallarna på ställagens 

ändplatser. Det finns bara en ändplats för varje nivå och ställage, vilket skapar en viss 

problematik om det ska in två pallar på samma nivå. Systemet fungerar på det vis att om 

pallen ska in på ställage två, kan pallen ställas på den ändplats som tillhör ställage två, 

men även den ändplats som tillhör ställage tre eftersom de hyllorna kan nås från samma 

gång. Det är därför viktigt att pallen inte placeras på ändplatsen vid ställage fyra, 

eftersom truckföraren då måste byta transportgång vilket bidrar till överflödiga 

transportsträckor (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). Pallen står i 10 minuter 

och 9 sekunder på ändplatsen innan den transporteras till lagerplatsen (se bilaga 8). 

Dock kan denna tiden variera beroende på arbetsbördan (Lagerpersonalen 160310). 
 

När pallen är placerad på ändplatsen används en smalgångstruck för att föra in pallen på 

lagerplatsen (se figur 15-5), vilket tar 43 sekunder (se bilaga 8). Anledningen till att 

pallen inte förs in på lagerplatsen direkt är för att skjutstativtrucken inte är tillräckligt 

smal för att få plats i gångarna mellan ställagen, den har heller inte möjlighet att placera 

pallarna på ställagens högsta nivåer. Ställagen lagrar hela pallar och innehar olika 

funktioner, vilket godsmottagaren tar hänsyn till vid val av lagerplats (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210). Inköpsansvarig och Lageransvarig (160210) förklarar att 

beroende på vad det är för material, placeras det på olika nivåer. Tunga pallar placeras 

på de nedersta nivåerna och material som är av högre värde placeras på nivåer högre 

upp, främst på grund av säkerhetsskäl i syfte att göra materialet svårtillgängligt och 

därmed förhindra stölder. Vissa lagerplatser har mer utrymme på höjden än andra, vilket 

innebär att högre pallar bör placeras på dessa platser. Kuvert hamnar oftast på en 

mellannivå eftersom de varken är tunga eller har ett högt värde (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210). 
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Målet är att lagra kuverten så kort tid som möjligt, max i tre månader, för att inte riskera 

att kvaliteten försämras genom att kuverten böjs eller att limmet förlorar sin funktion 

(Inköpsansvarig, 160210). Under 2015 var lagrets omsättningshastighet 9,7 gånger/år, 

vilket innebär att en pall i snitt lagras i 38 dagar, från det att pallen placeras i 

huvudlagret tills dess att den plockas och transporteras till produktionen (Controller, 

160324).  
 

4.2.1.4 Orderplockning 

Företagets kundservice ansvarar för kontakten med kunderna och registrerar 

kundordrarna. Kundservice skickar därefter en körjournal till produktionen gällande 

vilka ordrar som ska produceras och vilka artiklar som behövs för respektive order. 

Produktionen lägger sedan en beställning till huvudlagret där en plockorder skapas och 

skrivs ut av en orderhanterare på huvudlagret (Inköpsansvarig, 160229). Lagerpersonal 

hämtar sedan plockordern vid ett kontor, även kallat kuren, där orderhanteringen sker, 

vilket tar 49 sekunder (se bilaga 8). Därefter använder lagerpersonalen en 

smalgångstruck för att transportera pallen till ställagets ändplats (se figur 15-6), vilket 

tar 43 sekunder (se bilaga 8). En pall består utav flera kartonger där varje kartong är 

uppmärkt med antal, vilket ska underlätta för lagerpersonalen som hämtar pallen 

(Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). När pallen är placerad på ställagets ändplats 

används en skjutstativtruck för att transportera pallen från ändplatsen till en 

avlastningsyta i närheten (se figur 15-7). Pallen är placerad på ändplatsen i 10 minuter 

och 9 sekunder innan den transporteras till avlastningsytan, en transport som tar 31 

sekunder (se bilaga 8). När lagerpersonal har hämtat pallarna från lagerplatsen och 

placerat dem på ställagens ändplatser lämnas plockordern tillbaka till orderhanteraren. 

Avrapporteringen innebär att pallen registreras som plockad i systemet, vilket ger 

information om att den lagerplats som pallen var placerad på nu är ledig (Lagerpersonal, 

160229). 

 
 
4.2.1.5 Transport till produktion 

Slutligen används en ledstapeltruck för att transportera pallen från avlastningsytan till 

produktionen (se figur 15-8). Pallen väntar på avlastningsytan i 11 minuter och 4 

sekunder innan den plockas upp av en truck (se bilaga 8). Denna truck konsoliderar 

pallar som ska föras in till produktionen och transporterar flera samtidigt för att skapa 
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effektiva transporter. Väl inne i produktionen placeras pallen i ett mindre buffertlager 

innan den slutligen placeras intill en kuverteringsmaskin (Observation, 160210).  
 

4.2.2 Utleveransprocessen 

När kuverteringen är klar transporteras pallen tillbaka till huvudlagret (Inköpsansvarig 

& Lageransvarig, 160210). Med hänsyn till studiens avgränsning från 

produktionsprocessen, initieras utleveransprocessen när de färdiga produkterna är klara 

för utleverans och transporteras tillbaka till huvudlagret. 
 

4.2.2.1 Från produktion till utleverans 

Kuverteringen i produktionen genomförs med hjälp utav QR-koder som finns tryckta på 

kuverten och det tillhörande printade pappret. QR-koderna säkerställer att varje kuvert 

har kombinerats med rätt innehåll och effektiviserar sorteringen genom att tala om 

vilken postadress kuverten ska skickas till (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). 

Därefter kan kuverten packas på två olika sätt. Antingen sorteras kuverten i plastbackar 

som sedan staplas på vagnar. Vagnarna med plastbackar förs till ett särskilt område 

inom produktionsytan där de tilldelas etiketter som informerar om vagnens destination. 

Därefter transporteras vagnarna direkt in till utleveransytan där de sorteras efter 

destination. Här väntar sedan vagnarna tills dess att en transport anländer för lastning 

och vidare leverans till en närliggande terminal (Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 

160414). 
 

De kuvert som inte ska sorteras i plastbackar packas i kartonger som sedan lastas på en 

pall (Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414). Pallarna med kartonger packas intill 

kuverteringsmaskinen där de tilldelas etiketter med artikelnummer. Mellan 

produktionen och huvudlagret finns ett transportband som pallen placeras på. Längs 

med transportbandet blir pallen inplastad och hamnar slutligen vid orderhanteringen (se 

figur 15-9). Orderhanteringen sker inne i kuren som är placerad intill transportbandet 

(Inköpsansvarig, 160229). Enligt Orderhanterare (160310) tar transporten på rullbandet 

20 minuter. I kuren kontrolleras pallens artikelnummer och paras ihop med en befintlig 

kundorder samt tilldelas en adresslapp. Först när alla pallar som tillhör en order har 

kontrollerats och tilldelats en adresslapp skapas följesedeln och kundordern anses vara 

klar (se figur 15-10) (Orderhanterare, 160229). Att utföra ovan nämnda aktiviteter i 

kuren tar 1 minut och 26 sekunder (se bilaga 8). När orderhanteringen i kuren är klar 
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transporteras pallen till transportbandets slutpunkt, vilket tar 28 sekunder (se bilaga 8). 

Där väntar pallen sedan i 18 minuter tills dess att lagerpersonal transporterar pallen till 

utleveransytan (se bilaga 8). 
 

4.2.2.3 Från produktion tillbaka till huvudlager 

Det sker regelbundet att produktionen skickar tillbaka kuvertpallar som ska tillbaka in i 

huvudlagret för att de beställt mer än vad som egentligen behövs. Om en pall ska 

tillbaka in till huvudlagret transporteras den samma väg som de pallar som ska till 

utleverans, det vill säga längs med transportbandet. Pallen blir inplastad och får en ny 

lagerplats av orderhanterare i kuren. Transportbandet för dessa pallar viker sedan av och 

pallarna blir därefter hämtade av en skjutstativtruck. Den tid pallarna får vänta innan 

transport sker är 18 minuter (se bilaga 8). Tillvägagångsättet för transport och placering 

av pallen sker sedan på samma sätt som vid inleverans (Inköpsansvarig, 160229). 
 

För att veta om en pall ska in till huvudlagret, produktionen eller från produktionen 

tillbaka till huvudlagret används ett internt system eftersom pallarna befinner sig på 

ställagens ändplatser och avlastningsytor samtidigt. Om etiketten på en pall inte är 

markerad med en symbol är det en inkommande pall som ska in till huvudlagret. Om 

pallens etikett är markerad med en cirkel ska pallen in till produktionen. Om cirkeln har 

fyllts i med ett kryss ska pallen tillbaka till huvudlagret (se figur 14) (Lagerpersonal, 

160310).  

 
 

 

 

 

 
 

Figur 14: Informationssymboler som används inom huvudlagret (Egen illustration). 
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4.2.2.4 Utleverans 

Transport från transportbandet till utleveransytan sker med hjälp utav skjutstativtruckar 

och tar 35 sekunder (se bilaga 8). Inom utleveransytan är pallarna och vagnarna 

sorterade efter vilken destination de ska till. Tre gånger om dagen anländer lastbilar för 

att hämta vagnarna och sedan transportera dessa till en närliggande terminal. Pallarna 

med kuvert får däremot vänta minst en dag innan de hämtas av transport. Hur många 

dagar de väntar på utleveransytan beror på när de producerades. Många gånger 

produceras dessa i förväg för att skapa ett jämnt flöde i produktionen (Inköpsansvarig & 

Lagerpersonal, 160414). Dock betraktas inte utleveransytan som ett färdigvarulager 

utan ett tillfälligt lager i väntan på utleverans (se figur 15-11) (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210). Med hänsyn till att utleveransytan är bemannad 18 timmar per 

dygn har medelvärdet, för den tid de färdiga produkterna väntar på utleverans, fastställts 

till 9 timmar, vilket är hälften (se bilaga 8). Detta anses vara rimligt på grund utav den 

stora variationen. 
 

För att chaufförerna ska kunna komma in till utleveransytan ringer de på en klocka som 

signalerar chaufförens ankomst till lagerpersonalen. Lagerpersonalen kan sedan öppna 

dörren via ett knapptryck och därigenom släppa in chaufförerna (Lagerpersonal, 

160414). Personalen som arbetar med utleverans hjälper till om det behövs och visar 

chaufförerna vilka pallar det är som ska levereras med transporten i fråga och 

chaufförerna för därefter in pallarna i lastbilen med hjälp utav truckar som finns på plats 

(se figur 15-12) (Inköpsansvarig, 160229).  
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Figur 15: Materialflödet inom huvudlagret (Egen illustration).  
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4.3 Analys 

Följande analysavsnitt presenterar de två första stegen av studiens arbetsprocess, 

Value Stream Mapping. Vidare presenteras Current State Maps för Företagets 

inleverans- respektive utleveransprocess. 

 

4.3.1 Current State Map 

Det första steget i genomförandet av VSM är val av produktfamilj (Abdulmalek & 

Rajgopal, 2007; Hines & Taylor, 2000; Rother &  Shook, 2004; Schmidtke et al., 2014; 

Tapping et al., 2002) (se figur 16). Inköpsansvarig (160210) förklarar att kuvert är den 

största produktfamiljen, vilket ligger till grund för valet att studera detta materialflöde.  
 

Det andra steget innebär att skapa en CSM för att illustrera nuläget inom processerna 

(Seth & Gupta, 2005; Tyagi et al., 2015), vilket underlättas genom observationer och 

processpromenader (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Observationer av Företagets 

inleverans- respektive utleveransprocess har genomförts vilket har resulterat i två CSM. 

De CSM som har skapats illustrerar både materialflödet och informationsflödet, 

eftersom det är viktigt att båda flödena inkluderas (McManus, 2005). Med hjälp av de 

symboler som Rother och Shook (2004) lyfter fram är illustrationerna lättförståeliga och 

enhetliga. Enligt Rother och Shook (2004) är det vidare av stor vikt att identifiera alla 

platser där lager bildas vilka illustreras av en triangel, därför är alla avlastningsplatser 

samt tillfälliga lager noterade i de CSM som skapats för Företagets inleverans- 

respektive utleveransprocess. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Illustration av de steg för VSM som behandlas i detta analysavsnitt (Tapping et al., 2002). 
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4.3.1.1 Inleveransprocessen 

Inköpsavdelningen lägger inköpsordrar till företagets tre kuvertleverantörer baserat på 

prognoser som kundservice tillhandahåller. Både informationen från kundservice till 

inköpsavdelningen samt informationen från inköpsavdelningen till leverantörerna sker 

elektroniskt (Inköpsansvarig, 160210), vilket illustreras av de vinklade pilarna i figur X. 

Med hänsyn till att kundservice har daglig kontakt med kunderna har de möjlighet att 

prognostisera framtida behov genom analys av tidigare beställningsmönster och 

nuvarande kundordrar. Tillverkningstiden för materialet är ungefär 2-4 veckor, bortsett 

från säsongsvariationer som exempelvis kring nyår och semestertider. Dessutom 

tillkommer ett antal dagar för den tid det tar att bearbeta beställningen internt, vilket 

innebär att den totala ledtiden är ungefär 4-6 veckor (Inköpsansvarig, 160414).  
 

Företagets inleveransprocess hanterar materialflödet gällande godsmottagning, lagring 

och materialhantering (Observation, 160210), vilket stämmer överens med författarna 

Barnes (2001) och Sehgals (2009) definition av en inleveransprocess. När material 

ankommer till produktionslagret initieras inleveransprocessen (Inköpsansvarig & 

Lageransvarig, 160210; Rouwenhorst et al., 2000). Materialet anländer på pallar 

(Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210) som transporteras med hjälp utav truckar 

(Godsmottagare, 160310) till ett förutbestämt område i väntan på hantering av 

godsmottagaren (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210), vilket möjliggör effektiv 

hantering (Bowersox et al., 2007; Gu et al., 2007). Godsmottagningen bör vara bunden 

till en tidtabell (Atlet, 1996), vilket Inköpspersonal (160310) förklarar sker genom att 

kuvertleveranserna är schemalagda att levereras fyra dagar i veckan; tisdagar, onsdagar, 

torsdagar och fredagar (se figur 17). Detta resulterar i minskad risk för köbildning 

(Atlet, 1996). 
 

Enligt Jonsson och Mattsson (2012) och van den Bergh och Zijm (1999) påbörjas 

godsregistreringen med att göra en kvalitet- och kvantitetskontroll gentemot frakt- och 

följesedel. Detta sker genom att godsmottagaren tillämpar en ytlig kontroll 

(Godsmottagare, 160229), vilket illustreras i figur 17 av ett par glasögon (Rother & 

Shook, 2004). När kontrollen är klar kan materialet registreras som ankommet i 

systemet (Godsmottagare, 160229). Detta elektroniska informationsflöde illustreras av 

en vinklad pil som pekar åt båda hållen i figur 17 (Rother & Shook, 2004). Med andra 

ord sker ett informationsutbyte mellan godsmottagaren vid godsregistrering och 

inköpsavdelningen. Därefter tilldelas pallen en lagerplats och etikett (Inköpsansvarig & 
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Lageransvarig, 160210), vilket kan ske efter att materialet har blivit  ankomstregistrerat 

(van den Bergh & Zijm, 1999). Pallen transporteras sedan till en avlastningsplats inom 

huvudlagret, där pallen får vänta på vidare transport till lagerplatsen (se figur 17). Från 

avlastningsplatsen transporteras pallen till ändplatsen på det ställage som pallen senare 

ska placeras på, vilket illustreras av transportpilen och ytterligare en triangel (se figur 

17) (Rother & Shook, 2004). Information om vilken hylla och lagerplats pallen ska stå 

på erhålls av den etikett godsmottagaren placerade på ena sidan av pallen i samband 

med registrering (Godsmottagare, 160310). Därefter används en smalgångstruck för att 

transportera pallen från ändplatsen till den lagerplats där pallen lagras till dess att den 

efterfrågas av produktionen (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). Med hänsyn till 

att huvudlagret hanterar inkommande material i syfte att det ska värdeförädlas i 

produktionen, kan det enligt Olhagers (2013) definition, klassificeras som ett 

råmaterialslager. 
 

Anledningen till varför flera truckar behövs med olika funktioner för att flytta pallarna 

(Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210), är bland annat på grund utav att det är ett 

ställagelager, vilket Jonsson och Mattsson (2012) påpekar är en vanligt förekommande 

problematik med denna typ av lager. I ett ställagelager kommer truckarna enbart åt 

pallarna från transportgångarna (Caron et al., 2000; Jonsson & Mattsson, 2012; Olhager, 

2013), vilket är den främsta orsaken till varför de olika truckarna och avlastningsytorna 

används inom huvudlagret (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). Samtidigt är det 

fördelaktigt eftersom alla pallar är åtkomliga från transportgångarna (Caron et al., 2000; 

Jonsson & Mattsson, 2012; Olhager, 2013). De svarta pilarna i figur 17, mellan 

aktivitetssymbolerna och lagersymbolerna, illustrerar att materialet i denna del av 

processen transporteras utifrån ett tryck (Rother & Shook, 2004). Trycket uppstår 

utifrån företagets efterfrågan, genom att inköpsavdelningen lägger ordrar som inte utgår 

från en specifik kundorder utan istället baseras på prognoser (Inköpsansvarig, 160229). 
 

I den senare delen av inleveransprocessen hanteras materialflödet utifrån ett dragande 

system, vilket illustreras av de vita pilarna (se figur 17) (Rother & Shook, 2004). Detta 

kan förklaras genom att pallen lagras på sin lagerplats tills dess att efterfrågan från en 

kund uppstår, det vill säga tills dess att produktionen har en kundorder att para ihop 

materialet med (Inköpsansvarig, 160229). Denna kundorder meddelas via kundservice 

som skickar en körjournal till produktionen. Detta elektroniska flöde illustreras av en 

vinklad pil mellan dessa aktiviteter (se figur 17). När materialet ska transporteras till 
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produktionen plockas det från sin lagerplats utifrån en plockorder (van den Bergh och 

Zijm, 1999). Plockordern skapas av den orderhanterare som tar emot körjournalen från 

produktionen, vilket illustreras av en vinklad pil mellan produktion och aktiviteten för 

orderplockning (se figur 17) (Inköpsansvarig, 160229). Att använda en plockorder 

säkerställer att rätt material anskaffas och transporteras till produktionen (Jonsson, 

2008). 
 

Enligt författarna Gu et al. (2007) sker orderplockningen med att den startar och slutar 

vid samma arbetsstation, där plockordern hämtas och lämnas. Detta instämmer med vad 

som sker inom huvudlagret, eftersom lagerpersonalen får hämta och lämna plockordern 

vid kuren (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210; Lagerpersonal, 160229). Detta ger 

upphov till en transport innan pallen hämtas från sin lagerplats (se figur 17) 

(Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210) och vidare tillbaka till ändplatsen på 

ställaget med hjälp av en smalgångstruck (Inköpsansvarig, 160229). Därefter hämtar en 

annan truck pallen och placerar den på en avlastningsplats, där pallen väntar till dess att 

ytterligare en truck hämtar pallen och konsoliderar denna med andra pallar, som väntar 

på att transporteras till produktion (se figur 17) (Lagerpersonal, 160229). 

Konsolideringen bidrar till att tillgänglig transportkapacitet utnyttjas effektivt (Gu et al., 

2007), vilket är av betydelse eftersom det minimerar antal transporter och 

transportsträckor (Won & Olafsson, 2005). 
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Figur 17: CSM av inleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration). 
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Figuren ovan (se figur 17) illustrerar ledtiden för de olika aktiviteterna, transporterna 

och lagerhållningen inom inleveransprocessen (Cook, 2011), vilket enligt Rother och 

Shook (2004) är viktigt betona. Enligt Godsmottagare och Lageransvarig (160310) kan 

det vara problematiskt att beräkna hur länge en pall är i lager med hänsyn till att den kan 

stå inom ett intervall av några minuter upp till flera timmar. Därav kan cykeltiden och 

de ledtider som presenteras vara variera beroende på när tiderna undersöks och 

beräknas. 
 

4.3.1.2 Utleveransprocessen 

Utleveransprocessen för Företagets produktionslager har definierats utifrån Mulcahy´s 

(1994) förklaring; att en utleveransprocess består av aktiviteter som är associerade med 

packning, tilldelning av etiketter, kvalitetskontroller, lagring och lastning för utleverans. 

Därav ingår inte produktionen i utleveransprocessen, som istället initieras när 

kuverteringen är klar och pallen ska transporteras för utleverans. Utleveransprocessen 

avslutas sedan när pallarna lastas på lastbilar för utgående leverans (se figur 18) 

(Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414). Enligt Petersson et al. (2009) består en 

process utav både ett material- och ett informationsflöde, vilket illustreras med 

symboler i figur 18. De smala pilarna representerar informationsflödet och de större 

pilarna representerar materialflödet (Rother & Shook, 2004). 
 

Produktionen får körjournaler från kundservice, som i sin tur får tar emot kundordrarna. 

Denna informationsdelning illustreras av vinklade pilar mellan kund och Företagets 

kundservice och därefter mellan Företagets kundservice och produktion (se figur 18). 

När produktionen är klar transporteras de färdiga pallarna och vagnarna tillbaka till 

utleveransytan i huvudlagret. Med hänsyn till att transport av de färdiga produkterna 

kan ske på två olika sätt (Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414), illustreras detta 

med två olika flöden. Det tredje flödet, illustrerar de pallar som ska tillbaka till 

huvudlagret för att återigen lagras (se figur 18) (Inköpsansvarig, 160229).  

 

Det översta flödet, i figur 18 illustrerar materialflödet av de färdiga produkterna som är 

packade på pallar som ska till utleveransytan (Inköpsansvarig, 160229). Trucken 

transporterar pallen till ett transportband där den blir inplastad (Inköpsansvarig, 

160229). Enligt Mulcahy (1994) fyller inplastningen en viktig funktion eftersom det 

skyddar produkterna under hantering och transport. Vidare anländer pallen till en 

orderhanterare vid kuren, där pallen registreras utifrån artikelnummer, paras ihop med 
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rätt order och tilldelas en adresslapp (Inköpsansvarig, 160229). Som figur 18 illustrerar, 

kräver denna aktivitet elektronisk information för att para ihop pallen med rätt order 

(Orderhanterare, 160229), vilket illustreras av en vinklad pil (se figur 18). Utskrift av 

adresslapp är manuell information och illustreras av den raka smala pilen (se figur 18) 

(Rother & Shook, 2004). Detta instämmer med vad författarna Frazelle (2001) och 

Tompkins et al. (2010) nämner, att färdiga produkter måste genomgå vissa 

förberedelser, som exempelvis tilldelning av fraktsedlar och etiketter. Pallen väntar 

sedan på transportbandet eller precis intill tills dess att en truck hämtar pallen och 

transporterar den till utleveransytan (Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160229), vilket 

illustreras av triangeln till höger om aktiviteten orderhantering (se figur 18). 
 

Det andra flödet illustrerar de kuvert som transporteras i plastbackar staplade i vagnar. 

Dessa vagnar transporteras direkt från produktionen till utleveransytan och illustreras 

därmed av en lång pil som sträcker sig hela vägen till aktiviteten för utleverans (se figur 

18). Detta är möjligt med hänsyn till att vagnarna får sin etikett samt adresslapp tilldelad 

i produktionen (Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414). Det tredje flödet illustrerar 

vad som sker när material inte används i produktionen och senare skickas tillbaka till 

huvudlagret (Inköpsansvarig, 160229). Skillnaden gentemot det första materialflödet är 

att pallen inte transporteras till utleveransytan, utan istället tillbaka till huvudlagret. 

Orderhanterare i kuren väljer därför en ny lagerplats och skriver ut en ny etikett. 

Trianglarna i detta materialflöde illustrerar först avlastningsplatsen intill kuren, därefter 

ändplatsen och till sist illustreras lagringen i huvudlagret av en större triangel (se figur 

18), eftersom pallen återigen lagras i väntan på en ny beställning från produktionen 

(Inköpsansvarig, 160229). För att kommunicera till lagerpersonalen att pallen ska 

tillbaka till huvudlagret tillämpas det manuella interna systemet av symboler 

(Lagerpersonal, 160310). 
 

De pallar och vagnar som har transporterats till utleveransytan väntar där tills dess att de 

lastas på en utgående leverans. Detta görs på markerade platser utefter destination 

(Inköpsansvarig & Lagerpersonal, 160414), vilket stämmer överens med Boysen et al. 

(2010) förklaring till att de färdiga produkterna ska vänta på en avsedd yta. Vidare 

stämmer det överens med Gu et al. (2007) förklaring att respektive lastport har en 

förutbestämd destination eller rutt med tillhörande utleveransyta. Personalen hjälper 

chauffören genom att visa vilka pallar som ska transporteras och chauffören 

transporterar sedan själv in pallarna från utleveransytan in i lastbilen med hjälp av 
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truckar som finns på plats (Inköpsansvarig, 160229). Detta stämmer överens med vad 

Wei och Leung (2011) diskuterar gällande att det ska finnas lämpliga truckar på plats 

för pålastning. När pallarna är lastade på en utgående leverans är utleveransprocessen 

avslutad, vilket illustreras i figur 18 nedan. I samband med att ordern är producerad och 

levererad skickas en faktura till kund, vilket illustreras av en vinklad pil i figur 18, 

eftersom det är ett elektroniskt informationsflöde.  

 

Med hänsyn till att en CSM ska illustrera ledtiden för respektive aktivitet, lagerplats och 

transport (Cook, 2011), presenteras även dessa för utleveransprocessen. Den totala 

cykeltiden representerar summan av processens ledtider (McManus, 2005; Pakdila & 

Leonard, 2004; Rother & Shook, 2004), det vill säga summan av ledtiderna för 

respektive aktivitet inom utleveransprocessen. 
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Figur 18: CSM av utleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration). 
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4.4 Diskussion  

Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets inleverans- respektive 

utleveransprocess? 

 

Resultatet av den första problemformuleringen är de två CSM som har skapats. Dessa 

illustrerar informationsflödet och materialflödet av en kuvertpall genom de aktiviteter 

som sker inom Företagets inleverans- respektive utleveransprocess. För 

inleveransprocessen sker aktiviteterna godsmottagning, godsregistrering och 

lagerhållning. Gällande utleveransprocessen sker orderhantering och utleverans. 

Därutöver illustreras flera tillfälliga lager på avlastningsytor och flera korta transporter 

inom de båda processerna. 
 

Dessa kartor illustrerar den verksamhet med tillhörande aktiviteter som sker i dagsläget 

inom inleverans- respektive utleveransprocessen. Inför nästa kapitel kommer dessa 

CSM som har skapats underlätta identifieringen av slöserier inom respektive process. 
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5 Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande 

aktiviteter, kan identifieras inom Företagets inleverans- 

respektive utleveransprocess? 

Detta kapitel tar utgångspunkt ur föregående kapitels resultat, det vill säga de CSM 

som har skapats för inleverans- respektive utleveransprocessen. Detta kapitel 

introduceras med en teoretisk referensram, följt av ett empiriavsnitt. Därefter 

presenteras ett analysavsnitt och avslutningsvis ett diskussionsavsnitt.  

 

5.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med definitionen av slöseri. Därefter presenteras 

följande sju kategorier relaterade till slöserier; väntetid, transport, överarbete, lager, 

rörelse och överproduktion. Avsnittet avslutas med teori kring hur aktiviteter kan 

kategoriseras utifrån den nivå de skapar värde. 

 

5.1.1 Slöserier 

Det huvudsakliga syftet med VSM är att identifiera och eliminera slöserier (Dinesh et 

al., 2008; Khurum et al., 2014; Lacerda et al., 2010; Tyagi et al., 2015). Slöserier kan 

delas upp i följande kategorier: väntetid, transport, överarbete, lager, rörelse och 

överproduktion (Jones & Womack, 2003; Petersson et al., 2009). Att identifiera och 

klassificera dessa slöserier är av signifikant värde för tillverkande företag och dess 

processer (Lambert, 2008) eftersom det är aktiviteter som konsumerar resurser och 

skapar kostnader utan att tillföra något värde till processen (Lumsden, 2012; Mattsson, 

2012; Seth & Gupta, 2005). 
 

5.1.1.1 Väntetid 

Väntetid är outnyttjad tid som uppstår på grund utav väntan på senare aktiviteter i 

processen (Jones & Womack 2003; Petersson et al., 2009). Det kan även inträffa på 

grund utav opålitliga processer (leanmanufacturingtools.org), försenat råmaterial eller 

om det saknas information om vad som ska ske härnäst i processen (Martin, 2010; 

Petersson et al., 2009). Väntetid anses vara ett slöseri eftersom det inte tillför något 

värde till den färdiga produkten (Melton, 2005) och istället resulterar i att information, 
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produkter och personal är inaktiva. Detta skapar i sin tur ett försämrat flöde, långa 

ledtider (Hines & Taylor, 2000; Tyagi et al., 2015) och höga lagernivåer (Melton, 

2005). 
 

5.1.1.2 Transport 

Transport innebär att information och material förflyttas från en plats till en annan 

(Womack & Jones, 2013). Författarna Hines och Taylor (2000) förklarar att det även 

gäller förflyttning av människor och färdiga produkter. Författarna Petersson et al. 

(2009) och Shingo och Dollon (1989) förklarar att transporter inte tillför något värde i 

sig eftersom det som förflyttas inte bearbetas under tiden. Transporter är oftast en 

konsekvens av bristande layout (Petersson et al., 2009) eller av andra slöserier 

(leanmanufacturingtools.org). 
 

5.1.1.3 Överarbete 

Överarbete sker när arbetsmoment som inte borde ske utförs (Jones & Womack, 2003; 

Petersson et al., 2009; ). Jones och Womack (2003) och Petersson et al. (2009) förklarar 

att överarbete kan hänföras till arbete som inte efterfrågas av kund och därmed är 

kunden inte villig att betala för detta arbete. Överarbete kan bland annat uppstå uppstå 

genom oklara rutiner och specifikationer, opålitliga processer samt genomförandet av 

test och inspektioner (leanmanufacturingtools.org; Melton, 2005; Petersson et al., 2009). 

Det kan även uppstå om processerna genomförs under stress för att möta kundernas 

efterfrågan, vilket kan resultera i bristande kvalitetskontroller. Vilket i sin tur kan orsaka 

att defekta produkter inte upptäcks (leanmanufacturingtools.org). Överarbete bör i 

största möjliga mån undvikas och elimineras med hänsyn till att det inte påverkar 

produktens basfunktioner (Librelato, Lacerda, Rodrigues & Veit, 2014) och enligt 

Melton (2005) enbart leder till kostnader. 
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5.1.1.4 Lager 

Slöseriet lager innebär att ha ett överskott av material och färdiga varor i lager eftersom 

det resulterar i höga lagernivåer. Detta resulterar i höga kostnader i form av uppbundet 

kapital och ett överflödigt användande av lagerkapacitet (Hines & Taylor; 2000; Jones 

& Womack, 2003; Librelato et al., 2014; Tyagi et al., 2015). Överflödigt lager kan vara 

ett resultat av bristande layout och arbetsflöde som i sin tur skapar lager antingen före 

eller efter olika aktiviteter inom processen (leanmanufacturingtools.org). Dessa 

mellanlager, även kallade avlastningsplatser, bör placeras där de gör bäst nytta för 

materialflödet och inte där det finns ledig yta (Petersson et al., 2009).  
 

5.1.1.5 Rörelse 

Rörelse skapar inget värde till processen vilket innebär att det anses vara ett slöseri 

(Jones & Womack, 2003; Librelato et al., 2014; Melton, 2005). Det kan exempelvis ske 

när personalen går mellan arbetsstationer (Hedler Staudta et al., 2015) eller färdas en 

sträcka enbart för att hämta verktyg (Petersson et al., 2009). Författarna Bicheno och 

Holweg (2009) tillägger att rörelse är något som sker upprepande gånger och även flera 

gånger per dag, vilket stärker relevansen av att eliminera detta slöseri. Författarna Hines 

och Taylor (2000) och Tyagi et al. (2015) menar att rörelser uppstår vid en ofördelaktig 

layout eller på grund utav hur en arbetsplats är organiserad. Ytterligare orsaker som 

resulterar i fler rörelser än vad som behövs kan vara brist på yta eller om arbetssättet 

bidrar till transporter (leanmanufacturingtools.org; Melton, 2005). 
 

5.1.1.6 Överproduktion 

Enligt författarna Bergman och Klefsjö (2012) och Petersson et al. (2009) kan 

överproduktion innebära att tillverkning sker snabbare än nödvändigt eller att 

tillverkning sker tidigare än vad som behövs inför nästa process. Överproduktion kan 

därför bidra till andra former av slöserier (Petersson et al., 2009), som exempelvis högre 

lagernivåer (Hines & Taylor, 2000), vilket i sin tur kräver större lageryta (Melton, 

2005).  
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5.1.2 Kategorisering av aktiviteter 

Alla aktiviteter som utförs inom en process kan delas upp i tre kategorier; icke-

värdeadderande, nödvändiga men icke-värdeadderande samt värdeadderande aktiviteter 

(Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 2014; Monden, 1993; Tyagi et al., 2015). Syftet 

med kategoriseringen är att identifiera processens icke-värdeadderande aktiviteter för att 

sedan minimera och om möjligt, eliminera dem (Dinesh et al, 2008; Khurum et al., 

2014; Lacerda et al., 2010; Tyagi et al., 2015). 
 

Värdeadderande aktiviteter är värdefulla i den mån att kunderna är redo att betala för 

dem. För lagerverksamheter kan värdeadderande aktiviteter mer specifikt innebära att 

planera för framtida materialbehov och att se till att rätt material finns på rätt plats vid 

rätt tidpunkt. Om detta tillämpas korrekt kan materialhanteringen inom anläggningen 

minska signifikant (Mercado, 2008). Nödvändiga men icke-värdeadderande aktiviteter 

sker exempelvis när personal måste gå långa sträckor för att hämta produkter eller 

material. Aktiviteterna skapar inget värde för kunden, men behövs i syfte att möjliggöra 

processens genomförande. Icke-värdeadderande aktiviteter bör helt elimineras ur 

processen, eftersom de varken skapar värde för kunden eller företaget (Chen & Meng 

2010; Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 2014; Tyagi et al., 2015). Författarna 

Hines och Rich (1997) belyser väntetid, lagring av komponenter och överarbete som 

exempel på icke-värdeadderande aktivteter. 
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5.2 Empiri 

I följande empiriavsnitt presenteras den empiri som samlats in under observationer av 

processerna och semistrukturerade intervjuer med Företagets personal. Empiri har 

även erhållits från interna dokument. Detta avsnitt är uppdelat efter det materialflöde 

som sker inom processerna; godsmottagning, godsregistrering, transport relaterat till 

inleveransprocessen, huvudlager, orderplockning, från produktion till utleverans, från 

produktion tillbaka till huvudlager, utleverans och avslutningsvis kontroll.  
 

5.2.1 Godsmottagning 

Inleveransytan är placerad innanför lastportarna och är avgränsad från utleveransytan av 

ett stängsel (Inköpsansvarig, 160504). Inköpsansvarig (160504) förklarar att när det 

tidigare var hög belastning av in- och utleveranser, behövdes något som höll dessa ytor 

åtskilda, vilket resulterade i placeringen av det stängsel som finns där idag. Vidare 

förklarar Godsmottagaren (160310) att de pallar som inkommer först placeras längst in 

på inleveransytan, mot stängslet, varvid de som anländer senare successivt fyller på och 

hamnar längst ut. Anledningen till att godsmottagaren instruerar chaufförrerna att 

placera pallarna på detta vis är på grund utav de markerade raderna som finns i marken 

och de instruktioner som finns relaterade till pallplaceringen (Godsmottagare, 160310; 

Observation, 160310). Godsmottagaren (160310) förklarar att detta påverkar 

godsegistreringen, eftersom registreringen blir fördröjd för de pallar som är placerade 

längst in mot stängslet.  
 

När pallarna sedan ska transporteras från inleveransytan till godsmottagarens 

arbetsstation, transporteras de förbi ett kontor som inte längre utnyttjas (se figur 19) 

(Inköpsansvarig, 160210). Inköpsansvarig (160210) förklarar att kontoret är placerat på 

denna yta för att det förr hade en funktion när det var högre belastning på materialflödet. 

Kontorets placering, mellan inleveransytan och godsmottagarens arbetsstation, 

resulterar i flera transporter fram och tillbaka mellan dessa två ytor (Observation, 

160210).  

 

 

 

 



 
 

 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Materialflödet av pallar inom inleveransytan (Egen illustration).  

5.2.2 Godsregistrering 

Företaget har tydliga krav och instruktioner gällande vilka pallar som får användas inom 

huvudlagret, samt mått och vikt på dessa (Kravspecifikation, 160317). Lagerpersonal 

(160419) förklarar att det ibland kan inkomma material på pallar som inte är EUR-

pallar, att pallen inte uppnår uppsatta kvalitetskrav eller att materialet på pallen är 

packat för högt för att kunna placeras på ett ställage i huvudlagret. Godsmottagaren 

(160310) förklarar att alla leverantörer ska erhålla kravspecifikationen, men trots detta 

sker det frekvent att leverantörer levererar material på pallar som inte uppfyller de 

uppsatta kraven.  
 

Detta leder till att godsmottagaren antingen måste byta pall eller placera den felaktiga 

pallen ovanpå en godkänd pall med hjälp av en truck. Om det sistnämnda sker placeras 

materialet därmed på dubbla pallar i huvudlagret (Lagerpersonal, 160419). Enligt 

Kravspecifikation (160317) ska leverantörerna debiteras för varje felaktig pall som 

anländer. Dock sker detta inte i någon större utsträckning, eftersom arbetsmomentet 

anses vara tidskrävande och resurserna behövs istället till annat. Dessutom finns ingen 

tydlig rutin för hur godsmottagaren ska gå tillväga för att rapportera att en felaktig pall 

har anlänt (Godsmottagare & Inköpsansvarig, 160414). Godsmottagaren (160414) och 

Inköpsansvarig (160414) förklarar dock att om en leverantör är ansvarig för att en 



 
 

 71 

omfattande mängd av felaktiga pallar inkommer rapporteras detta och återkopplas till 

leverantören i fråga.  
 

När godsmottagaren ska registrera en pall som ankommen och tilldela den en lagerplats, 

jämförs data med information på följesedeln (Lagerpersonal, 160504). Enligt 

Inköpsansvarig (160504) finns det riktlinjer i kravspecifikationen, som varje leverantör 

erhåller, gällande vilken information som ska finnas med på följesedeln för varje pall. 

Lagerpersonal (160504) instämmer och menar att leverantörerna delges ett dokument 

vid varje inköp som tydligt specificerar den information som ska finnas med på 

följesedeln. Dock förklarar Godsmottagaren (160310) att det kan uppstå situationer där 

information saknas på följesedeln. Det kan gälla information som exempelvis 

inköpsordernumret eller information om hur den totala mängden av en order är fördelat 

på de inkommande pallarna (Lagerpersonal, 160504). 
 

När information saknas måste godsmottagaren kontakta inköpsavdelningen för att 

kunna erhålla den avsaknade informationen (Godsmottagare, 160414), vilket är viktigt 

för att pallen ska kunna lagerföras korrekt (Inköpsansvarig, 160504). Inköpsansvarig 

(160504) förklarar att denna problematik uppstår främst när kunden själv har beställt 

material till en order via en egen, extern, leverantör. I dessa fall får kunden tillgång till 

kravspecifikationen som ska förmedlas vidare till dennes leverantör (Inköpsansvarig, 

160504). Inköpsansvarig (160504) förklarar att det är problematiskt att besvara varför 

information ändå saknas, eftersom kommunikationen sker externt.  

5.2.3 Transport relaterat till inleveransprocessen 

Inköpsansvarig på Företaget (160310) förklarar att när inkommande pallar ska 

transporteras från avlastningsplats till ändplats, avvaktar truckföraren tills dess att det 

finns en större mängd pallar att hantera. Detta för att minimera antalet transporter inom 

huvudlagret. En liknande rutin genomförs även för de pallar som ska plockas till 

produktion. Smalgångstruckföraren startar med att plocka de pallar som är placerade 

längst in i huvudlagret, för att sedan arbeta sig vidare utåt och bort mot kuren. Om det är 

möjligt, samlar smalgångstruckföraren ihop ett antal plockordrar för att undvika 

överflödiga transporter (Lagerpersonal, 160310). Transport från ändplats till 

avlastningsplats sker när det finns ett antal pallar att transportera, eftersom alla pallar 

ska till samma avlastningsyta (Inköpsansvarig, 160310). Denna lagerverksamhet är 
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företaget medvetna om behövs för att kunna erbjuda kunderna sina produkter 

(Inköpsansvarig & Lageransvarig, 160210). 

5.2.4 Huvudlager 

Huvudlagrets utformning har varit densamma sedan det byggdes år 1988, vilket har 

resulterat i att resurser och arbetsmoment har anpassats efter anläggningens utformning 

och layout (Inköpsansvarig, 160112). Inköpsansvarig och Lageransvarig (160210) 

förklarar att det därför är problematiskt att anpassa layouten efter materialets nya 

fysiska egenskaper och nya tekniker som existerar idag, eftersom stora delar av layouten 

är fast och därför inte möjlig att förändra. Företagets huvudlager hanterar olika typer av 

kuvert. Ibland beställer kunden själv vilka kuvert som ska användas till deras order. 

Dessa specifika kuvert levereras och lagerhålls tills dess att kundordern inkommer och 

produktionen initieras. I andra fall köper Företaget in kuvert som är tryckta med 

kundens logga. Inköpsavdelningen ansvarar för att köpa in blanka kuvert som kan 

användas till flera olika kundordrar, vilket resulterar i att de kan styra när kuverten ska 

levereras. Målet är att inleveransen ska ske så nära inpå behovet i produktionen som 

möjligt för att minimera risker och erhålla låga kostnader (Inköpsansvarig, 160229).   

5.2.5 Orderplockning 

Inom huvudlagret hanteras informationsflödet manuellt, vilket innebär att all 

information som behövs för att registrera, placera, hämta och transportera pallar läses av 

genom etiketter och orderplocklistor av lagerpersonalen. Detta innebär i sin tur att varje 

gång information ska hämtas, måste lagerpersonalen förflytta sig dit informationen 

finns, det vill säga till pallar för att avläsa etiketter och till kuren för att hämta, 

alternativt lämna plockordrar (Lagerpersonal, 160229). Transporterna, relaterat till 

orderplockningen, innebär att lagerpersonal måste köra till kuren, stiga av trucken och 

sedan gå till kuren för att hämta, alternativt lämna plockordern. Därefter måste 

lagerpersonalen gå tillbaka till trucken, stiga på trucken och köra tillbaka till 

huvudlagret (Observation, 160229). Inköpsansvarig (160504) menar att implementering 

av ett elektroniskt system skulle kunna medföra flera fördelar och underlätta arbetet för 

flera olika arbetsmoment inom huvudlagret. Dock krävs en investering i ett elektroniskt 

system samt tid och utbildning av de anställda (Inköpsansvarig, 160504). Det 

Inköpsansvarig (160504) förklarar vidare är att de nyligen implementerat ett 
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mjukvarusystem, vilket resulterar i att det enda som krävs är den elektroniska 

utrustningen. 

5.2.6  Från produktion till utleverans 

Inköpsansvarig (160210) förklarar att när produktionslagret byggdes fanns yttre 

begränsningar som resulterade i en lång och smal anläggning. Detta, i sin tur, 

resulterade i ett långt transportband och lång transportsträcka mellan produktion och 

utleveransyta (Inköpsansvarig, 160310). Transportbandet hade förr en högre belastning 

där pallarna stod på bandet i väntan på en följesedel. I dagsläget hanteras inte en lika 

stor mängd pallar på transportbandet till följd utav att en stor andel kuvert istället 

transporteras i vagnar (Observation, 160210; Observation, 160229). Dock används inte 

transportbandet enbart i syfte att transportera pallar, utan det finns en maskin i 

anslutning till transportbandet som plastar in pallarna, vilket sparar både tid och 

arbetskraft. Inplastningen är till för att skydda de färdiga produkterna under leverans till 

kund (Inköpsansvarig, 160210). Efter inplastningen fortsätter transportbandet in till 

kuren där pallen får en etikett och följesedel (Orderhanterare, 160229). 
 

De kuvert som transporteras på vagnar har ett annat företag ansvar för (Inköpsansvarig, 

160310). Detta företag har ett nära samarbete med Företaget och har därför ett eget 

kontor inom produktionsytan, där de själva ansvarar för att de färdiga produkterna får 

etiketter och följesedlar. Företaget hjälper sedan till att transportera kuverten till 

utleveransytan när de är klara för utleverans (Inköpsansvarig, 160310). 

5.2.7 Från produktion tillbaka till huvudlager 

Inköpsansvarig (160229) förklarar att det material som har transporterats till 

produktionen, men som inte används transporteras tillbaka på transportbandet för att 

återigen placeras i huvudlagret. Anledningen är främst för att det beställs mer material 

än vad som egentligen behövs, vilket i sin tur beror på att hela pallar plockas och 

hanteras inom huvudlagret, istället för enskilda kartonger. Dessutom beställs det mer 

material än vad som behövs för att skydda produktionen mot oväntade händelser som 

exempelvis förändringar i kundordrar och för att undvika eventuella flaskhalsar 

(Inköpsansvarig, 160229). 
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5.2.8 Utleverans 

Den lagerpersonal som arbetar i kuren med orderhantering väntar tills dess att det finns 

mer än en pall att transportera från transportbandet till utleveransytan. Detta sker i syfte 

att effektivisera arbetet eftersom skjutstativtrucken kan transportera två pallar åt gången 

(Observation, 160414). Dock leder detta till att den första pallen som blir hanterad vid 

kuren får vänta längre än den sista pallen som blir hanterad (Observation, 160419). 
 

Inköpsansvarig (160210) förklarar att det är viktigt att produkterna levereras efter 

kundernas krav. De kuvert som transporteras på vagnar har regelbundna utleveranser 

som sker flera gånger om dagen (Lagerpersonal, 160414). Lagerpersonal (160414) 

förklarar att de kuvert som levereras på pall ofta produceras i förväg, vilket leder till att 

de kan vänta på avlastningsytan en längre tid. Detta medför att ytan snabbt riskerar att 

bli full. Lagerpersonalen tillämpar då en tillfällig lösning genom att använda ledig yta 

vid kuren som tillfällig lagerplats för utleverans. Detta kan dock orsaka en viss 

problematik kring att det inte finns tillräckligt med plats för ordinarie hantering, 

exempelvis för avlastning av pallar som ska till produktionen eller tillbaka till 

huvudlagret (Lagerpersonal, 160414). 

5.2.9 Kontroll 

Kontroll och inspektion av pallar sker vid ett flertal tillfällen under processens gång. 

Godsmottagaren kontrollerar pallarnas yttre kvalitet och kvantitet gentemot följesedeln. 

Lagerpersonal inspekterar pallar vid orderplockning för att kontrollera att skador inte 

har uppkommit under tiden pallarna lagrats eller under transport inom huvudlagret. 

Slutligen genomförs en ytlig kontroll av kvalitet och antal vid utleverans innan 

produkterna levereras till kund (Inköpsansvarig 160210).  
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5.3 Analys 

Följande analysavsnitt baseras på den teori och empiri som presenterats tidigare i 

kapitlet. Syftet är att identifiera slöserier inom inleverans- respektive 

utleveransprocessen samt kategorisera tillhörande aktiviteter utefter värdeadderande 

nivå.  

5.3.1. Godsmottagning 

Den placering av pallar som sker idag inom inleveransytan, att pallar som inkommer 

först placeras längst in mot stängslet (Godsmottagaren, 160310), kan hänföras till 

slöseriet väntetid. Detta eftersom, den tid som pallarna väntar på inleveransytan för att 

bli registrerade, anses vara outnyttjad tid (Jones & Womack 2003; Melton, 2005; 

Petersson et al., 2009). Väntetiden kan variera som ett resultat av placeringen av de 

inkommande pallarna och blir som längst för de pallar som anlände först, eftersom att 

de pallar som står längst ut, det vill säga de pallar som anlände sist, hanteras först 

(Godsmottagare, 160310). Detta ger upphov till långa ledtider, försämrat flöde (Hines & 

Taylor, 2000) och enligt Melton (2005) höga lagernivåer. Väntetid tillför inget värde till 

produkten (Melton, 2005) och bidrar till att pallarna är inaktiva (Hines & Taylor, 2000; 

Tyagi et al., 2015). Enligt Hines och Rich (1997) är väntetid en icke-värdeadderande 

aktivitet vilket ligger till grund för aktivitetens kategorisering som icke-värdeadderande 

(se tabell 3).  
 

I dagsläget begränsas inleveransytan av ett outnyttjat kontor. Detta kontor är placerat 

mellan inleveransytan och godsmottagarens arbetsstation (Inköpsansvarig, 160210), 

vilket ger upphov till rörelser runt kontoret istället för ett linjärt materialflöde 

(Observation, 160210). Rörelser bidrar inte till processens värdeskapande, vilket 

resulterar i att denna rörelsen kategoriseras som ett slöseri (Jones & Womack, 2003; 

Librelato et al., 2014; & Melton, 2005) samt inte en värdeadderande aktivitet (Mercado, 

2008). Författarna Hines och Taylor (2000) instämmer och förklarar att en ofördelaktig 

layout, som det outnyttjade kontoret, är anledningen till att slöseriet rörelser uppstår. 

Denna rörelse uppkommer flera gånger, eftersom transporter sker fram och tillbaka, för 

varje pall, mellan inleveransytan och godsmottagarens arbetsstation (Observation, 

160210). Detta stärker resonemanget att det är en icke-värdeadderande aktivitet baserat 

på Bicheno och Holweg (2009) förklaring att rörelser som uppkommer genom att det 

sker upprepande gånger och även flera gånger per dag, bör elimineras eftersom de inte 
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skapar värde. Detta resulterar i att rörelsen, som sker runt det outnyttjade kontoret, 

kategoriseras som en icke-värdeadderande aktivitet (se tabell 3) (Bicheno & Holweg, 

2009).  

5.3.2 Godsregistrering 

De pallar som inte uppfyller Företagets krav medför extra hantering i form utav att det 

ska registreras, material ska förflyttas till en annan pall eller att pallen ska placeras 

ovanpå en godkänd pall (Lagerpersonal, 160419). Dessa arbetsmoment skulle inte ske 

om leverantörerna följer Företagets uppsatta krav (Godsmottagare, 160310), vilket 

resulterar i att det kan hänföras till slöseriet överarbete (Jones & Womack, 2003; 

Petersson et al., 2009). Författarna Librelato et al. (2014) instämmer eftersom 

arbetsmomentet inte förbättrar den färdiga produktens funktion eller tillför något värde. 

I utgångspunkt ur detta kan överarbete, enligt Hines och Rich (1997), kategoriseras som 

en icke-värdeadderande aktivitet, vilket innebär enligt författarna Chen och Meng 

(2010), Hines och Taylor (2000), Jasti och Sharma (2014) och Tyagi et al. (2015) att 

denna aktivitet bör elimineras ur processen (se tabell 3). 
 

Inköpsansvarig (160504) förklarar att det finns tydliga riktlinjer för vad det är för 

information som behövs på följesedeln till varje pall av material. Trots detta 

förekommer det att följesedeln saknar information (Godsmottagare, 160310; 

Lagerpersonal, 160504). Det arbete som behövs genomföras för att finna den rätta 

informationen (Godsmottagare, 160414), kan relateras till slöseriet överarbete, eftersom 

det är ett arbetsmoment som inte borde ske om all information fanns med från början. 

Överarbete kan uppstå genom oklara rutiner och opålitliga processer 

(leanmanufacturingtools.org; Melton, 2005; Petersson et al., 2009), vilket kan vara 

anledningen till att detta slöseriet uppstår, baserat på att kommunikationen sker externt 

(Inköpsansvarig, 160504). Författarna Hines och Rich (1997) lyfter fram överarbete 

som en icke-värdeadderande aktivitet, vilket denna aktivitet kategoriseras som (se tabell 

3). 
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5.3.3 Transport relaterat till inleveransprocessen 

Slöseriet transport uppstår enligt författarna Womack och Jones (2013) när material 

förflyttas från en plats till en annan. Inköpsansvarig och Lageransvarig (160210) 

förklarar att transporter behövs för att kunna erbjuda kunderna de produkter som 

efterfrågas. Författarna Chen och Meng (2010), Hines och Taylor (2000), Jasti och 

Sharma (2014) och Tyagi et al. (2015) instämmer och menar att alla aktiviteter som 

syftar till att möjliggöra processers genomförande är nödvändiga. Dock skapar 

transporter inget värde för kunden (Petersson et al., 2000; Shingo & Dillon, 1989) och 

därför kan transporterna, inom inleveransprocessen, kategoriseras som nödvändiga men 

icke-värdeadderande (se tabell 3) (Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 2014; 

Monden, 1993; Tyagi et al., 2015). Detta involverar, enligt Inköpsansvarig (160310) 

och Lageransvarig (160310), transporterna från inleveransytan till godsregistrering, från 

godsregistrering till avlastningsytan i huvudlagret, från avlastningsytan till ändplats, 

från ändplats till lagerplats samt de transporter som sker när material beställs från 

produktionen.  

5.3.4 Huvudlager 

Lagerhållning anses vara ett slöseri om det innebär att inneha ett överskott av material 

och färdiga varor i lager (Hines & Taylor; 2000; Jones & Womack, 2003; Librelato et 

al., 2014; Tyagi et al., 2015). Företaget har som mål att köpa in material så nära inpå 

behov i produktionen som möjligt, vilket innebär att lagernivån alltid finns i åtanke vid 

inköp (Inköpsansvarig, 160229). Enligt Inköpsansvarig (160229) lagerhåller Företaget 

materialet åt kunden, vilket Mercado (2008) argumenterar är en värdeadderande 

aktivitet, eftersom kunderna kan tänka sig att betala för lagerhållningen. Dessutom 

möjliggör lagring av material att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket 

resulterar i att lagerhållningen kategoriseras som värdeadderande (se tabell 3) (Mercado, 

2008).  
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5.3.5 Orderplockning 

I dagsläget måste truckföraren förflytta sig från sin truck till kuren och sedan tillbaka 

varje gång en ny plockorder ska hämtas (Lagerpersonal, 160229). Enligt Hedler Staudta 

et al. (2015) kan detta betraktas som slöseriet rörelse, eftersom personalen måste gå 

mellan två arbetsstationer. Enligt Petersson et al. (2009) kan slöseriet rörelse även 

uppstå när personal måste färdas en sträcka för att hämta verktyg, där verktyg i detta fall 

kan relateras till orderplocklistan eftersom den är ett verktyg som möjliggör att rätt 

pallar plockas till produktionen. Rörelser tillför inget värde till processen (Jones & 

Womack, 2003; Librelato et al., 2014; Melton, 2005) och kan därför kategoriseras som 

en icke-värdeadderande aktivitet (se tabell 3) (Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 

2014; Monden, 1993; Tyagi et al., 2015). 

5.3.6 Från produktion till utleverans 

Den transport av pallar som sker via transportbandet, samt transport av vagnar till 

utleveransytan (Inköpsansvarig, 160310), kan hänföras till slöseriet transport eftersom 

det fysiskt innebär att material eller produkter förflyttas från en plats till en annan 

(Hines & Taylor, 2000; Womack & Jones, 2013). Under transporter sker ingen 

bearbetning av materialet eller produkten, vilket stärker påståendet av att ovan nämnda 

transporter är ett slöseri (Petersson et al., 2000; Shingo & Dillon, 1989). Dock används 

transportbandet inte enbart i syfte att transportera pallar. Under tiden pallen 

transporteras sker även inplastning, vilket sparar både tid och arbetskraft 

(Inköpsansvarig, 160210). Dessutom ges pallen en etikett och följesedel för att se till att 

efterföljande aktiviteter i processen har rätt information (Orderhanterare, 160229). Med 

andra ord, behövs transporten som sker från produktionen till utleveransytan för att 

kunna leverera de efterfrågade produkterna till kunderna (Inköpsansvarig, 160310). 

Författarna Chen och Meng (2010), Hines och Taylor (2000), Jasti och Sharma (2014) 

och Tyagi et al. (2015) förklarar att aktiviteten därmed kan kategoriseras som 

nödvändig, men icke-värdeadderande (se tabell 3), eftersom den behövs för att 

möjliggöra processens genomförande.   

5.3.7 Från produktion tillbaka till huvudlager 

När produktionen har producerat klart en kundorder transporteras pallar, med material 

som inte har använts, tillbaka till huvudlagret (Inköpsansvarig, 160229). Denna aktivitet 

kan hänföras till slöseriet överarbete, eftersom arbetsmomentet inte skulle ske om 
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produktionen beställde den mängd material som faktiskt behövs (Jones & Womack, 

2003; Petersson et al., 2009). Denna aktivitet anses därför vara, enligt Hines och Rich 

(1997), icke-värdeadderande (se tabell 3) och bör minimeras i största möjliga mån 

(Librelato et al., 2014) eftersom det är en aktivitet som inte efterfrågas av kund (Jones 

& Womack, 2003; Petersson et al., 2009;). 

5.3.8 Utleverans 

När en pall har genomgått orderhantering inväntar lagerpersonalen tills dess att det är 

minst två pallar som ska transporteras till utleveransytan, eftersom trucken kan 

transportera två pallar åt gången (Observation, 160414). Detta effektiviserar 

transporterna genom att färre transporter behövs, dock får den pall som hanterades först 

vänta en längre tid innan nästa pall är klar (Observation, 160419). Detta kan hänföras 

till slöseriet väntetid, eftersom pallen väntar på senare aktiviteter i processen (Jones & 

Womack 2003; Petersson et al., 2009;). Enligt Hines och Rich (1997) är väntetid en 

icke-värdeadderande aktivitet. Dock har den identifierade väntetiden en betydelse, 

eftersom den resulterar i en ökad effektivitet gällande transporterna mellan 

orderhanteringen och utleveransytan. Med detta i åtanke, kan aktiviteten kategoriseras 

som nödvändig men icke-värdeadderande eftersom den möjliggör processens 

genomförande och utöver det bidrar till en förbättrad prestation (se tabell 3) (Chen & 

Meng 2010; Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma, 2014; Tyagi et al., 2015).  
 

Lagerpersonal (160414) förklarar att de flesta produkterna produceras i förväg, vilket 

kan hänföras till överproduktion, enligt författarna Bergman och Klefsjö (2012) och 

Petersson et al. (2009). Det innebär att produktionen tidigarelägger tillverkningen 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Petersson et al., 2009;), relaterat till de pallar som tillverkas 

och sedan placeras på utleveransytan. Inköpsansvarig (160210) förklarar att produkterna 

kommer behöva vara placerade på utleveransytan en längre tid än om de hade levererats 

direkt. Problematiken som kan uppstå är att ytan för utleverans kan bli full 

(Lagerpersonal, 160414), vilket stämmer överens med författarna Hines och Taylor 

(2000) argument kring att överproduktion resulterar i höga lagernivåer. Vidare förklarar 

Lagerpersonal (160414) att de pallar som inte får plats placeras intill kuren. Detta 

stämmer inte överens med vad författarna Petersson et al. (2009) diskuterar, att 

avlastningsplatser ska vara placerade på ett strategiskt vis och inte där ledig plats finns 

tillgänglig. Överproduktionen som sker inom Företaget ger därmed upphov till andra 



 
 

 80 

slöserier som exempelvis lager och väntetid, vilket författarna Petersson et al. (2009) 

nämner kan ske. Utifrån detta kategoriseras överproduktion som en icke-

värdeadderande aktivitet (se tabell 3) (Hines & Rich, 1997).  

5.3.9 Kontroll 

Inköpsansvarig (160210) förklarar att det i dagsläget sker kontroller av material vid 

godsmottagningen där kvalitet och kvantitet kontrolleras gentemot följesedeln. Senare 

sker en ytlig kontroll, när pallarna plockas från huvudlagret, för att säkerställa att 

materialet inte har blivit skadat under transport eller under själva lagerhållningen. Vid 

utleverans utförs återigen en kontroll för att säkerställa att kvantitet och kvalitet 

stämmer överens med kundordern (Inköpsansvarig, 160210). Om processerna fungerade 

felfritt skulle det inte finnas ett behov av att kontrollera materialet och de färdiga 

produkterna (leanmanufacturingtools.org), vilket resulterar i att det kan hänföras till 

slöseriet överarbete, eftersom det anses vara ett arbetsmoment som inte behövs utföras 

(Jones & Womack, 2003; Petersson et al., 2009). Kontroller är därför en konsekvens av 

opålitliga processer. Däremot kan bristen av kvalitetskontroller riskera att defekta 

produkter inte upptäcks (leanmanufacturingtools.org), vilket påverkar leveransen till 

kund och kan orsaka övertidsarbete och kostnader för företaget (Melton, 2005). Detta 

leder till slutsatsen att kontroller är nödvändiga men icke-värdeadderande aktiviteter, 

eftersom de behövs för att möjliggöra processens genomförande (se tabell 3) (Chen & 

Meng 2010; Hines & Taylor, 2000; Jasti & Sharma; Tyagi et al., 2015), i form av att 

upptäcka defekta produkter i tid (leanmanufacturingtools.org). 
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Process Aktivitet Specifik aktivitet 
Kategorisering av 

aktivitet Typ av slöseri 

Inleverans Godsmottagning 
Placering av 
kuvertpallar 

Icke-
värdeadderande Väntetid 

  
Transport förbi 

kontor 
Icke-

värdeadderande Rörelse 

 Godsregistrering Byte av pallar 
Icke-

värdeadderande Överarbete 

  
Identifiering av 

information 
Icke-

värdeadderande Överarbete 

 
Transport inom 

produktionslagret 
Transport relaterat till 
inleveransprocessen 

Nödvändig men 
icke-

värdeadderande Transport 

  

Transport från 
produktion till 
utleveransyta 

Nödvändig men 
icke-

värdeadderande Transport 

 Huvudlager 
Lagerhållning av 

pallar Värdeadderande Lager 

 Orderplockning 
Manuell hämtning av 

plockorder 
Icke-

värdeadderande Rörelse 

Utleverans 

Från produktion 
tillbaka till 
huvudlager 

Pallar med material 
tillbaka till 
huvudlager 

Icke-
värdeadderande Överarbete 

 Utleverans 
Produktion sker 

tidigare än behov 
Icke-

värdeadderande Överproduktion 

  
Konsolidering av 

pallar 

Nödvändig men 
icke-

värdeadderande Väntetid 

 Kontroll 
Kontroll av kvantitet 

och kvalitet 

Nödvändig men 
icke-

värdeadderande Överarbete 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Sammanfattning av de identifierade slöserierna och kategorisering av aktiviteternas nivå av 

värdeskapande (Egen illustration).   
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Process Aktivitet Specifik aktivitet 
Kategorisering av 

aktivitet 
Typ av 
slöseri 

Inleverans Godsmottagning Placering av pallar Icke-värdeadderande Väntetid 

  
Transport förbi 

kontor Icke-värdeadderande Rörelse 
 Godsregistrering Byte av pallar Icke-värdeadderande Överarbete 

  
Identifiering av 

information Icke-värdeadderande Överarbete 

 Orderplockning 
Manuell hämtning av 

plockorder Icke-värdeadderande Rörelse 

Utleverans 
Från produktion 
till huvudlager 

Pallar tillbaka till 
lager Icke-värdeadderande Överarbete 

	

5.4 Diskussion 

 

Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan identifieras inom 

Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 
 

Ovan analys resulterade i identifiering av slöserier och de nivåer relaterade aktiviteter 

skapar värde. Med utgångspunkt i hur problemformuleringen lyder samt författarna 

Dinesh et al. (2008), Khurum et al. (2014) Lacerda et al. (2010) och Tyagi et al. (2015) 

argument om att fokus ska ges till de aktiviteter som är icke-värdeadderande, kommer 

enbart de icke-värdeadderande aktiviteterna samt tillhörande slöseri fortsättningsvis att 

studeras. Dock kommer inte slöseriet överproduktion studeras vidare eftersom det 

relateras till produktionen, vilket denna studie har begränsat sig ifrån.  
 

De slöserierna som kunde identifieras för totalt sex icke-värdeadderande aktiviteter 

inom inleverans- respektive utleveransprocesen är väntetid, rörelse och överarbete. De 

slöserier som kunde identifieras för inleveransprocesen är väntetid relaterat till när 

placering av pallar sker. Vidare identifierades slöseriet rörelse för två icke-

värdeadderande aktivieteter; transport förbi kontor samt manuell hämtning av 

plockorder. Slutligen identifierades överarbete när byte av pallar sker samt när 

information saknas på följesedeln (se tabell 4). För utleveransprocessen kunde slöseriet 

överarbete identifieras relaterat till den icke-värdeadderande aktiviteten som sker när 

material transporteras från produktionen tillbaka till huvudlagret (se tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 4: De identifierade slöserierna som kan hänföras till icke-värdeadderande aktiviteter (Egen 

illustration). 
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För att öka förståelsen kring vart slöserierna uppstår inom inleverans- respektive 

utleveransprocessen, presenteras de två CSM som skapades för första 

problemformuleringen. För att tydliggöra har områdena där slöseriet uppstår ringats in 

(se figur 20 & 21).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: CSM av inleveransprocessen inom Företaget där identifierade slöserier är markerade (Egen 

illustration).  
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Figur 21: CSM av utleveransprocessen inom Företaget där identifierade slöserier är markerade (Egen 

illustration).   
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6 Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade 

slöserierna? 

Detta kapitel tar utgångspunkt ur den empiri och de resultat som föregående kapitel 

utmynnade i, därav presenteras inget nytt empiriavsnitt. Kapitlet inleds med 

kompletterande teori för att möjliggöra analys och identifiering av rotorsaken bakom 

respektive slöseri. Avslutningsvis presenteras en diskussion som summerar kapitlets 

resultat. 

 

6.1 Teoretisk referensram 

För studiens tredje problemformulering presenteras teori om Orsak-verkan-samband 

och hur dessa samband kan synliggöras med hjälp utav Ishikawadiagram.  

6.1.1 Orsak-verkan-samband 

Orsak-verkan-samband är en metod som kan användas i syfte att öka förståelsen för 

identifierade slöserier (Chen et al., 2010; Chen et al., 2013; Richards & Grinsted, 2013). 

Orsak-verkan-samband studerar noggrant de bakomliggande orsakerna för varje slöseri i 

syfte att hitta slöseriets rotorsak (Desai, Desai & Ojode, 2015; Richards & Grinsted, 

2013). Författaren Mercado (2008) belyser fördelar med att tillämpa ett orsak-verkan-

samband, vilka bland annat är reducerad materialhantering samt minimering av 

tidskrävande aktiviteter. En annan fördel är att det är möjligt att på lång sikt undvika att 

slöserierna återkommer (Liker, 2004). 
 

6.1.1.1 Ishikawadiagram 

Ishikawa (1985) presenterar ett diagram för att identifiera orsak-verkan-samband, ett så 

kallat Ishikawadiagram. Det är ett verktyg som genom en grafisk figur skapar förståelse 

och tillhandahåller ett strukturerat sätt att identifiera potentiella bakomliggande orsaker 

till varför slöserier uppstår (Desai et al., 2015; Jonsson & Mattsson, 2012; Richards & 

Grinsted, 2013). Jonsson och Mattsson (2012) menar att det är viktigt att noggrant bena 

ut och undersöka en orsak i taget. Dessutom är det viktigt att relevanta orsaker 

analyseras, eftersom det kan bli alltför omfattande att studera alla identifierade orsaker 

(Bolstad, 1994). 
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	 Slöseri 

Problem 

Slöseri 

Slöseri Slöseri 

 

Konstruering av diagrammet inleds med en övergripande beskrivning av de slöserier 

som har identifierats (Ishikawa, 1982; Jonsson & Mattsson, 2012; Richards & Grinsted, 

2013). De identifierade slöserierna illustreras som huvudgrenar till 

Ishikawadiagrammets centrala, vågräta pil (se figur 22) (Ishikawa 1982; Sörqvist, 

2004). Därefter sker brainstorming (Sörqvist, 2004) för att identifiera de bakomliggande 

orsakerna till respektive slöseri (Ishikawa, 1982; Jonsson & Mattsson, 2012; Richards & 

Grinsted, 2013). Dessa illustreras av mindre grenar, delgrenar, som är kopplade till 

huvudgrenarna (se figur 22) (Ishikawa 1982; Sörqvist, 2004).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Ishikawadiagram (Egen illustration med inspiration från Ishikawa, 1982). 

 

Bergman och Klefsjö (2012) diskuterar att det bör finnas flera bakomliggande orsaker 

för respektive huvudgren för att erhålla fördelarna med ett Ishikawadiagram. Författarna 

Jonsson och Mattsson (2012) och Richards och Grinsted (2013) instämmer och menar 

att verktyget “fem varför” underlättar identifieringen av bakomliggande orsaker. Det 

innebär att frågan “varför?” ställs fem gånger, vilket slutligen leder till att rotorsaken 

identifieras (Jonsson & Mattsson, 2012). Således är det ett enkelt verktyg att tillämpa 

eftersom det tillhandahåller ett snabbt tillvägagångssätt för att identifiera 

bakomliggande orsaker och rotorsaker (Richards & Grinsted, 2013). När rotorsakerna 

för respektive slöseri är identifierade kan välgrundade beslut tas gällande vilka slöserier 

som bör elimineras eller minimeras (Chen et al., 2010). Bolstad (1994) diskuterar vidare 

att rotorsakerna slutligen kan grupperas för att öka förståelsen och förenkla fortsatt 

analys. 
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6.2 Analys 

Analysen baseras genomgående på Ishikawadiagrammet samt verktyget “fem varför”, 

vilket tillämpas i syfte att finna rotorsakerna till de slöserier som identifierades i 

föregående kapitel. Detta innebär att frågan “varför?” kommer att ställas tills dess att 

rotorsaken är identifierad (Jonsson & Mattsson, 2012) för respektive slöseri. För att 

undvika teoretiska upprepningar kommer teori inte hänvisas till respektive fråga. Det 

teoretiska bidraget uppfylls istället genom att Ishikawadiagrammet samt verktyget ”fem 

varför” appliceras i en verklig kontext. Tillsammans med tidigare presenterad empiri 

och resultatet från föregående kapitel kommer svaren för varje “varför?” skapa 

analysen. Analyskapitlet introduceras med en undersökning av slöseriet väntetid, vilket 

har identifierats vid ett tillfälle. Därefter undersöks slöseriet rörelse som uppstår vid två 

tillfällen. Slutligen undersöks slöseriet överarbete som sker vid tre tillfällen.   

6.2.1 Väntetid 

Slöseriet väntetid uppstår när kuvertpallar får vänta på inleveransytan innan de 

transporteras till godsregistreringen och sedan vidare till huvudlagret. Väntetid 

illustreras därför som en huvudgren och de bakomliggande orsakerna illustreras som 

delgrenar, förenade med huvudgrenen (se figur 23) (Ishikawa 1982; Sörqvist, 2004). 
 

Varför uppstår slöseriet väntetid? 

När kuvertpallar inkommer till inleveransytan och placeras på det markerade området 

uppstår slöseriet väntetid. Godsmottagaren (160310) förklarar att de kuvertpallar som 

anländer först hamnar längst in mot ett stängsel som separerar inleveransytan från 

utleveransytan, varpå senare leveranser fylls på utåt. Detta innebär att de pallar som 

ankommer först får vänta längst på registrering eftersom godsmottagaren hanterar de 

yttersta pallarna först, vilket är nödvändigt för att komma åt de pallar som är placerade 

längst in (Godsmottagare, 160310). Placeringen av kuvertpallarna är därför orsaken 

bakom varför väntetid uppstår (se figur 23). 
 

Varför placeras kuvertpallarna på detta sätt? 

Godsmottagaren (160310) förklarar att pallplaceringen inom inleveransytan grundar sig 

i instruktioner och riktlinjer som godsmottagaren meddelar chaufförerna när de anländer 

till lastportarna. 
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Varför är instruktionerna och riktlinjerna formulerade som de är? 

För att kunna identifiera denna orsak har brainstorming tillämpats, vilket Sörqvist 

(2004) rekommenderar. Därav har layouten identifierats som den bakomliggande 

orsaken eftersom golvytan är systematisk markerad i rader för att förenkla 

pallplaceringen. Det är dessa rader som godsmottagarens instruktioner baseras på 

(Observation, 160310). Raderna skapar ordning och ser till att den yta som finns 

utnyttjas maximalt, vilket dock sker på bekostnad av en ökad väntetid för de 

kuvertpallar som placeras längst in vid varje rad. 
 

Anledningen till att frågan “varför?” inte ställs fem gånger, vilket författarna Jonsson 

och Mattsson (2012) och Richards och Grinsted (2013) rekommenderar, är på grund 

utav att den bakomliggande orsaken layout hamnade inom ramarna för relevans relaterat 

till inleveransprocessen, vilket Bolstad (1994) menar är viktigt. Därför anses layouten 

vara rotorsaken bakom slöseriet väntetid (se figur 23). Fördelarna med ett 

Ishikawadiagram uppnås genom att det finns flera bakomliggande orsaker (Bergman & 

Klefsjö, 2012), vilket illustreras av delgrenar kopplade till huvudgrenen väntetid (se 

figur 23). 

6.2.2 Rörelse 

Slöseriet rörelse har identifierats relaterat till två icke-värdeadderande aktiviteter inom 

inleveransprocessen; när material ska transporteras från inleveransytan till 

arbetsstationen för godsregistrering och när lagerpersonal ska hämta och lämna en 

plockorder i kuren. Fortsättningsvis kommer dessa situationer undersökas närmre, i 

ovan nämnda ordning. 
 

Varför uppstår slöseriet rörelse? 

Slöseriet rörelse uppstår när godsmottagaren transporterar pallarna förbi ett kontor i 

samband med att de transporteras från inleveransytan till godsmottagarens arbetsstation 

för godsregistrering. Placeringen av kontoret resulterar i att rörelsen inte är optimal, 

eftersom transporten måste ske runt kontoret (Observation, 160210). 
 

Varför är ett kontor placerat mellan inleveransytan och godsmottagarens arbetsstation? 

Inköpsansvarig (160210) förklarar att förr, när layouten utformades, fanns ett behov av 

ett kontor för att kunna hantera det dåvarande materialflödet. I dagsläget, finns inget 

sådant behov och kontoret används således inte (Inköpsansvarig 160210; Observation, 
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160210). Enligt författarna Jonsson och Mattsson (2012) och Richards och Grinsted 

(2013) ska frågan “varför?” ställas fem gånger. Efter att ha tillämpat brainstorming, 

vilket författaren Sörqvist (2004) diskuterar bör tillämpas för att ta reda på 

bakomliggande orsaker, kan inga fler orsaker identifieras utifrån Bolstads (1994) 

argument om relevans. Detta resulterar i att layouten fastställs vara rotorsaken till 

slöseriet rörelse relaterat till rörelsen förbi kontoret (se figur 23). 
 

Den andra aktiviteten som kan hänföras till slöseriet rörelse sker när lagerpersonal ska 

hämta och lämna plockordern i kuren. När frågan “varför?” återigen ställs kommer 

svaren illustreras med en ny delgren utifrån huvudgrenen rörelse, enligt instruktioner 

från Ishikawa (1982) och Sörqvist (2004) (se figur 23) . 
  
Varför uppstår slöseriet rörelse? 

När pallar ska plockas måste ansvarig lagerpersonal köra till kuren, stiga av trucken och 

sedan gå till kuren för att hämta plockordern. Därefter måste lagerpersonalen gå tillbaka 

till trucken, stiga på trucken och köra tillbaka till höglagret för att hämta pallarna 

(Observation, 160229). Alla dessa förflyttningar har sitt ursprung i att hanteringen sker 

manuellt, vilket ger upphov till slöseriet rörelse. Den bakomliggande orsaken illustreras 

i Ishikawadiagrammet som delgrenen till vänster om slöseriet rörelse (se figur 23), 

enligt instruktioner från Ishikawa (1982) och Sörqvist (2004).   
 

Varför hämtas plockordern manuellt? 

För att kunna besvara frågan tillämpades brainstorming (Sörqvist, 2004) som baseras på 

de observationer som har genomförts. Anledningen till varför plockordrar hämtas 

manuellt är ett resultat av att det inte finns något annat tillvägagångssätt i dagsläget. Det 

vill säga, det finns inga elektroniska hjälpmedel för att förenkla arbetssättet. 
 

Varför finns det inga elektroniska hjälpmedel för orderplockning? 

I dagsläget finns det inget elektroniskt orderplockningssystem på grund utav att 

företaget inte har tillgång till de resurser som krävs för att implementera och använda ett 

sådant system, det vill säga resurser i form utav utrustning och utbildade anställda. 

Enligt Inköpsansvarig (160504) kräver ett elektroniskt system investeringar för att 

anskaffa de resurser som krävs. Vilket är sannolika skäl till varför ett manuellt system 

fortfarande tillämpas. Fortsättningsvis studeras inga fler bakomliggande orsaker, 

eftersom vidare orsaker hade blivit för omfattande att undersöka och därmed inte 
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relevanta (Bolstad, 1994). Därav konstateras begränsade resurser vara rotorsaken till att 

slöseriet rörelse uppstår relaterat till manuell orderplockning (se figur 23). 

6.2.3 Överarbete 

Slöseriet överarbete har identifierats inom inleveransprocessen och illustreras därför av 

en huvudgren i figur 23 (Ishikawa 1982; Sörqvist, 2004). Slöseriet kan hänföras till två 

icke-värdeadderande aktiviteter inom inleveransprocessen; när godsmottagaren måste 

byta inkommande pallar och när information saknas på följesedeln vid godsregistrering. 

Slöseriet överarbete har även identifierats inom utleveransprocessen relaterat till när 

pallar skickas från produktionen tillbaka huvudlagret. Nedan presenteras de 

bakomliggande orsakerna för var och en av dessa aktiviteter, i ovan nämnd ordning. 
 

Varför uppstår slöseriet överarbete? 

Ibland levereras det inkommande materialet på pallar som inte är godkända 

(Godsmottagare, 160310). Leveranser av felaktiga pallar resulterar i ett extra 

arbetsmoment där godsmottagaren måste byta pallen eller placera den felaktiga pallen 

ovanpå en godkänd pall (Lagerpersonal, 160419). I figur 23 illustreras denna 

bakomliggande orsak som delgrenen till vänster om huvudgrenen överarbete. 
 

Varför är pallen inte godkänd? 

Anledningen till varför pallen inte är godkänd är på grund utav att pallen inte uppfyller 

Företagets uppsatta krav. Detta kan exempelvis ske när materialet levereras på en pall 

av sämre kvalitet, när pallen inte är en EUR-pall eller har andra mått än vad som anses 

vara godkänt (Kravspecifikation, 160317). 
 

Varför levereras material på pallar som inte uppfyller Företagets krav? 

Företaget har en kravspecifikation som alla leverantörer tar del av. I denna specifikation 

specificeras Företagets krav för de pallar det inkommande materialet anländer på, vilka 

nämns kort i föregående fråga (Kravspecifikation, 160317). Trots detta levereras 

material på pallar som är felaktiga (Godsmottagare, 160310). Därav är det rimligt att 

anta att leverantörerna inte tar hänsyn till de krav som Företaget ställer. Att en 

bakomliggande orsak baseras på ett antagande är berättigat enligt Sörqvist (2004) som 

menar att brainstorming kan vara till hjälp för att identifiera bakomliggande orsaker om 

de är, enligt Bolstad (1994), inom ramarna för relevans. 
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Varför tar leverantörerna inte hänsyn till Företagets krav? 

Det sker sällan att leverantörerna får någon påföljd när de levererar material på felaktiga 

pallar (Godsmottagare, 160414). Enligt Kravspecifikationen (160317) ska 

leverantörerna debiteras för varje levererad pall som inte uppfyller de uppsatta kraven, 

vilket sällan sker (Godsmottagare & Inköpsansvarig, 160414).  
 

Varför får leverantörerna inte någon påföljd? 

Godsmottagaren och Inköpsansvarig (160414) förklarar att det inte finns tillräckligt med 

tid eller resurser för att hantera rapporteringen av de felaktiga pallarna. Det finns heller 

ingen tydlig rutin för hur rapportering ska ske och vem som ska ta ansvar över den 

(Godsmottagare & Inköpsansvarig, 160414). Rapporteringen blir därför bortprioriterad 

och leverantörerna får därmed ingen påföljd och därför anses rotorsaken till slöseriet 

överarbete vara bristande rutiner (se figur 23). Fördelarna med ett Ishikawadiagram 

uppnås genom att det finns flera bakomliggande orsaker kopplade till huvudgrenen (se 

figur 23) (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

Den andra situationen när slöseriet överarbete uppstår är när information saknas på 

följesedeln. I Ishikawadiagrammet illustreras detta som den översta delgrenen till höger 

om huvudgrenen överarbete (se figur 23). 
 

Varför uppstår slöseriet överarbete? 

Godsmottagaren (160310) förklarar att information emellanåt saknas på följesedeln som 

anländer med det inkommande materialet. Detta kan bland annat innebära att 

inköpsordernumret saknas eller avsaknad av information gällande hur antalet av en total 

order är fördelat på de inkomna pallarna (Lagerpersonal, 160504). När information 

saknas måste godsmottagaren kontakta inköpsavdelningen för att få tillgång till rätt 

information (Godsmottagare, 160414), vilket krävs för att den inkommande pallen ska 

bli korrekt registrerad. Vilket i sin tur är en förutsättning för att hanteringen av pallen 

ska bli korrekt i senare delar av processen (Inköpsansvarig, 160504). 
 

Varför saknas information på följesedeln? 

Det finns flera orsaker och flera aktörer som kan vara inblandade i avsaknaden av 

information (Godsmottagare 160310 & Lagerpersonal, 160504). Inköpsansvarig 

(160504) förklarar att den vanligaste anledningen till att information saknas är när 

kunden själv har beställt ingående material till en order via en egen leverantör. 
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Följaktligen är det rimligt att anta att kommunikationen brister längs informationsflödet. 

Varpå det är rimligt att anta att befintliga rutiner inte är tillräckligt tydliga eftersom 

dessa fel ofta uppstår. Med fokus på att hitta relevanta orsaker (Bolstad, 1994) 

konstateras därför bristande rutiner, alternativt otydliga instruktioner, vara rotorsaken 

(se figur 23). 
 

Den sista och tredje aktiviteten som berör slöseriet överarbete uppstår när material 

transporteras från produktionen tillbaka till huvudlagret. Detta illustreras av den nedre 

högra delgrenen till huvudgrenen överarbete (se figur 23). 
 

Varför uppstår slöseriet överarbete? 

När en kundorder är klar i produktionen transporteras det material som inte använts 

tillbaka till huvudlagret. I huvudlagret hanteras pallen av orderhanterare i kuren och 

därefter transporteras pallen tillbaka in till en ny lagerplats (Inköpsansvarig, 160229). 
 

Varför skickar produktionen tillbaka pallar? 

Anledningen till att pallar transporteras tillbaka in till huvudlagret är för att 

produktionen har beställt mer material än vad som egentligen behövs (Inköpsansvarig, 

160229). 
 

Varför har produktionen beställt mer material än vad som behövs? 

Produktionen beställer mer än vad som egentligen behövs för att enbart hela pallar 

transporteras till produktionen, trots att det inte finns behov av enbart hela pallar 

(Inköpsansvarig, 160229). 
 

Varför transporteras hela pallar? 

Inköpsansvarig (160229) förklarar att all hantering sker av hela pallar inom huvudlagret, 

och exempelvis inte delar av en pall eller kartonger. Därför är det enbart hela pallar som 

transporteras in till produktionen (Inköpsansvarig, 160229). 
 

Varför hanteras hela pallar inom huvudlagret? 

Orsaken till varför enbart hela pallar hanteras är huvudlagrets layout. Huvudlagret är ett 

höglager som består av flera höga ställage där plockning sker med hjälp av en truck. 

Vilket i sin tur innebär att det inte är möjligt att plocka det exakta antalet kuvert som 

efterfrågas av produktionen (Inköpsansvarig, 160229). Med hänsyn till att höglagret 
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begränsar materialhanteringen, identifieras layouten vara rotorsaken till slöseriet 

överarbete relaterat till situationen när material transporteras tillbaka från produktionen 

till huvudlagret (se figur 23). 
 

Dock kan två bakomliggande orsaker identifieras för frågan “Varför har produktionen 

beställt mer material än vad som behövs?. Därför kommer frågan ”varför?” återigen att 

ställas för att finna fler bakomliggande orsaker (Jonsson & Mattsson, 2012; Richards & 

Grinsted, 2013). 
 

Varför har produktionen beställt mer material än vad som behövs? 

Enligt Inköpsansvarig (160229) beställer produktionen mer än vad som behövs för att 

skydda produktionen mot flaskhalsar, som exempelvis brist av material. Denna 

bakomliggande orsak illustreras som en andra delgren från delgrenen ”Beställt mer än 

behov” (se figur 23). 
 

Varför behöver produktionen säkras? 

Produktionen behöver säkras gentemot eventuella brister som kan uppstå inom 

inleveransprocessen och produktionsprocessen. Brister som exempelvis kan innebära att 

det saknas material eller om materialet visar sig vara av bristande kvalitet 

(Inköpsansvarig, 160229). Med andra ord, produktionen behöver säkra sig mot 

opålitliga processer. 
 

Varför är processerna opålitliga? 

Med hjälp utav Sörqvist (2004) råd att använda brainstorming och det faktum att 

orsakerna bör hålla sig inom ramarna av vad som anses relevant (Bolstad, 1994) kan 

flera bakomliggande orsaker identifieras. Processerna är opålitliga för att flaskhalsar 

inom produktionsprocessen kan uppstå. Inköpsansvarig (160229) förklarar även att 

möjligheten för kunder att genomföra ändringar i kundordern tätt inpå körning i 

produktionen är en betydande orsak. Dessutom kan det hända att leveransprecisionen 

och kvaliteten inte möter uppsatta krav (Inköpsansvarig, 160229). För att samla dessa 

orsaker under ett och samma begrepp benämns de som oväntade händelser (se figur 23). 
 

Verktyget ”fem varför” (Jonsson & Mattsson, 2012) kommer vidare inte att tillämpas 

eftersom vidare bakomliggande orsaker inte hade hamnat inom ramarna för relevans 

(Bolstad, 1994). Detta resulterar i att oväntade händelser anses vara ytterligare rotorsak 
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till slöseriet överarbete relaterat till när material transporteras tillbaka från produktionen 

till huvudlagret (se figur 23). Med hänsyn till alla de “varför?” som har ställts, har 

fördelarna med ett Ishikawadiagram vunnits, enligt Bergman och Klefsjö (2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Ishikawadiagram över de slöserier som har identifierats inom Företagets inleverans- 

respektive utleveransprocess (Egen illustration med inspiration från Ishikawa, 1982). 

 

Författaren Bolstad (1994) rekommenderar gruppering av rotorsakerna för att öka 

förståelsen, vilket presenteras nedan i tabell 5. Tabellen synliggör att rotorsaken layout 

har identifierats för tre slöserier och bristande rutiner har identifierats för två slöserier. 

Dessutom har rotorsaken begränsade resurser och rotorsaken oväntade händelser 

identifierats för ett slöseri vardera. Tabellen illustrerar även att slöseriet överarbete, 

relaterat till när pallar transporteras från produktionen tillbaka till huvudlagret, har två 

rotorsaker: layout och oväntade händelser (se tabell 5). 
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      Rotorsak      

Process 
Typ av 
slöseri Orsak Layout 

Bristande 
rutiner 

Begränsade 
resurser 

Oväntade 
händelser 

Inleverans Väntetid 
Placering av 
kuvertpallar X    

 Rörelse 
Transport 

förbi kontor X    

  

Manuell 
hämtning av 
plockorder   X  

 Överarbete 
Byte av 
pallar  X   

  

Identifiering 
av 

information  X   

Utleverans  

Pallar 
tillbaka till 
huvudlager X   X 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Gruppering av de identifierade rotorsakerna för respektive slöseri (Egen illustration). 
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     Rotorsak     

Process 
Typ av 
slöseri Orsak Layout 

Bristande 
rutiner 

Begränsade 
resurser 

Inleverans Väntetid 
Placering av 
kuvertpallar X   

 Rörelse 
Transport förbi 

kontor X   

  

Manuell 
hämtning av 
plockorder   X 

 Överarbete Byte av pallar  X  
	

6.3 Diskussion 

Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade slöserierna? 
 

Respektive slöseri som identifierades i föregående kapitel har undersökts med hjälp av 

verktyget ”fem varför” för att finna slöseriernas rotorsaker. Utifrån ovan analys har 

rotorsakerna identifierats vara layout, bristande rutiner, begränsade resurser och 

oväntade händelser (se tabell 5). Dock hamnar vissa av dessa rotorsaker utanför studiens 

begränsningar, vilket innebär att dessa fortsättningsvis kommer att uteslutas ur 

undersökningen. Detta avser rotorsaken bristande rutiner relaterat till den situation när 

information saknas på följesedeln. Eftersom kommunikationen brister mellan externa 

aktörer, det vill säga aktörer utanför inleverans- och utleveransprocessen, kommer 

åtgärder för förbättring av denna rotorsak inte föreslås eller undersökas i nästa kapitel. 

Detsamma gäller för rotorsaken oväntade händelser, eftersom dessa uppstår inom andra 

processer än de som studien avser att studera. Eftersom studien inte heller har för avsikt 

att förändra Företagets befintliga förutsättningar kommer inte materialflödet från 

produktion tillbaka till huvudlagret att undersökas av den orsaken att det kräver en 

förändring som inte är möjlig utifrån studiens begränsningar. 
 

Följaktligen resulterar detta i att de rotorsaker som kommer att undersökas vidare är 

layouten, relaterat till slöserierna väntetid och rörelse, begränsade resurser, relaterat till 

slöseriet rörelse, samt bristande rutiner, relaterat till slöseriet överarbete (se tabell 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: De identifierade rotorsakerna som kommer att studeras närmre i nästa kapitel (Egen 

illustration). 
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7 Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de 

identifierade rotorsakerna i syfte att nå det tillstånd som 

beskrivs i Future State Map? 

Detta kapitel inleds med en teoretisk referensram. Ingen ny empiri tillkommer, istället 

används tidigare insamlad empiri och de resultat som framkommit i tidigare kapitel. 

Slutligen presenteras ett analysavsnitt och en diskussion kring resultatet. 

 

7.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för studiens fjärde problemformulering presenterar teori 

kring olika förbättringsförslag relaterat till de rotorsaker som identifierades i 

föregående kapitel. Teori kring layout föreslås för att förbättra rotorsaken layout. 

Verktyget 5S presenteras som en förbättringsåtgärd för bristande rutiner. 

Avslutningsvis presenteras teori kring olika orderplockningsystem och dess fördelar för 

att motivera till en förändring av rotorsaken begränsade resurser.  
 

7.1.1 Layout 

Författarna Langevin och Riopel (2005) förklarar att om tillverkande företag ska vara 

framgångsrika i en omvärld där ständiga förändringar är ledordet, är det viktigt att 

materialflödet är effektivt. Materialflödet kan variera från dag till dag, vilket innebär att 

det är viktigt för företag att ha förmågan att anpassa lagrets fysiska layout efter 

förändringar (Jonsson, 2008). En flexibel layout är därför önskvärd, eftersom det 

möjliggör anpassning utefter eventuella förändringar i produktutbudet, produktvolymen, 

processstrukturen och tekniska förändringar (Gopalakrishnan et al., 2003). Layouten är 

därmed en viktig faktor för framgång (Neghabi & Ghassemi, 2016), eftersom en optimal 

layout kan minimera de övergripande ledtiderna, materialhanteringskostnaderna 

(Dowlatshahi, 1994; Gopalakrishnan et al., 2003) och driftkostnaderna (Chae & Peters, 

2006). Vidare kan utnyttjandet av befintlig yta öka (Dowlatshahi, 1994). 
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Placering och utformning av en anläggning är dock oftast fast och därmed problematisk 

att förändra (Baker & Canessa, 2009; Langevin & Riopel, 2005). Den fasta 

utformningen av en anläggning påverkar i sin tur anläggningens layout (Tompkins et al., 

2010). Många gånger kan dessutom begränsningar inom en del av verksamheten 

begränsa andra aktiviteter och funktioner, tillhörande processer (Sharma & Shah, 2016), 

materialhantering och arbetssätt (Tompkins et al., 2010). Följaktligen är det inte alltid 

möjligt att de identifierade slöserierna kan minimeras (Sharma & Shah, 2016). 

 

Hur pallar staplas och placeras samt hur lagrets layout är utformad inom en anläggnings 

olika avdelningar kan orsaka problem, i form av underhållskostnader, 

materialhanteringskostnader, lagringskapacitet, användning av tillgänglig yta och 

utnyttjandet av tillgänglig utrustning (Gu et al., 2007). Dessutom kan överflödiga 

rörelser minskas om layouten optimeras (Arnold, Chapman & Clive, 2008; Bicheno & 

Holweg, 2009). Först-in-först-ut (FIFU) är en metod som prioriterar arbete i den 

sekvens att det material som kom in först också ska behandlas först (Canel, Khumawala 

& Mubarak, 2003; Lumsden, 2012; Monden, 2012). Fördelar som kan erhållas genom 

FIFU-metoden är att den maximala tiden som en pall ligger i lager minimeras. Metoden 

är dock som mest effektiv om ett linjärt flöde tillämpas (Lumsden, 2012), eftersom 

pallarna kan placeras i en kö och hanteras en i taget i den ordning som de anlände 

(Lumsden, 2012; Parris, 2001; Ren, Barlotti, Cohen, Frangipane, Garofalo, Cozzari & 

Metz, 2015). Författarna Tompkins et al. (2010) och Zhang, Batta och Nagi (2009) 

instämmer eftersom de diskuterar att en optimal layout bör utgå ifrån linjära flöden. 

Tompkins et al. (2010) tillägger att flödet bör vara kontinuerligt utan stopp och 

flaskhalsar för att minska materialhanteringen samt skador och andra risker. 

7.1.2 5S 

Verktyget 5S skapades i Japan och står för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. 

Vilket kan översättas till svenska som Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och 

avslutningsvis Skapa vana (Bergman & Klefsjö; Bicheno & Holweg, 2009; Evans & 

Lindsay, 2005). 5S används för att minimera slöserier genom att skapa ordning 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Bicheno & Holweg, 2009). Dessutom förenklar verktyget 

processer genom att icke-värdeadderande aktiviteter elimineras samtidigt som 

kvaliteten, effektiviteten och säkerheten förbättras (Richards & Grinstedt, 2013). 
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Genom att utföra 5S-aktiviteter skapas en visuell kontroll, vilket tydliggör vad som 

förväntas av processen och dess aktörer. Det ökar även samarbetet, förtroendet och 

lojaliteten inom en organisation och uppmuntrar till engagemang, delaktighet och 

medarbetares involvering i verksamheten (Jaca, Viles, Paipa-Galeano, Santos & Mateo, 

2014). Det tillhandahåller även ett förtydligande kring om hur personalen ska agera vid 

specifika situationer (Bicheno & Holweg, 2009). 

 

Sortera innebär att föremål bör sorteras i grupp samt att det som inte behövs på 

arbetsplatsen ska tas bort (Evans & Lindsay, 2005; Richards & Grinsted, 2013). Det kan 

exempelvis gälla trasig utrustning, trasiga pallar och förpackningsavfall (Richards & 

Grinsted, 2013). Detta resulterar i ett mer effektivt utnyttjande av arbetsutrymme 

(Bergman & Klefsjö, 2012) och att överflödiga rörelser reduceras (Richards & Grinsted, 

2013). 

 

Strukturera innebär att alla verktyg och andra förnödenheter ska ha en egen plats och 

alltid placeras på denna plats när de inte används (Bergman & Klefsjö, 2012; Evans & 

Lindsay, 2005). Avsikten är att underlätta arbetsprocessen genom att strukturera på ett 

sätt som stödjer denna (Bergman & Klefsjö, 2012). Strukturering kan exempelvis 

innebära noggrann eftertanke gällande vart arbetsstationer är lokaliserade, vart 

etikettmärkning bör ske samt att tomma pallar och förpackningar placeras inom ett 

särskilt område (Richards & Grinsted, 2013). 

 

Städa syftar till att arbetsplatserna ska vara rena och prydliga (Evans & Lindsay, 2005; 

Richards & Grinsted, 2013). Detta bör ske efter det att arbetsplatsen har blivit 

strukturerad och när verktyg och dokument som är överflödiga är bortstädade (Richards 

& Grinsted, 2013). Evans och Lindsay (2005) menar att städning bidrar till att 

felaktigheter kan upptäckas snabbt. 

 

Standardisera innebär att arbeta på ett konstant sätt, vilket leder till att kvaliteten 

kvarhålls (Ungan, 2006). Standardiserade processer bidrar således till en konsekvent 

verksamhet, där det metodiska arbetssättet ökar effektiviteten (Ungan, 2006). Bergman 

och Klefsjö (2012) och Evans och Lindsay (2005) förklarar att det även kan innebära att 

skapa ordning, både på arbetsplatser och hos personal. Ungan (2006) menar att 

standardisering sker när arbetsregler, policys och rutiner är formaliserade och följda. Att 
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standardisera förenklar identifiering av avvikelser i processen (Bergman & Klefsjö, 

2012; Jaca et al., 2014; Petersson et al., 2009; Ungan, 2006), vilket resulterar i att 

lösningar på identifierade problem snabbt kan genomföras (Jaca et al., 2014). 

 

Skapa vana syftar till att alltid försöka följa de tidigare fyra S:en. Detta innebär främst 

att skapa goda vanor och eliminera mindre bra vanor genom att alltid ha S:en i åtanke. 

När allt är i ordning och sker på frivillig basis har man nått det femte och sista S:et, 

eftersom en vana har skapats (Bergman & Klefsjö, 2012). 

7.1.3 Orderplockningssystem 

Med hänsyn till den utveckling som sker, exempelvis relaterat till att verksamheter 

tillämpar en allt högre grad av kundanpassning, ställs allt högre krav på att förbättra 

orderplocksprestationen. Med ett manuellt orderplocksystem kan fel associerade med att 

erhålla, leta, plocka och bekräfta information uppstå (Battini et al., 2015). Genom att 

använda elektronisk utrustning kan antal fel och manuella misstag reduceras (Battini et 

al., 2015; Bjørnland, Persson, Virum & Hultkrantz, 2003; Tompkins et al., 2010). 

Dessutom kan kostnaderna reduceras (Bowersox et al., 2007; Tompkins et al., 2010) 

med upp till 30 % (Tompkins et al., 2010). Vidare kan informationsdelning och 

hantering inom hela lagerverksamheten bli elektronisk (www.fwwarehousing.com; 

www.mwpvl.com). Bowersox et al. (2007) tillägger att information gällande vart pallen 

befinner sig kan erhållas snabbare och direkt till personalen, eftersom varje pall är 

försedd med en etikett (Atlet, 1996). Författarna de Vries, de Koster och Stam (2016) 

förklarar att det finns flera varianter av elektroniska system som underlättar 

orderplockningen och som ökar både produktiviteten samt kvaliteten inom en process. 

Kostnaden för de olika systemen varierar beroende på hur lagrets förutsättningar, antal 

anställa och antalet pallar som lagerhålls (www.mwpvl.com). McCrea (2015) instämmer 

och förklarar att det är de höga kostnaderna som är orsaken till varför företagen inte 

implementerar elektroniska system. 

 

Streckkoder 

Användning och avläsning av streckkoder har blivit synonymt med många 

lagerverksamheter eftersom det erhåller ett relativt enkelt och effektivt sätt att sprida 

och få tillgång till information (Wu & Xu, 2013). Författarna Wu och Xu (2013) 

förklarar att en manuell handdator behövs för att kunna läsa av streckkoderna. Därefter 
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förs information, som exempelvis ordernummer, tillverkare och kvantitet, direkt in i 

verksamhetens datasystem (Wu & Xu, 2013). Det är därför fördelaktigt om 

streckkoderna är integrerade med det datasystem som verksamheten använder 

(www.rmsomega.com). 

 

Radiofrekvensskanning 

Radiofrekvensskanning är något mer avancerat och används för att trådlöst fånga, återge 

och sprida data om en pall (Ballestín, Pérez, Lino, Quintanilla & Vallas, 2013; 

Grüninger, Shapiro, Fox & Webber, 2010; Tajima, 2007; de Vries et al., 2016). 

Tekniken baseras på radiovågor (Grüninger et al., 2010; Liukkonen, 2014) och består 

utav två komponenter; en avläsare och en sändare (Ballestín et al., 2013; Brusey & 

McFarlane, 2009; Tjima, 2007). Systemet är flexibelt, det tillhandahåller nulägesdata 

(Grüninger et al., 2010) och informationen är lättillgänglig. Detta resulterar i att 

lagernivåerna reduceras (Huang, Saygin & Dai, 2012), lägre kostnader kan erhållas på 

lång sikt (Lim, Bahr & Leung, 2013; Wang, Kim, Koo & Bae, 2008), ökad andel 

korrekt data, reducerad materialhantering (Lim et al., 2013; Tijma, 2007; Wang et al., 

2008) samt reducerad arbetskraft (Baker, 2005; Huang et al., 2012; Liukkonen, 2014; 

Ngai, Karen, Frederick & Candace, 2008; Wang et al., 2008). 

 

Visuell plockning 

Ett annat elektroniskt system som kan användas är visuell plockning, det vill säga 

plockning med belysning, vilket innebär att lampor installeras vid varje lagerplats som 

sedan signalerar vilken pall som ska plockas (Battini et al., 2015; de Vries et al., 2016; 

www.mwpvl.com; www.postcapes.com). Både radiofrekvensskanning och plockning 

med belysning tillhandahåller information elektroniskt genom en display som 

identifierar lagerplatsen och vilken kvantitet som ska plockas (Ballestín et al., 2013; de 

Vries et., 2016; www.mwpvl.com). 

 

Röststyrning 

Istället för att visualisera informationen på en display kan röststyrda 

orderplockningssystem användas. Detta innebär att kommunikationen sker verbalt med 

hjälp av ett mjukvaruprogram (Battini et al., 2015; de Vries et al., 2016; 

www.mwpvl.com). Personalen erhåller informationen via hörlurar, som talar om vilken 

pall som ska plockas och vart pallen befinner sig. Genom att nämna en unik sifferföljd i 
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en mikrofon, bekräftas plockningen (Battini et al., 2015: de Vries et al., 2016). Fördelen 

med ett röststyrt orderplockningssystem är att det baseras på handsfree-teknologi. 

Personalen får därmed fria händer och fullt fokus kan ges åt att hitta rätt lagerplats samt 

plocka rätt pall och kvantitet (www.mwpvl.com). 

 

Ny teknologi 

Teknologin fortsätter att utvecklas och avanceras, vilket bidrar till att nya 

orderplockningssystem konstant lanseras på marknaden (McCrea, 2015; 

www.mwpvl.com), exempelvis fusioner av redan befintliga system (www.mwpvl.com). 

McCrea (2015) förklarar att teknologi som är relaterad till smartphones har blivit mer 

avancerad och kan kombinera tal, streckkoder, skanning, skärmar och andra teknologier. 

Ett exempel på detta är Smartglasses, där 3D-glasögon tillämpas istället för handdatorer 

(www.picavi.com; www.smartpick.be). Informationen relaterad till varje arbetsmoment 

tillhandahålls och bekräftas med hjälp av en skanner i glasögonen 

(www.automobiletechnology.media; www.bastiansolutions.com; www.smartpick.be). 

Smartwatches är ett annat alternativ som möjliggör handsfree-orderplockning (McCrea, 

2015; www.automotivelogistics.media) och innebär att pallar skannas genom en klocka 

på handleden. Skanning sker med en 2D-skanner, vilket resulterar i att inga problem 

relaterade till fokusering uppstår (McCrea, 2015). 
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7.2 Analys 

Följande analysavsnitt presenterar de två sista stegen för Value Stream Mapping. Först 

presenteras en Future State Map för inleverans- respektive utleveransprocessen. 

Därefter analyseras förbättringsförslag gällande hur de identifierade rotorsakerna och 

tillhörande slöserier kan minimeras, alternativt elimineras, i syfte att nå det tillstånd 

som beskrivs i Future State Map. 

7.2.1 Future State Map  

Utifrån de CSM för inleverans- respektive utleveransprocessen som studiens första 

problemformulering resulterade i, med hänsyn till resultatet från den andra 

problemformuleringen det vill säga identifiering av slöserierna väntetid, rörelse och 

överarbete, har två FSM skapats. En FSM illustrerar det önskvärda tillståndet utan 

slöserier, till skillnad gentemot en CSM som illustrerar hur processen faktiskt ser ut 

(Chen et al, 2013; Tapping et al., 2002). Att skapa en FSM är det näst sista steget för 

VSM (se figur 24), som vidare ligger till grund för vilka förändringar som bör 

genomföras för att uppnå det tillstånd som beskrivs i FSM (Abdulmalek & Rajgopal, 

2007). För att kunna uppnå tillståndet som beskrivs i FSM, måste hänsyn tas till de 

identifierade rotorsakerna; layout, bristande rutiner samt begränsade resurser, som den 

tredje problemformuleringen resulterade i.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Illustration av det näst sista steget för VSM vilket behandlas i detta analysavsnitt (Egen 

illustration med inspiration från Tapping et al., 2002). 
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I tidigare kapitel har totalt tre slöserier relaterat till fyra icke-värdeadderande aktiviteter 

identifierats inom inleveransprocessen (se tabell 4). Slöseriet väntetid uppstår när pallar 

anländer och placeras på inleveransytan i väntan på registrering av godsmottagaren. 

Rotorsaken har identifierats vara layouten, eftersom ett stängsel begränsar 

inleveransytan. Därav kommer förbättringsåtgärder undersökas och förelås relaterat till 

förändring av layouten, eftersom det kan resultera i ett förändrat material- och 

arbetsflöde (Tompkins et al., 2010) och en mer anpassningsbar yta, vilket i sin tur kan 

minimera slöseriet väntetid (Arnold et al., 2008; Bicheno & Holweg, 2009) och 

kostnader (Chae & Peters, 2006; Dowlatshahi, 1994; Gopalakrishnan et al., 2003). 

Ytterligare en icke-värdeadderande aktivitet som bidrar till slöserier inom 

inleveransytan är de transporter som sker förbi ett outnyttjat kontor mellan 

inleveransytan och arbetsstationen för godsregistrering, vilket mer specifikt kan 

hänföras till slöseriet rörelse. Även här kan förbättringsåtgärder undersökas relaterat till 

layout, eftersom kontoret begränsar layouten och flödet på liknande sätt som stängslet. 

Utifrån dessa två förbättringsförslag, relaterat till layouten, kommer aktiviteterna och 

materialflödet förändras inom inleveransprocessen (se figur 25). Godsregistreringen kan 

exempelvis ske samtidigt som godsmottagningen, vilket innebär att dessa aktiviteter 

illustreras som en lageraktivitet i den FSM som har skapats. Därefter sker transport 

direkt till avlastningsplatsen på huvudlagret till skillnad från tidigare CSM (se figur 17). 

 

Det tredje slöseriet som identifierades inom inleveransprocessen är överarbete, som 

uppstår när pallar anländer som inte uppfyller Företagets krav. Godsmottagaren måste 

därför byta pallen eller placera den ovanpå en godkänd pall. Rotorsaken identifierades i 

föregående kapitel som bristande rutiner. Vidare kommer därför åtgärder föreslås 

gällande hur arbetsuppgifter kan struktureras, vilket bör resultera i att slöseriet 

överarbete elimineras (Bergman & Klefsjö, 2012; Bicheno & Holweg, 2009). Ledtiden 

kommer därför att minimeras (se figur 25), dock kommer inte någon förändring 

illustreras i tillhörande FSM. Detta är på grund utav att den icke-värdeadderande 

aktiviteten sker i samband med godsmottagningen och godsregistreringen.  
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En annan icke-värdeadderande aktivitet, inom inleveransprocessen, har identifierats för 

slöseriet rörelse. Slöseriet uppstår när lagerpersonalen hanterar samt hämtar och lämnar 

plockordrar vid kuren inom huvudlagret, vilket är resultatet av att arbetsmomentet sker 

manuellt. Rotorsaken har i föregående kapitel identifierats vara begränsade resurser, 

eftersom det inte finns några elektroniska hjälpmedel tillgängliga. För att åtgärda 

rotorsaken och eliminera slöseriet rörelse bör därför ett elektroniskt 

orderplockningssystem implementeras. Med hjälp av ett elektroniskt system kan 

lagerpersonal och truckförare tillhandahålla information från produktionen direkt, utan 

mellanhänder (Bowersox et al., 2007) (se figur 25). Detta innebär att truckförarna får 

plockordrar direkt och behovet av att hämta samt lämna plockordrar i kuren försvinner, 

således försvinner tillhörande rörelser (se figur 25). Skillnaden mellan CSM och FSM 

för inleveransprocessen är att aktiviteten för orderplockning försvinner och 

informationsflödet går istället från produktionen direkt till transporten mellan 

huvudlager och ändplats (se figur 25). 

 

Implementering av ett elektroniskt orderplockningsystem bidrar till att all 

informationsdelning och hantering inom en lagerverksamhet blir elektronisk 

(www.fwwarehousing.com; www.mwpvl.com). Implementeringen kan därför påverka 

andra aktiviteter inom både inleverans- respektive utleveransprocessen. Inom 

inleveransprocessen kan det underlätta godsmottagningen och godsregistreringen samt 

bidra till att det inkommande materialet kan registreras direkt vid ankomst, vilket 

reducerar ledtiden (se figur 25).  

 

Inom utleveransprocessen kan det elektroniska systemet underlätta orderhanteringen i 

kuren. Det administrativa arbetet med att skapa en plockorder och skriva ut den behövs 

inte längre (Inköpsansvarig, 160229). Dock sker det andra arbetsuppgifter relaterat till 

orderhanteringen som exempelvis para ihop artikelnumret på pallen med en befintlig 

kundorder och tilldela därefter pallen en adresslapp (Orderhanterare, 160229). Vidare 

förklarar Orderhanterare (160229) att den sista pallen, av en kundorder, tilldelas en 

följesedel. Detta resulterar i att den enda förändringen inom utleveransprocessen är 

reducerad ledtid för orderhanteringen i jämförelse med CSM för utleveransprocessen (se 

figur 26). 

 

 



 
 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: FSM av inleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration).  
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Figur 26: FSM av utleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration). 
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7.2.2 Förbättringsförslag 

Enligt författarna Abdulmalek och Rajgopal (2007) och Chen och Meng (2010) ligger 

FSM till grund för vilka förändringar som bör genomföras, vilket görs utifrån en 

handlingsplan som är det sista steget för VSM (se figur 27). Mer specifikt innefattar 

handlingsplanen förbättringsförslag för att åtgärda rotorsakerna layout, bristande rutiner 

samt begränsade resurser i syfte att minimera, alternativt eliminera, slöserierna väntetid, 

rörelse och överarbete.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 27: Illustration av det sista steget för VSM vilket behandlas i detta analysavsnitt (Egen illustration 

med inspiration från Tapping et al., 2002). 

 

7.2.2.1 Layout 

Rotorsaken layout kunde identifieras för slöserierna väntetid och rörelse, som kan 

relateras till de icke-värdeadderande aktiviteterna placering av kuvertpallar och 

transport förbi outnyttjat kontor.  
 

När pallar placeras på inleveransytan ger det upphov till slöseriet väntetid, eftersom 

pallarna får vänta på nästa aktivitet i processen. Gu et al. (2007) instämmer och menar 

att layouten kan orsaka problem relaterat till hur pallar staplas och placeras, vilket kan 

resultera i materialhanteringskostnader och påverka lagrets prestation. Författarna Baker 

och Canessa (2009), Langevin och Riopel (2005) och Sharma och Shah (2016) menar 

dock att problem som uppstår relaterat till layout kan vara problematiska att minimera, 

eftersom layouten är begränsad till följd av tillgänglig yta. Inleveransytan inom 

produktionslagret på Företaget är begränsad till följd utav placeringen av ett stängsel 
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som avgränsar inleveransytan från utleveransytan. Stängslet fyllde tidigare en viktig 

funktion när det var högre belastning och en annan struktur på materialflödet, vilket inte 

är fallet idag (Inköpsansvarig, 160210). Författarna Sharma och Shah (2016) diskuterar 

att begränsningar kan begränsa andra aktiviteter och funktioner inom en verksamhet och 

tillhörande processer. Detta stämmer överens med vad som sker inom inleveransytan, 

eftersom de pallar som anländer först placeras längst in mot stängslet. Vidare resulterar 

det i en längre väntetid på godsregistrering för de pallar som anlände först, vilket 

innebär att efterföljande aktiviteter och processer inte vet att pallen har ankommit till 

lagret (Godsmottagare, 160310). Genom att ta bort stängslet kan både inleveransytan 

och utleveransytan bli mer flexibel, vilket författarna Langevin och Riopel, (2005) och 

Gopalakrishnan et al. (2003) menar är en viktig faktor för att kunna möta kundernas 

varierande efterfrågan. Dessutom bidrar det till att den befintliga ytan kan utnyttjas 

bättre (Dowlatshahi,1994). 
 

Författarna Ren et al. (2015) förklarar att materialflöden bör vara linjära för att öka 

effektiviteten. Författarna Tompkins et al. (2010) och Zhang et al. (2009) instämmer 

och menar också att en optimal layout bör utgå ifrån linjära flöden. Den nuvarande 

pallplaceringen inom inleveransytan är inte linjär, relaterat till efterföljande aktiviteter i 

processen, och resulterar i att pallar som ankommer först hanteras sist (Godsmottagare, 

160310). Författarna Canel et al. (2003), Lumsden (2012), Monden (2012), Parris 

(2001) och Ren et al. (2015) förklarar att implementering av ett FIFU-system kan 

resultera i ett linjärt flöde. Ett FIFU-system medför även att väntetiden för pallarna 

minimeras, eftersom den pall som anländer först hanteras först (Lumsden, 2012). 

Neghabi och Ghassemi (2016) instämmer och påpekar att anpassning av layouten har en 

viktig betydelse för företags fortsatta framgång. I och med ett linjärt flöde kan 

materialhanteringen samt skador och risker minimeras (Tompkins et al., 2010).  
 

Den andra icke-värdeadderande aktiviteten som kan relateras till rotorsaken layout är 

när pallar transporteras från inleveransytan till godsmottagarens arbetsstation, runt ett 

outnyttjat kontor. Författarna Sharma och Shah (2016) förklarar att begränsningar inom 

en verksamhet begränsar andra aktiviteter och tillhörande processer. Tompkins et al. 

(2010) menar att det dessutom begränsar materialhantering och arbetssätt. Relaterat till 

de transporter som sker fram och tillbaka runt kontoret, för varje pall som ska 

registreras, begränsas godsmottagarens arbetsuppgifter och materialhantering 

(Observation, 160210). Författarna Langevin och Riopel (2005) argumenterar för att det 
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är viktigt med ett effektivt materialflöde för att företag ska kunna vara framgångsrika i 

en omvärld med ständiga förändringar. 
 

Inköpsansvarig (160210) förklarar att kontoret tidigare hade en funktion när det var 

högre belastning på materialflödet. I dagsläget bidrar dock det outnyttjade kontoret till 

ökade rörelser (Observation, 160210) och i syfte att eliminera dessa rörelser bör det 

outnyttjade kontoret monteras ned. Detta stämmer överens med Arnold et al. (2008) och 

Bicheno och Holwegs (2009) argument kring att rörelser elimineras om layouten 

optimeras. Genom att montera ned kontoret ökar utnyttjandet av befintlig yta 

(Dowlatshahi, 1994) och de övergripande ledtiderna minimeras. Dessutom reduceras 

både materialhanteringskostnaderna (Dowlatshahi, 1994; Gopalakrishnan et al., 2003) 

och driftkostnaderna (Chae & Peters, 2006). Författarna Tompkins et al. (2010) och 

Zhang, Batta och Nagi (2009) tillägger att en optimal layout bör utgå ifrån linjära 

flöden, vilket kan erhållas  i samband med nedmonteringen av kontoret genom att det 

möjliggör transport av pallar från inleveransytan direkt till avlastningsytan i 

huvudlagret, utan överflödiga rörelser.  
 

Förbättringsförslag 1: Nedmontering av stängsel och kontor samt implementering av 

FIFU-system 

Genom att montera ned stängslet och kontoret kan inleveransytan optimeras och ytan 

kan utnyttjas bättre samtidigt som det möjliggör ett linjärt materialflöde 

(Gopalakrishnan et al., 2003), vilket resulterar i fördelar som minimering av 

övergripande ledtider, materialhanteringskostnader (Dowlatshahi, 1994; Gopalakrishnan 

et al., 2003) och driftkostnaderna (Chae & Peters, 2006). I samband med 

nedmonteringen föreslås det att ett FIFU-system ska implementeras för hur pallarna 

placeras på inleveransytan. Författaren Lumsden (2012) förklarar att detta resulterar i att 

tiden en pall är i väntan, reduceras. Dessa förslag kommer resultera i att slöseriet 

väntetid minimeras för pallarna som står på inleveransytan samt att slöseriet rörelse runt 

det outnyttjade kontoret elimineras. För att illustrera resultatet och de fördelar som 

erhålls presenteras figurerna 28 och 29 nedan vilka visar hur layouten och 

pallplaceringen såg ut innan jämfört med de implementerade förslagen.  
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Figur 28: Layout och pallplacering inom Företaget idag (Egen illustration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Förslag till förändring av layout och pallplacering med FIFU-system (Egen illustration).  
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7.2.2.2 5S 

När material ankommer till inleveransytan anländer de emellanåt på pallar som inte 

uppfyller Företagets krav. Detta medför mer arbete för godsmottagaren i och med att 

pallarna antingen måste bytas eller placeras på en godkänd pall, innan de kan föras 

vidare in till huvudlagret (Godsmottagare, 160310; Lagerpersonal 160419), vilket ger 

upphov till slöseriet överarbete. Ur föregående kapitel identifierades rotorsaken vara 

bristande rutiner, eftersom det brister i rapporteringen av de pallar är felaktiga. Det är 

viktigt att personalen har kunskap om hur de ska agera när felaktiga pallar anländer 

(Godsmottagare, 160310; Lagerpersonal 160419), eftersom det kan resultera i att 

slöserier minimeras (Bicheno & Holweg, 2009). Jaca et al. (2014) instämmer och 

föreslår att verktyget 5S bör tillämpas, vilket enligt författarna Bicheno och Holweg 

(2009) tillhandahåller rutiner för personalen att ta hjälp utav när arbetsmoment ska 

utföras. 
 

Sortering är det första S’et som appliceras vid användning av verktyget 5S (Evans & 

Lindsay, 2005; Richards & Grinsted, 2013). Richards och Grinsted (2013) diskuterar att 

sortering bland annat kan avse sortering av trasiga pallar som kan resultera i ett mer 

effektivt utnyttjande av arbetsutrymme (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är därför viktigt 

att godsmottagaren sorterar godkända pallar ifrån de pallar som inte uppfyller 

Företagets uppsatta krav. 
 

Vidare förespråkar verktyget 5S strukturering (Bergman & Klefsjö, 2012; Evans & 

Lindsay, 2005), vilket författarna Richards och Grinsted (2013) förklarar sker när pallar 

och förpackningar märks upp med bland annat etiketter. För Företaget bör detta 

tillämpas genom att märka upp och rapportera de pallar som inte uppfyller kraven i 

samband med att pallarna ankomstregistreras. Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att 

detta underlättar fortsatta arbetsprocesser, exempelvis när leverantörsuppföljning 

genomförs. 
 

Genom att städa, vilket är det tredje S’et inom verktyget 5S (Evans & Lindsay, 2005; 

Richards & Grinsted, 2013), möjliggörs det att dokument snabbt finns till hands vid 

behov (Evans & Lindsay, 2005). Med hänsyn till att det kan finnas olika anledningar till 

varför pallar är felaktiga (Kravspecifikation, 160317; Lagerpersonal, 160419), bör 

felorsaken noggrant specificeras när rapportering sker. Om detta görs, finns dokument 
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enkelt tillgängliga vid utvärdering av en leverantör eller om en leverantör exempelvis 

ifrågasätter varför debitering för felaktig pall har skett. Det är därmed viktigt att ha det 

städat (Evans & Lindsay, 2005). 
 

Enligt Jaca et al. (2014) kan standardiserade rutiner resultera i att problem snabbt kan 

åtgärdas om de uppstår. Enligt Godsmottagaren och Inköpsansvarig (160414) kontaktas 

leverantörerna om omfattande avvikelser identifieras. Dock ska leverantörerna, enligt 

företagets Kravspecifikation (160317), debiteras för varje felaktig pall som anländer till 

produktionslagret. Genom att standardisera och implementera ett metodiskt arbetssätt 

(Ungan, 2006) kan återkoppling till leverantören ske snabbt och med tydliga bevis. 

Enligt Ungan (2006) kan det även bidra till en ökad effektivitet med hänsyn till att 

arbetssättet blir konsekvent, det vill säga, att uttalade arbetsregler, policys samt rutiner 

följs. 
 

Slutligen är det även viktigt att skapa vana för att lyckas implementera en formulerad 

standard (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta innebär mer specifikt för Företagets del att 

godsmottagaren måste ta för vana att alltid rapportera när en felaktig pall anländer. 

Detta kan resultera i att det arbetetsmoment som idag anses vara tids- och 

resurskrävande (Godsmottagare & Inköpsansvarig, 160414) kan minimeras, och på lång 

sikt förhoppningsvis, elimineras. Därutöver måste någon ta för vana att regelbundet 

kontrollera rapporteringen av felaktiga pallar. Om leverantörerna inte får någon 

återkoppling, det vill säga om leverantörerna inte debiteras för felaktiga pallar, bidrar 

rutinen inte till någon förbättring för Företaget och slöseriet överarbete kan inte 

minimeras. 
 

Förbättringsförslag 2: Implementering av 5S för rapportering av felaktiga pallar 
 

För att förbättra rotorsaken bristande rutiner föreslås implementering av 5S. Jaca et al. 

(2014) förklarar att verktyget 5S tydliggör vad som förväntas av de aktörer som är 

involverade i processen, vilket i sin tur ökar samarbetet och uppmuntrar till engagemang 

och medarbetares involvering. Genom att implementera en tydlig rutin för hur felaktiga 

pallar ska rapporteras kan slöseriet överarbete minimeras (Richards & Grinstedt, 2013). 

Förhoppningsvis kan slöseriet även elimineras på långsikt, eftersom leverantörerna vill 

undvika att bli debiterade för pallar som inte uppfyller Företagets krav. Nedan 
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illustreras verktyget 5S och hur det kan appliceras på Företagets verksamhet (se figur 

30). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Implementering av 5S för Företaget i syfte att minimera felaktiga levererade pallar (Egen 

illustration). 

 

7.2.2.3 Orderplockningssystem 

Slöseriet rörelse uppstår på grund utav att orderplockningen sker manuellt inom 

huvudlagret. Rotorsaken identifierades vara begränsade resurser av orsaken att det 

enligt Inköpsansvarig (160504) krävs investeringar i form av utbildning och utrustning 

för att implementera ett elektroniskt orderplockningssystem. Enligt McCrea (2015) är 

begränsade resurser en vanlig orsak till varför företag inte implementerar elektroniska 

system, eftersom det kräver investeringar. Battini et al. (2015) menar dock att kundernas 

ökade krav och förväntningar blir allt svårare att uppfylla med ett manuellt 

orderplockningssystem, eftersom enkla fel kan uppstå relaterat till att erhålla och sprida 

information. Företaget strävar mot att uppfylla sina kunders krav och önskemål 

(Företagets hemsida, 160115), vilket motiverar till att ersätta det manuella systemet med 

elektronisk utrustning, eftersom det inte enbart reducerar fel som kan uppstå (Battini et 

al., 2015; Bjørnland et al., 2003; Bowersox et al., 2007; Tompkins et al., 2010), utan det 

bidrar även till att information kan förmedlas snabbare (Bowersox et al., 2007). För att 

elektroniska system ska vara tillämpbara behöver varje pall vara försedd med 

identifieringsutrustning (Atlet, 1996). Detta innebär att skillnaderna mellan de 

elektroniska orderplockningssystemen främst beror på vilken typ av utrustning som 
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krävs för avläsning, vilken varierar beroende på systemets karaktär samt hur 

individbaserat det är (ww.mwcpvl.com). 

 

Streckkoder 

Författarna de Vries, de Koster och Stam (2016) förklarar att det finns flera varianter av 

elektroniska verktyg. En av dessa varianter är avläsning av streckkoder som enligt Wu 

och Xu (2013) har blivit synonymt med många verksamheter. Utifrån Företagets 

förutsättningar behöver de investera i utrustning som kan skanna streckkoderna, så som 

manuella handdatorer (Wu & Xu, 2013), för all personal som hanterar pallarna inom 

materialflödet (www.mwpvl.com). Dessutom är det en fördel om streckkoderna är 

direkt integrerade med företagets egna datasystem (www.rmsomega.com) eftersom 

syftet med att skanna pallarna är att information, som exempelvis kvantitet och 

artikelnummer, kan kommuniceras direkt till och från datasystemet (Xu & Wu, 2013). 

 

Radiofrekvensskanning 

Ett annat mer tekniskt avancerat orderplockningssystem är radiofrekvensskanning 

(Ballestín et al., 2013; Grüninger et al., 2010; Tajima, 2007; de Vries et al., 2016). Detta 

system kräver investeringar i avläsare, sändare och displayer (Ballestín et al., 2013; de 

Vries et., 2016; www.mwpvl.com). Systemet tillhandahåller nulägesdata (Grüninger et 

al., 2010) vilket ökar andelen korrekt data (Lim et al., 2013; Tijma, 2007; Wang et al., 

2008). De plockordrar som skapas och skrivs ut manuellt av en orderhanterare 

(Inköpsansvarig, 160229) kan därför bli mer tillförlitliga. Implementeringen kan även 

resultera i fördelar som exempelvis lägre kostnader på lång sikt (Lim et al., 2013; Wang 

et al, 2008), samt reducerad materialhantering (Lim et al., 2013; Tijma, 2007; Wang et 

al., 2008). 

 

Visuell plockning 

Visuellt orderplockningssystem är ytterligare ett alternativ som Företaget kan ta i 

beaktning vid val av elektroniskt system. Systemet innebär att orderplockning sker med 

hjälp av belysning (Battini et al., 2015; de Vries et al., 2016; www.mwpvl.com; 

www.postcapes.com) genom att lampor installeras vid varje lagerplats som signalerar 

när en pall ska plockas (Battini et al., 2015; de Vries et al., 2016; www.mwpvl.com; 

www.postcapes.com). För Företagets del innebär detta att lampor behöver installeras för 

alla 10 000 lagerplatser som finns inom huvudlagret (Inköpsansvarig, 160303). 
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Dessutom behövs displayer till varje truck för att truckföraren ska få information om 

vilken kvantitet som ska plockas (Ballestín et al., 2013; de Vries et., 2016; 

www.mwpvl.com). 

 

Röststyrning 

För att tillhandahålla fler alternativ gällande möjliga elektroniska 

orderplockningssystem som Inköpsansvarig (160504) gärna ser ska medföra fördelar 

och underlätta arbetet, diskuteras handsfree-teknologi. Ett röststyrt 

orderplockningssystem innebär att kommunikation sker verbalt med hjälp utav ett 

mjukvaruprogram (Battini et al., 2015; de Vries et al., 2016; www.mwpvl.com). Med 

hänsyn till att Företaget idag har ett mjukvaruprogram (Inköpsansvarig, 160504) 

kommer investeringen till största del gälla utrustning som exempelvis hörlurar och 

mikrofoner till personalen. Investeringen är därmed individbaserad och möjliggör att 

personalen får händerna fria, vilket bidrar till ökat fokus för själva orderplockningen 

(www.mwpvl.com). 

 

Fusioner av ny teknologi 

Ny teknologi är ofta sammankopplad med användning av smartphones eller andra 

”smarta” verktyg som exempelvis Smartglasses (McCrea, 2015; www.smartpick.be; 

www.picavi.com) eller Smartwatches (McCrea, 2015; www.automotivelogistics.media). 

Dessa kan kombinera olika typer av hjälpmedel som exempelvis displayer, skanning 

och streckkoder (McCrea, 2015). Inköpsansvarig (160504) förklarar att resultatet av att 

implementera ett elektroniskt system gärna ska bidra till flera fördelar för företaget och 

enklare materialhantering. Smartglasses tillhandahåller information kring varje 

arbetsmoment vilket sedan bekräftas med skannern i glasögonen 

(www.automobiletechnology.media; www.bastiansolutions.com; www.smartpick.be). 

Fördelen med Smartwatches är att de tillhandahåller en 2D-skanner som eliminerar 

eventuella problem relaterade till fokusering i samband av streckkoder (McCrea, 2015). 

För att implementera något utav dessa ”smarta” system krävs integrering med 

Företagets mjukvaruprogram (Inköpsansvarig, 160504). Vidare är utrustningen 

individbaserad (www.mwpvl.com), eftersom de bärs på kroppen (McCrea, 2015; 

www.picavi.com; www.smartpick.be). 
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Med hänsyn till att teknologin är anpassningsbar och fusioner går att tillämpa mellan 

olika system (McCrea, 2015; www.mwpvl.com) finns det flera olika möjligheter att 

utveckla och anpassa ett elektroniskt orderplockningssystem specifikt för Företagets 

huvudlager och dess förutsättningar. En smartphone utgörs främst utav en display vilket 

resulterar i att den inte enbart begränsas till skanning av streckkoder, i jämförelse med 

en handdator, utan kan även bidra till andra fördelar (McCrea, 2015).  Exempelvis kan 

detta bidra till fördelar för godsmottagningen där Godsmottagaren (160310) förklarar att 

chaufförerna måste signalera till lagerpersonalen för att lastportarna kan öppnas, vilket 

bör underlättas med hjälp av en smartphone. Samtidigt kan smartphonen även användas 

av godsmottagaren för att läsa av streckkoder på de inkommande pallarna (Wu & Xu, 

2013; www.mwpvl.com). 

 

Förbättringsförslag 3: Implementering av ett elektroniskt orderplockningssystem 

Genom att investera och implementera i ett elektroniskt orderplockningssystem kan 

slöseriet rörelse relaterat till manuell hantering av plockordrar elimineras. Kortfattat 

tillhandahåller ett elektroniskt system snabbare och mer effektiv informationsspridning 

(Bowersox et al., 2007). Ur ovan analys framgår det att alla typer av elektroniska 

orderplockningssystem kräver någon typ av identifikation av pallen för att säkerställa att 

rätt pall plockas, vilket kan möjliggöras via streckkoder eller sändare. Vidare kan ett 

elektroniskt system användas vid hantering inom hela lagerverksamheten 

(www.fwwarehousing.com; www.mwpvl.com), vilket kan ställa krav på leverantörerna 

att exempelvis tillhandahålla standardiserade streckkoder på det inkommande materialet 

som är integrerade med Företagets mjukvarusystem, vilket kan underlätta hanteringen 

av materialflödet inom hela anläggningen. Följaktligen kan godsmottagning och 

godsregistrering ske smidigare med ökad kvalitet (de Vries et al., 2016) eftersom 

registrering kan ske i samband med godsmottagning. Vidare bidrar ett elektroniskt 

system till att arbetsuppgifterna relaterat till att skapa och skriva ut en plockorder 

elimineras eftersom att lagerpersonalen erhåller informationen direkt via 

mjukvarusystemet.  

 

Det som främst skiljer systemen åt är graden av individbaserad hantering. Avläsning av 

streckkoder kräver att personalen involveras i informationsflödet genom att skanna av 

streckkoder (Wu & Xu, 2013). För resterande system hanteras informationsflödet 

elektroniskt varvid personalen hanterar materialflödet utifrån instruktioner från 
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mjukvarusystemet  (Ballestín et al., 2010; Battini et al., 2015; Tajima, 2007; de Vries et 

al., 2016; www.mwpvl.com; www.postcapes.com). Därutöver kräver de olika systemen 

olika typer av investeringar i form utav utrustning, varvid det går att konstatera att det 

krävs något större investeringar för visuell plockning i jämförelse med de andra 

systemen. Detta eftersom investering krävs i form utav lampor (Battini et al., 2015; de 

Vries et al., 2016; www.mwpvl.com; www.postcapes.com) på var och en av de 10 000 

lagerplatserna (Inköpsansvarig, 160303) utöver investeringar i displayer och 

identifieringsutrustning (Ballestín et al., 2013; de Vries et., 2016; www.mwpvl.com). 

Jämförelsevis kräver resterande alternativ enbart investeringar i utrustning som 

exempelvis displayer och identifieringssystem per anställd som hanterar materialflödet 

inom huvudlagret. Nedan presenteras en tabell över de olika elektroniska 

orderplockningssystemen som visar vilken typ av utrustning som krävs för respektive 

system (se tabell 7). Analysen kring den framtida teknologin belyser i vilken riktning 

teknologin utvecklas och diskuterar vilka möjliga alternativ Företaget har att tillgå.  

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Sammanställning av presenterade elektroniska orderplockningssystem (Egen illustration).  
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7.3 Diskussion 

Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade rotorsakerna i syfte att nå 

det tillstånd som beskrivs i Future State Map? 

 
Ovan analys har resulterat i tre förbättringsåtgärder i syfte att nå det tillstånd som 

beskrivs i FSM för inleverans- respektive utleveransprocessen. Genom att förbättra 

rotorsaken layout kan slöseriet väntetid minimeras och slöseriet rörelse elimineras (se 

tabell 8) vilket resulterar i att godsmottagningen kan ske samtidigt som 

godsregistreringen. Dessutom kan ett linjärt materialflöde tillämpas, vilket resulterar i 

att transport av en pall sker från inleveransytan direkt till avlastningsytan inom 

huvudlagret. Dessa fördelar kan uppnås genom att implementera följande 

förbättringsåtgärd: 

 

• Nedmontering av stängsel och kontor samt implementering av FIFU-system 

 

För att förbättra rotorsaken bristande rutiner, vilket bidrar till slöseriet överarbete genom 

att felaktiga pallar levereras, föreslås det att Företaget ska implementera verktyget 5S 

(se tabell 8). Detta verktyg skapar en genomarbetad rutin hur felaktiga pallar ska 

registreras och rapporteras. Avsikten är att rutinen ska bidra till att leverantörerna ska 

debiteras för varje felaktig pall, vilket kan öka leverantörernas intresse av att i större 

utsträckning leverera godkända pallar, vilket förhoppningsvis resulterar i eliminering av 

slöseriet överarbete och ledtiden för aktiviteten reduceras. Förbättringsåtgärden är 

därmed följande: 

 

• Implementering av 5S för rapportering av felaktiga pallar 
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Begränsade resurser är rotorsaken till varför orderplockning sker manuellt inom 

huvudlagret. Detta kan åtgärdas genom implementering av ett elektroniskt system. Som 

resultat kan slöseriet rörelse elimineras med hänsyn till att lagerpersonalen får 

plocklistan direkt från produktionen (se tabell 8). Olika förslag på system och dess 

fördelar har presenteras i syfte att påvisa fördelar överlag med ett elektroniskt 

orderplockningssystem, varav en stor fördel med implementering är att det kan 

tillämpas för andra aktiviteter inom verksamheten. Exempelvis kan ledtiderna för 

godsmottagning, godsregistrering och orderhantering reduceras. Med andra ord, lyder 

följande förbättringsåtgärd:  

 

• Implementering av ett elektroniskt orderplockningssystem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8: Relationen mellan slöseriets rotorsak och vilken inverkan förbättringsåtgärderna har på 
respektive slöseri (Egen illustration). 
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8 Slutsatser 
Studiens sista kapitel inleds med en kort presentation av det resultat som respektive 

problemformulering har mynnat ut i. Därefter diskuteras egna reflektioner och kritik till 

eget arbete, studiens bidrag och samhälleliga aspekter, etiska överväganden samt 

förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Studiens resultat 

Studiens slutresultat grundar sig i de två CSM som skapades för den första 

problemformuleringen. Dessa tillhandahöll en visuell förståelse över den nuvarande 

inleverans- respektive utleveransprocessen. De FSM som har skapats illustrerar ett 

idealt tillstånd där slöserierna och rotorsakerna, som identifierades i 

problemformulering två och tre, är minimerade alternativt eliminerade. Resultatet av 

den fjärde och sista problemformuleringen föreslår sedan förbättringsåtgärder i syfte att 

nå det tillstånd som beskrivs i FSM för inleverans- respektive utleveransprocessen.  

 

8.1.1 Hur kan en Current State Map illustreras för Företagets inleverans- 

respektive utleveransprocess? 

För att besvara studiens första problemformulering har en CSM skapats för inleverans- 

respektive utleveransprocessen (se figur 31 & 32) vilket visualiserar processernas 

nuvarande material- och informationsflöde (Green et al., 2010; Helleno et al., 2015; 

Khurum et al., 2014).  
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Figur 31: CSM av inleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration). 
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Figur 32: CSM av utleveransprocessen inom Företaget (Egen illustration). 
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Process Aktivitet Specifik aktivitet 
Kategorisering av 

aktivitet 
Typ av 
slöseri 

Inleverans Godsmottagning Placering av pallar Icke-värdeadderande Väntetid 

  
Transport förbi 

kontor Icke-värdeadderande Rörelse 
 Godsregistrering Byte av pallar Icke-värdeadderande Överarbete 

  
Identifiering av 

information Icke-värdeadderande Överarbete 

 Orderplockning 
Manuell hämtning av 

plockorder Icke-värdeadderande Rörelse 

Utleverans 
Från produktion 
till huvudlager 

Pallar tillbaka till 
lager Icke-värdeadderande Överarbete 

	

8.1.2 Vilka slöserier, relaterade till icke-värdeadderande aktiviteter, kan 

identifieras inom Företagets inleverans- respektive utleveransprocess? 

Genom att processerna har visualiserats utifrån CSM förenklades identifieringen av 

slöserierna (Womack & Jones, 2013), vilket är det huvudsakliga syftet med att tillämpa 

tillvägagångssättet för VSM (Dinesh et al., 2008; Khurum et al., 2014; Lacerda et al., 

2010; Tyagi et al., 2015). Eftersom det är de icke-värdeadderande aktiviteterna som bör 

elimineras (Mattsson, 2012) har därför aktiviteterna relaterat till respektive slöseri 

kategoriserats utefter nivå av värdeskapande. Tre slöserier, vilka kan hänföras till sex 

icke-värdeadderande aktiviteter, har identifierats inom Företagets inleverans- och 

utleveransprocess (se tabell 9). De identifierade slöserierna inom inleveransprocessen är 

väntetid relaterat till placering av pallar, rörelse relaterat till transport förbi kontor samt 

manuell hämtning och lämnade av plockorder. Slöseriet överarbete kunde identifieras 

för två icke-värdeadderande aktiviteter; byte av pallar och avsaknad av information på 

följesedeln. Ett slöseri som identifierades inom utleveransprocessen är överarbete när 

material transporteras från produktionen tillbaka till huvudlagret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9: Översikt av de identifierade slöserierna och tillhörande icke-värdeadderande 

aktiviteter (Egen illustration). 
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     Rotorsak     

Process 
Typ av 
slöseri Orsak Layout 

Bristande 
rutiner 

Begränsade 
resurser 

Inleverans Väntetid 
Placering av 
kuvertpallar X   

 Rörelse 
Transport förbi 

kontor X   

  

Manuell 
hämtning av 
plockorder   X 

 Överarbete Byte av pallar  X  
	

8.1.3 Vilka rotorsaker kan urskiljas för de identifierade slöserierna? 

Enligt Chen et al. (2010) och Chen et al. (2013) och Richards och Grinsted (2013) bör 

rotorsaker urskiljas för respektive identifierat slöseri, vilket enligt Liker (2004) 

resulterar i att välgrundade beslut kan tas gällande hur de kan förbättras (Chen, Cheng 

& Huang, 2013; Chen, Li & Shady, 2010; Richards & Grinsted, 2013). Med hänsyn till 

studiens begränsningar kunde tre rotorsaker urskiljas för de tre slöserier som identifieras 

för problemformulering två (se tabell 10). Slöseriet väntetid för inkommande pallar 

identifierades uppstå ur rotorsaken layout. Layouten var även rotorsak till slöseriet 

rörelse, relaterat till den transport som sker förbi kontoret. Rotorsaken begränsade 

resurser kan hänföras till slöseriet rörelse när manuell hämtning och lämning av 

plockordrar sker. Slutligen kunde rotorsaken till slöseriet överarbete, när byte av pallar 

sker, urskiljas som bristande rutiner.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 10: Gruppering av identifierade rotorsaker till respektive slöseri (Egen illustration). 
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8.1.4 Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för de identifierade 

rotorsakerna i syfte att nå det tillstånd som beskrivs i Future State Map? 

 
De FSM som har skapats, illustrerar material- och informationsflödet inom respektive 

studerad process utan slöserier (McManus, 2005). Genom att föreslå åtgärder som 

förbättrar rotorsakerna kan slöserierna minimeras eller elimineras och det tillstånd som 

beskrivs i FSM kan därmed nås (Chen & Meng, 2010; McManus, 2005; Schmidtke et 

al., 2014). Relaterat till de identifierade rotorsakerna; layout, bristande rutiner samt 

begränsade resurser, förelås följande förbättringsåtgärder: 

 

• Förbättringsförslag 1: Nedmontering av stängsel och kontor samt 

implementering av FIFU-system 

• Förbättringsförslag 2:  Implementering av 5S för rapportering av felaktiga pallar 

• Förbättringsförslag 3: Implementering av ett elektroniskt 

orderplockningssystem 

 
8.2 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 

Studien har genomförts under en förutbestämd tidsperiod där tidsbegränsningar har 

kommit att påverka studiens resultat relaterat till presenterade ledtider. Detta innebär att 

resultatet kan variera om observationer och tidsstudier genomförs vid andra tillfällen. 

En aspekt som inte är inkluderad i studien är kostnadsaspekten för de 

förbättringsåtgärder som föreslås. Genom beräkningar hade en tydligare förståelse kring 

förslagen kunnat erhållas. Vidare hade mer konkreta rekommendationer kunnat ges 

vilket även hade kunnat stärka studiens resultat och bidrag.  

 

Om studien hade inkluderat Företagets produktionsprocess och inköpsprocess hade fler 

förbättringsåtgärder kunnat föreslås, eftersom rotorsaker identifierades inom dessa 

processer. Därav har flera orsak-verkan-samband identifierats existera över 

processernas gränser vilket innebär att förbättring av de identifierade rotorsakerna hade 

bidragit till ytterligare fördelar för inleverans- respektive utleveransprocessen.  

 

 



 
 

 127 

8.3 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

Studiens praktiska bidrag tillhandahåller främst värdefull kunskap för Företagets 

verksamhet eftersom studien ingående undersöker nuläget för inleverans- respektive 

utleveransprocessen. Genom att tillämpa VSM får företaget kännedom om de slöserier 

som existerar inom ovan nämnda processer, relaterat till icke-värdeadderande 

aktiviteter. Studien bidrar även till kunskap gällande slöseriernas tillhörande rotorsaker, 

vilket innebär att föreslagna förbättringsåtgärder är hållbara på lång sikt. Därav fungerar 

förbättringsförslagen som underlag för implementering av framtida förbättringsåtgärder 

och investeringar.  

 

Det akademiska bidraget studien tillhandahåller är en undersökning av VSM och hur det 

kan tillämpas inom den bransch Företaget verkar. En fallstudie har dock en begränsad 

generaliserbarhet och verksamheter inom branschen kan skilja sig åt. Företag kan ta del 

av forskningen när de ska tillämpa VSM inom den egna verksamheten, speciellt 

relaterat till inleverans- respektive utleveransprocessen.  

 

Genom att tekniken ständigt utvecklas drivs verksamheter till att skapa allt större 

fördelar gentemot sina konkurrenter. Genom att tillämpa VSM kan företag identifiera 

sina slöserier i syfte att minimera, alternativt eliminera, dem vilket kan resultera i flera 

fördelar. Identifiering av slöserierna kan även minska användandet av resurser, som inte 

längre är betydelsefulla, och i därav bidra till ett hållbart samhälle. Genom att 

exempelvis minimera transporter kan företag spara på resurser, vilket kan resultera i 

långsiktiga miljövinster. Företag kan även anamma ett socialt ansvarstagande om 

slöserier relaterat till rörelse samt överarbete kan identifieras, vilket ifrågasätter 

ergonomin och utförandet av arbetsuppgifter.  
 

8.4 Etiska överväganden 

Eftersom Företaget har önskat att vara anonyma har ett fiktivt namn valts för att bemöta 

denna önskan. Informationen kring företagspresentationen har valts med omsorg och 

hänsyn till företagets önskan. För att behålla anonymitet genom hela studien benämns 

respondenterna enbart med befattning och inte med namn. Därutöver har inga 

personliga uppgifter samlats in för att stärka företagets anonymitet och respondenternas 

integritet. De respondenter som har deltagit i studien har delgivits studiens syfte och att 
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den  information som har samlats in under observationer, intervjuer och mätningar 

enbart kommer att användas i enlighet med studiens syfte. 

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning föreslås det att inleverans- respektive utleveransprocessen studeras 

för alla typer av produktfamiljer och inte bara kuvertflödet, eftersom de olika materialen 

behandlas olika. Detta kan öka kunskapen om materialflödet som helhet vilket kan 

resultera i att de föreslagna förbättringsåtgärderna får en större genomslagskraft. 

 

Ett annat förslag för vidare forskning är att studera produktionsprocessen och 

inköpsprocessen eftersom dessa är nära sammankopplade med inleverans- och 

utleveransprocessen inom Företaget. Detta baseras på att studien identifierade slöserier 

som bottnade i rotorsaker inom produktionsprocessen och inköpsprocessen. Om vidare 

forskning skulle välja att studera de ovan nämnda processerna, kan ytterligare 

förbättringsåtgärder föreslås för Företaget, vilket resulterar i en ökad “Lean”-

verksamhet. 
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Bilaga 
Bilaga 1: Intervjuguide 1 (2016-02-29)  

• Vad har godsmottagaren för arbetsuppgifter och i vilken ordningsföljd sker 

dem?  

• Vad är det för information som behövs vid arbetet med godsmottagningen och 

vilka informationskanaler används? 

• Hur informeras smalgångsstrucksföraren om vilken lagerplats pallen ska in på?  

• Hur sker arbetsfördelningen mellan truckarna ute på huvudlagret, när material 

ska plockas?  

• Hur förmedlas informationen kring vad som produktionen ska producera? 

• Vad sker när en pall vid produktionen är färdigpackad? Förklara gärna hur 

pallen transporteras till utleveransytan och vad det är för information som 

behövs för att stödja detta materialflöde.  

• Kan en utleverans av en order delas upp på två lastbilar eller ska en order helst 

transporteras tillsammans? 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 2 (2016-03-03) 

• Mellan vilka tider kan lastbilar anlända? När är lagret “öppet” för 

godsmottagning? 

• Hur många pallplatser finns det inne på huvudlagret? 

• Är det samma person som hämtar plocklistan som ansvarar för 

avrapporteringen? 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 3 (2016-03-10)  

• Hur vet personalen, som transporterar pallarna till produktion, vart i 

produktionen de ska? 

• Hur sker informationsdelningen när chaufförerna har hämtat de färdiga 

produkterna på utleveransytan? Vad är det för information? 

• När produktionen beställer kuvertpallar från huvudlagret, beställs de till en viss 

tid? Noterar produktionen om pallarna är sena eller anländer i tid? 

• Vad händer när en pall ankommer tills dess att den placeras inne på 

huvudlagret? Är det ett liknande tillvägagångssätt för alla pallar? 
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Bilaga 4: Intervjuguide 4 (2016-03-16) 

• Hur länge får en pall vänta på att bli transporterad tillbaka till huvudlagret från 

produktionen? 

• Vad är lageromsättningshastigheten? 

• Får pallar som ska in till huvudlagret igen nya pallplatser och etiketter tilldelade 

av orderhanterare i kuren eller sker det i produktionen? 

• Ibland får pallar bytas av godsmottagaren innan de förs in i lagret, går det inte att 

sätta krav på leverantörerna att endast leverera pallar som är godkända så att 

godsmottagaren inte behöver byta? Finns det några sådana krav i dagsläget? Ges 

leverantören någon typ av påföljd om fel typ av pall levereras, exempelvis avgift 

eller liknande? 

Bilaga 6: Intervjuguide 6 (2016-05-04)  

• Varför sker orderplockning manuellt och inte elektroniskt? Är det på grund av 

begränsade resurser/kapital? 

• Inköpsordernummer på följesedeln? Varför saknas det ibland? Orsaker? Hos 

vem ligger felet; är det hos leverantörerna/kunderna/inköpsavdelningen? 

• Är det en följesedel eller fraktsedel som skapas och används för utleverans? 

• Inleveransytan begränsas även av ett stängsel, hur kommer det sig att det finns 

där?  
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Bilaga 7: Tidsstudie, Mätning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inleveransprocessen: Godsmottagning
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:24 Transport Från inleverans till godsregistrering
2 160310 0:00:24 Transport Från inleverans till godsregistrering
3 160419 0:00:33 Transport Från inleverans till godsregistrering
4 160419 0:00:27 Transport Från inleverans till godsregistrering
5 160419 0:00:22 Transport Från inleverans till godsregistrering
6 160419 0:00:16 Transport Från inleverans till godsregistrering
7 160419 0:00:25 Transport Från inleverans till godsregistrering
8 160419 0:00:11 Transport Från inleverans till godsregistrering
9 160419 0:00:07 Transport Från inleverans till godsregistrering
10 160419 0:00:14 Transport Från inleverans till godsregistrering
11 160419 0:00:12 Transport Från inleverans till godsregistrering
12 160419 0:00:14 Transport Från inleverans till godsregistrering
13 160504 0:00:30 Transport Från inleverans till godsregistrering
14 160504 0:00:30 Transport Från inleverans till godsregistrering
15 160504 0:00:26 Transport Från inleverans till godsregistrering
16 160504 0:00:27 Transport Från inleverans till godsregistrering
17 160504 0:00:21 Transport Från inleverans till godsregistrering
18 160504 0:00:30 Transport Från inleverans till godsregistrering

Inleveransprocessen: Godsregistrering
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:05:20 Registrering Registrering av inkommande gods
2 160310 0:04:11 Registrering Registrering av inkommande gods
3 160419 0:09:00 Registrering Registrering av inkommande gods
4 160419 0:04:33 Registrering Registrering av inkommande gods
5 160419 0:07:12 Registrering Registrering av inkommande gods
6 160504 0:01:44 Registrering Registrering av inkommande gods
7 160504 0:05:53 Registrering Registrering av inkommande gods
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  Inleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:13 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
2 160310 0:00:21 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
3 160419 0:00:24 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
4 160419 0:00:27 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
5 160419 0:00:23 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
6 160419 0:00:38 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
7 160419 0:00:27 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
8 160419 0:00:23 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
9 160419 0:00:24 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
10 160419 0:00:26 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
11 160419 0:00:33 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
12 160419 0:00:27 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
13 160419 0:00:25 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
14 160419 0:00:17 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
15 160504 0:00:10 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
16 160504 0:00:30 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta
17 160504 0:00:10 Transport Från godsregistrering till avlastningsyta

Inleveransprocessen: Lagring
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:22:05 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
2 160310 0:11:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
3 160419 1:23:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
4 160419 1:24:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
5 160419 0:05:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
6 160419 0:07:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
7 160419 0:05:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
8 160419 0:08:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
9 160419 0:04:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
10 160419 0:04:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
11 160419 0:03:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
12 160419 0:04:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
13 160419 0:45:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
14 160419 1:00:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
15 160419 0:25:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
16 160419 0:01:26 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
17 160419 0:02:28 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
18 160419 0:00:33 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
19 160504 0:04:33 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
20 160504 0:05:33 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
21 160504 0:34:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
22 160504 0:34:00 Lager Pall i väntan på avlastningsyta
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Inleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:26 Transport Från avlastningsyta till ändplats
2 160310 0:00:31 Transport Från avlastningsyta till ändplats
3 160419 0:00:30 Transport Från avlastningsyta till ändplats
4 160419 0:01:04 Transport Från avlastningsyta till ändplats
5 160419 0:00:25 Transport Från avlastningsyta till ändplats
6 160419 0:00:34 Transport Från avlastningsyta till ändplats
7 160419 0:00:18 Transport Från avlastningsyta till ändplats
8 160419 0:00:50 Transport Från avlastningsyta till ändplats
9 160419 0:00:17 Transport Från avlastningsyta till ändplats

10 160419 0:00:12 Transport Från avlastningsyta till ändplats
11 160419 0:00:33 Transport Från avlastningsyta till ändplats
12 160419 0:00:25 Transport Från avlastningsyta till ändplats
13 160419 0:00:20 Transport Från avlastningsyta till ändplats

Inleveransprocessen: Lagring
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:05:00 Lager Lagring på ändplats
2 160310 0:04:00 Lager Lagring på ändplats
3 160310 0:03:00 Lager Lagring på ändplats
4 160310 0:09:00 Lager Lagring på ändplats
5 160419 0:09:00 Lager Lagring på ändplats
6 160419 0:09:00 Lager Lagring på ändplats
7 160419 0:09:00 Lager Lagring på ändplats
8 160419 0:11:00 Lager Lagring på ändplats
9 160419 0:10:00 Lager Lagring på ändplats

10 160419 0:12:00 Lager Lagring på ändplats
11 160419 0:11:00 Lager Lagring på ändplats
12 160419 0:17:00 Lager Lagring på ändplats
13 160419 0:16:00 Lager Lagring på ändplats
14 160419 0:15:00 Lager Lagring på ändplats
15 160419 0:16:00 Lager Lagring på ändplats
16 160419 0:05:00 Lager Lagring på ändplats
17 160504 0:08:00 Lager Lagring på ändplats
18 160504 0:08:00 Lager Lagring på ändplats
19 160504 0:13:00 Lager Lagring på ändplats
20 160504 0:13:00 Lager Lagring på ändplats
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  Inleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:49 Transport Från ändplats till lagerplats
2 160310 0:01:03 Transport Från ändplats till lagerplats
3 160310 0:00:59 Transport Från ändplats till lagerplats
4 160310 0:00:31 Transport Från ändplats till lagerplats
5 160419 0:00:18 Transport Från ändplats till lagerplats
6 160419 0:00:32 Transport Från ändplats till lagerplats
7 160419 0:00:31 Transport Från ändplats till lagerplats
8 160419 0:00:40 Transport Från ändplats till lagerplats
9 160419 0:00:45 Transport Från ändplats till lagerplats
10 160419 0:00:40 Transport Från ändplats till lagerplats
11 160419 0:00:28 Transport Från ändplats till lagerplats
12 160419 0:00:42 Transport Från ändplats till lagerplats
13 160419 0:00:47 Transport Från ändplats till lagerplats
14 160419 0:00:45 Transport Från ändplats till lagerplats
15 160419 0:00:39 Transport Från ändplats till lagerplats
16 160419 0:00:46 Transport Från ändplats till lagerplats
17 160419 0:01:20 Transport Från ändplats till lagerplats
18 160419 0:00:21 Transport Från ändplats till lagerplats
19 160419 0:00:22 Transport Från ändplats till lagerplats
20 160504 0:01:30 Transport Från lagerplats till ändplats (samma sträcka)

Inleveransprocessen: Orderplockning
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:57 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
2 160310 0:00:57 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
3 160419 0:00:36 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
4 160419 0:00:51 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
5 160419 0:00:44 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
6 160419 0:00:56 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
7 160419 0:00:55 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
8 160419 0:00:39 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
9 160504 0:00:48 Orderplockning Manuell hämtning av plockorder
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 Inleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:00:43 Transport Från ändplats till avlastningsyta
2 160310 0:00:46 Transport Från ändplats till avlastningsyta
3 160310 0:00:45 Transport Från ändplats till avlastningsyta
4 160419 0:00:27 Transport Från ändplats till avlastningsyta
5 160419 0:00:27 Transport Från ändplats till avlastningsyta
6 160419 0:00:29 Transport Från ändplats till avlastningsyta
7 160419 0:00:29 Transport Från ändplats till avlastningsyta
8 160419 0:00:42 Transport Från ändplats till avlastningsyta
9 160419 0:00:20 Transport Från ändplats till avlastningsyta
10 160419 0:00:30 Transport Från ändplats till avlastningsyta
11 160419 0:00:38 Transport Från ändplats till avlastningsyta
12 160504 0:00:25 Transport Från ändplats till avlastningsyta
13 160419 0:00:14 Transport Från avlastningsyta till ändplats, tillbaka till lager
14 160419 0:00:25 Transport Från avlastningsyta till ändplats, tillbaka till lager
15 160419 0:00:33 Transport Från avlastningsyta till ändplats, tillbaka till lager
16 160419 0:00:23 Transport Från avlastningsyta till ändplats, tillbaka till lager

Inleveransprocessen: Lagring
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:04:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
2 160310 0:03:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
3 160419 0:04:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
4 160419 0:36:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
5 160419 0:15:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
6 160419 0:07:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
7 160419 0:05:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
8 160419 0:05:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
9 160419 0:04:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
10 160419 0:08:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
11 160419 0:05:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
12 160504 0:06:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
13 160504 0:24:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
14 160504 0:17:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
15 160504 0:05:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
16 160504 0:23:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
17 160504 0:17:00 Lager På avlastningsyta innan transport till produktion
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  Utleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160419 0:00:40 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
2 160419 0:01:00 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
3 160419 0:00:36 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
4 160419 0:01:05 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
5 160419 0:00:44 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
6 160419 0:00:49 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
7 160504 0:00:30 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
8 160504 0:00:30 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
9 160504 0:00:25 Transport Transport av vagnar till utleveransytan
10 160504 0:00:45 Transport Transport av vagnar till utleveransytan

Utleveransprocessen: Orderhantering
Nr Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160419 0:00:35 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
2 160419 0:01:35 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
3 160419 0:01:05 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
4 160419 0:01:05 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
5 160419 0:00:59 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
6 160419 0:01:18 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
7 160504 0:01:51 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
8 160504 0:03:03 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
9 160504 0:01:31 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
10 160504 0:00:53 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.
11 160504 0:01:47 Orderhantering Utskrift av följesedel, etiketter osv.

Utleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160414 0:00:24 Transportband Varierar beroende på antal pallar som är i väntan
2 160414 0:00:18 Transportband Total tid:  6 sek /per ruta x 7 rutor = 42sek 
3 160414 0:00:06 Transportband Den minsta tiden är därför 6 sek
4 160419 0:00:18 Transportband
5 160419 0:00:24 Transportband
6 160419 0:00:18 Transportband
7 160419 0:00:12 Transportband
8 160419 0:00:42 Transportband
9 160419 0:00:42 Transportband
10 160419 0:00:42 Transportband
11 160504 0:00:42 Transportband
12 160504 0:00:42 Transportband
13 160504 0:00:36 Transportband
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Utleveransprocessen: Lagring
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160419 0:21:00 Lager Till utleverans
2 160419 0:13:00 Lager Till utleverans
3 160504 0:24:00 Lager Till utleverans
4 160504 0:24:00 Lager Till utleverans
5 160419 0:10:00 Lager Tillbaka till huvudlagret
6 160419 0:36:00 Lager Tillbaka till huvudlagret
7 160419 0:46:00 Lager Tillbaka till huvudlagret
8 160504 0:01:00 Lager Tillbaka till huvudlagret
9 160504 0:02:00 Lager Tillbaka till huvudlagret
10 160504 0:03:00 Lager Tillbaka till huvudlagret

Utleveransprocessen: Transport
Antal Datum Tid ([t]:mm:ss) Aktivitet Kommentar

Per aktivitet
1 160310 0:01:06 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
2 160414 0:00:31 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
3 160414 0:00:42 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
4 160414 0:01:10 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
5 160414 0:00:56 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
6 160414 0:00:15 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
7 160414 0:00:13 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
8 160414 0:00:20 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
9 160414 0:00:15 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
10 160419 0:00:40 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
11 160419 0:00:20 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
12 160419 0:00:34 Transport Från lager vid transportband till utleveransytan
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