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Sammanfattning	
Betydelsen av en effektiv logistikorganisation ökar i takt med en allt mer globaliserad värld. 
Med en effektiv logistik går det att vinna konkurrensfördelar såväl som minskade kostnader 
för verksamheten som helhet. Detta har medfört att utvecklingen av logistikområdet går allt 
snabbare och får en allt större betydelse i organisationer och företag. Det samma gäller för 
kemikaliebranschen där det nu finns konkurrenter från alla världsdelar.  

I examensarbetet har Akzo Nobel Surface Chemistry studerats med syfte att effektivisera 
materialhanteringen för ett lager som opereras av en tredjepartslogistiker i Nederländerna. 
Syftet med studien var att kartlägga omfattningen av materialhanteringsaktiviteter samt 
påvisa hur dessa kan effektiviseras. Genom att studera det fysiska flödet såväl som data under 
en längre tidsperiod preciserar studien specifika områden i verksamheten där effektivisering 
kan uppnås.   

Studien visar att orderprocessen inom det studerade företaget är välutvecklad. Den är 
anpassad efter den typ av verksamhet man verkar inom; flera fabriksorter levererar till 
distributionslager som hanteras av tredjepartslogistiker. Produkterna som levereras från lagret 
representeras av en rad olika förpackningar och palltyper. Studien visar att omfattningen av 
lagerhanteringsaktiviteter kan härledas till vald orderkvantitet samt specifika önskemål vad 
gäller pallar och produktionsbatch. Effektiviteten påverkas starkt av orderkvantiteten; det 
saknas en välutvecklad formering av produkter. Genom en ABC-klassificering utav 
produkterna utifrån två olika kriterier, antal enheter levererade och levererad kvantitet, har de 
produkter med störst potential till effektivisering identifierats. Leverera produkter utifrån hur 
många som ryms och redan är paketerade på en pall minskar antalet merarbeten som krävs i 
lagerhanteringen och orderprocessen. Förmågan att leverera produkter i enlighet med hur 
många som får plats på respektive pall kan benämnas som enhetslastning. Anledningen till att 
enhetslastningen inte tillämpats i större utsträckning hittills kan härledas till brist på 
kunskaper om gjorda vals konsekvenser i leveranskedjan från fabrik till kund; arbetet har 
bidragit till att förbättra den informationen och kommunikationen. 

Rekommendationen till företaget är att implementera enhetslastning i största möjliga 
utsträckning genom att främst fokusera på de produkter som har den största 
förbättringspotentialen enligt gjord ABC-klassificeringen. Det skapar en god grund för att 
minska lagerhanteringskostnader samt minska komplexiteten i leveranskedjan och även 
organisationen. 
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Abstract	
The importance of an efficient logistics or Supply Chain management organization increases 
as the world becomes more and more globalized. With efficient logistics it is possible to gain 
competitive advantage as well as a lower overall cost. This has resulted in a development 
during the recent years, and the importance of logistics increases within organizations as well. 
The development is true to the chemical business as in many other businesses where the 
competition arises from all parts of the globe.  

In the conducted study has Akzo Nobel Surface Chemistry been examined with the aim to 
streamline material handling for one of the warehouses operated by a third party logistics 
operator in the Netherlands. The purpose of this study was to map the complexity of the 
material handling activities and provide recommendation regarding improvement of such. By 
studying the physical operation as well as analyzing data over an eight month time period the 
study presents specific areas of improvement.  

The study shows that the order handling process is well developed in the organization. At the 
same time it is also adopted to the unique business environment studied, which means that 
many production factories delivers to the distribution warehouse operated by a third party. 
Products delivered from the warehouse are represented in a variety of packages and pallets. 
The study shows that the complexity of inventory handling is derived from material quantity 
ordered, specific requirements of production batches and type of pallets. Efficiency is 
strongly linked to the lack of a well-established formation of order quantities. By creating an 
ABC-classification based on two criteria; number of units supplied and quantity supplied, 
products with the greatest potential for improvement has been identified. Delivering products 
from the warehouse to customer in the optimal number of pieces suitable for a pallet will 
reduce activities needed in the warehouse operation. The ability to deliver according to the 
optimal number of pieces per pallet can be described as unity loading. The main reason to 
why unit loading is not applied can foremost be found in lack of knowledge in regards of the 
supply chain from factory to customer; this study has contributing to create a better 
information and communication in that perspective.  

The recommendation for the company is to implement unity loading in the largest extent 
possible. Foremost by focusing on those products with the greatest potential for improvement 
according to the created ABC-classification. By doing so the number of warehouse activities 
and the overall complexity can be reduced in the supply chain and organization. 
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Terminologi	
Förkortning: Beskrivning: 
External Logistics Är en del av Akzo Nobel Surface Chemistrys organisation och 

har det övergripande ansvaret vad gäller 3PL lager samt 
transport av gods från Akzo Nobel till kund. Avdelningen är 
placerad vid det europeiska kontoret i Stenungsund.   
 

Toller Är en position/tjänst där uppgifterna i huvudsak består av att 
förflytta internlager mellan Akzo Nobels olika produktions- 
och lagerplatser globalt.  
  

CSO Customer Service Organization är den organisation som har 
hand om att serva samt hålla kontakt med kunder. Från denna 
funktion placeras order i systemet. Denna funktion är placerad 
i Stenungsund.  
  

CSR Customer Service Representative är en tjänst inom CSO 
organisationen beskriven ovan. Främsta syftet för denna 
position är att verka som en länk mellan kunden och Akzo 
Nobel. Alla CSR positioner är placerade i Stenungsund. 
 

ERP-system Är ett IT-system (affärssystem) som används inom 
affärsverksamheter. Hos den studerade verksamheten används 
program från tillverkaren SAP. I systemet är aktuella orders, 
lagerstatus, produktionsplanering etc.   
 

KPI Key Performence Indicator (KPI) är ett nyckeltal för att 
effektivt kontrollera och mäta olika förutbestämda tal inom 
verksamheter  
 

Delivery Capability Är ett specifikt KPI i den studerade verksamheten som anger 
förmåga att kunna tillhandahålla produkt enligt önskemål från 
kund. Detta KPI mäts genom att CSR som placerar order i 
affärssystemet, om den önskade leverans tiden inte går att 
uppfylla anger CSR varför så är fallet. Med hjälp av denna 
information kan sedan återgärder tas till att öka förmågan att 
leverera till kundernas önskemål.   
 

Pick-och-pack dagar Minsta antalet dagar som krävs vid ett lager för att packa och 
göra produkt(er) redo att transporteras till kund.  
 

MTS Make-to-Stock. Produkt(er) som tillverkas för att lagerhållas  
 

MTO Make-to-Order. Produkt(er) som tillverkas mot en specifik 
order.  
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1 Inledning	
Målet med detta kapitel är att ge en övergripande bild av bakgrunden och syftet med studien. 
Detta för att ge läsaren en god uppfattning om studiens akademiska, så väl som praktiskt 
tillämpbara grund. Avgränsningar och disposition i studien beskrivs också under detta 
kapitel.   

1.1 Bakgrund 
Att verka som enskild och ohotad aktör på en globaliserad marknad är inte möjligt. Hotet från 
konkurrerande verksamheter är ständigt närvarande. För att behålla lönsamhet ställs höga 
krav på effektivisering och optimering av verksamheten. (Mattsson, 2012; van Weele, 2010; 
Arnold, Chapman & Clive, 2012) Kontinuerlig effektivisering och ständig förbättring är 
nyckeln till att vara konkurrenskraftig. (Mattsson, 2012) Att leverera till kundens önskemål 
vad gäller tid, kvantitet och pris är den avgörande faktorn för att vinna en affär eller inte, och 
det är här som logistik spelar en avgörande roll för dagens företag (Mattsson, 2012: Lumsden, 
2006: Christopher, 2005). Så vad definierar då logistik i ett företag. Begreppet logistik kan 
definieras enligt följande; 

Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla 
aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig 
konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syftet att 
tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. 
ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser. (Jonsson & Mattsson, 2005, sidan 13) 

Begreppet logistik är således brett och omfattar alla aktiviteter relaterat till materialflödet i ett 
företag. 

Att effektivisera ett företags logistik innebär enligt Mattsson (2012) att bli så bra som möjligt 
på en rad enskilda effektivitetsvariabler i verksamheten. Vidare måste ett företag kunna 
hantera de olika motsatsförhållanden som uppstår vid effektiviseringen av enskilda 
effektivitetsvariabler, helhetsperspektivet måste alltid ligga till grund för förbättringsarbetet. 
Detta resonemang styrks även av Srinivasan (2012) som menar att effektivisering av supply 
chain eller logistikområdet bäst uppnås genom att fokusera på helhetsförbättringar. 

Kropsu-Vehkapera et al. (2011) visar i sin studie The influence of product complexity on 
orderhandling process att komplexiteten i orderhanteringen sällan kan härledas till en enskild 
källa. Författarna menar att en bred och komplex produktportfölj medför svårigheter i att 
tydligt precisera ett företags produkterbjudande. Vidare leder detta till en ökad komplexitet 
gällande orderhantering för ett företaget. När denna djupare förståelse för 
orderhanteringsprocessen saknas så görs misstag genom hela orderhanteringen. Om ett 
företag vill uppnå kostnadsbesparingar, ända ner till den operationella verksamheten, är det 
viktigt att man uppnår effektivitet genom att minska dessa misstag. Enlig författarna är den 
främsta källan för dessa misstag inte en brist i de informationssystem som används utan en 
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brist på information när produkten först introduceras i sitt sammanhang. (Kropsu-Vehkapera 
et al., 2011) 

Det faktum att logistikaktiviteter och processer kontinuerligt utvecklas i takt med nya 
kundkrav och förutsättningar sätter ett stort fokus på att ständigt effektivisera verksamheten. 
För att kunna uppnå förbättringar, eller minimera misstag inom logistikområdet, så krävs 
effektiva arbetsmetodiker. Lean är ett välkänt begrepp inom kvalitetsutveckling och har under 
det senaste årtiondet blivit en alltmer vedertaget arbetsmetodik även inom logistik och supply 
chain området. (Holweg, 2007: Plenert, 2006: Liu et al., 2013) Ofta refereras då till termen 
Lean Supply Chain Management eller dess förkortning Lean-SCM (Holweg, 2007). Syftet 
med lean-metodiken är att kartlägga processer och aktiviteter i verksamheten och utvärdera 
huruvida dessa tillför ett värde till verksamheten och i slutändan kunderna. Genom att 
eliminera de aktiviteter och processer som inte tillför ett värde till verksamheten kan ett 
företag öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. (Liu et al., 2013) 

I dagsläget saknar Akzo Nobel en klar bild över vilken service samt vilka aktiviteter som 
utförs vid hanteringen av en order för ett lager i Nederländerna. Ordermönstret, 
produktkomplexiteten och oklarheten i vad som gäller för respektive produkt är stor genom 
orderprocessen. Således saknas en bild över huruvida de olika aktiviteterna och processerna 
tillför ett tillräckligt stort värde för att motivera kostnaden att tillhandahålla dessa. Om så inte 
är fallet bör dessa processer elimineras i största möjliga mån. Vidare har denna komplexitet 
skapat en god grund för att genomföra en kartläggning av de aktiviteter och processer som är 
relaterade till orderhanteringen. Slutligen påvisas vart den största potentialen för utveckling 
finns inom organisationen när det gäller en minskning av komplexiteten.   

1.2 Problemdiskussion 
Akzo Nobel genomförde 2014 en omstrukturering av sin verksamhet där det övergripande 
ansvaret för olika verksamheter förflyttades inom koncernen. I denna omstrukturering 
placerades ett nytt produktsegment under Akzo Nobel Surface Chemistry. I samband med 
detta övertog också Surface Chemistry ansvaret för ett lager i Nederländerna. 

Detta lager ägs och opereras av en tredjepart placerad i Nederländerna. Fokus på 
effektivisering och utveckling av verksamheten har från Akzo Nobels sida varit små under de 
senaste åren. Till följd av detta önskar ansvariga vid Akzo Nobel att en kartläggning görs av 
verksamheten vid tredjepartslagret för att kunna påvisa konkreta områden för effektivisering 
och utveckling.  

1.3 Syfte 
Det övergripande syfte med den genomförda studien är att presentera rekommendationer och 
förslag på förbättringsmöjligheter inom logistikområdet, främst genom att visualisera 
logistikaktiviteter hos det studerade lagret där det saknas en övergripande helhetsbild. Det 
huvudsakliga syftet med denna studie är således att Genomföra en kartläggning av 
logistikaktiviteter genom hela orderprocessen, samt påvisa hur effektivisering kan uppnås i 
verksamheten. Vidare har syftet brutits ner i följande forskningsfrågor: 
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1. Hur kan orderprocessen beskrivas i det studerade företaget? 
2. Vilka lagerhanteringsaktiviteter kan relateras till orderprocessen, samt vilka 

parametrar styr omfattningen av dessa aktiviteter?  
3. Hur kan orderprocessen utvecklas för att så effektivt som möjligt tillgodose den 

service som avses? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig till att studera ett 3PL lager som Akzo Nobel Surface Chemistry 
använder sig av i Nederländerna, beskrivet som fallobjekt i denna studie. Studien avser inte 
heller att behandla något område utöver produkter kategoriserade som paketerade (packade). 
Packade produkter är de produkter där lagring kan ske i ett lagerhus samt att produkterna kan 
transporteras i standardlastbilar och containrar. Alla dessa produkter är paketerade på 
lastpallar när de inkommer till lagret. Produkterna är producerade och redo att säljas och 
levereras.  

1.5 Disposition i rapporten 
Tabell 1-1 presenterar en överblick av vad respektive kapitel innehåller samt hur rapporten är 
uppbyggd. 

Tabell 1-1: Rapportens uppbyggnad och delarnas innehåll. 

Kapitel Beskrivning 
Kapitel 2: Metod I metod delen beskrivs studiens forskningssyfte, ansats 

och metodval. Datatyper och insamlingsmetoder berörs 
också. Vidare diskuteras begreppen validitet och 
reliabilitet, samt den genomförda studiens utformning. 

Kapitel 3: Företagsbeskrivning Detta stycke ger en bakgrund till det studerade 
företaget och även en beskrivning av det enskilda 
objekt som studerats i denna studie.  

Kapitel 4: Teoretisk referensram Under detta stycke presenteras den litteratur som legat 
till grund för studien. Olika begrepp och koncept 
presenteras i enlighet med litteratur på området. 

Kapitel 5: Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivningen ger en bild av det studerade 
objektet, hur leveransmönster och liknande ser ut. 
Orderprocessen kartläggs, såväl som lageraktiviteter 
relaterat till orderprocessen.  

Kapitel 6: Nulägesanalys I analysdelen så analyseras de olika delar som kartlagts 
i nulägesbeskrivningen. Här jämförs också de kartlagda 
delarna mot de litterära referenser som presenterats 
under den teoretiska referensramen.  

Kapitel 7: Slutsats & 
Rekommendation 

Under detta stycke besvaras de forskningsfrågor som 
har preciserats i studien. Vidare är rekommendationer 
till den studerade verksamheten presenterade. 
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Kapitel 8: Diskussion I det avslutande stycket diskuteras kring 
problemställningen samt vidare forskningsmöjligheter 
på området. 
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2 Metod	
Metodkapitlet ger en insikt i forskningssyftet, ansatsen och strategin hos studien. Vilken typ 
av data som har använts samt hur den har samlats in. Studiens validitet och reliabilitet 
behandlas också. Slutligen ges läsaren en översikt av den genomförda studien och dess 
metodiska uppbyggnad. 

2.1 Studiens utformning 
Metodvalen för den genomförda studien är sammanfattade i figur 2-1. Studien är genomförd 
som ett examensarbete om 30 högskolepoäng vid institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle vid Luleå tekniska universitet.  

Forskningssyftet i studien är explorativt och ämnar svara på frågan; vad händer? Genom att 
kombinera en deduktivt och induktivt ansatts har studien använt sig utav det som kallas 
abduktiv forskningsansats. Vidare har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in i studien. 
Studien har ett fokus på händelser och syftar till att besvara en hur frågeställning, vilken 
föranleder en fallstudie som forskningsstrategi. Urvalet för att samla in både primär och 
sekundärdata har skett enligt principen icke-slumpmässigt. Icke-slumpmässigt påvisar att de 
personer som intervjuats eller data som samlats in har valts ut av författaren.  

Tabell 2-1: Studiens utformning 

Metodområde Val för denna studie 

Forskningssyfte Explorativt 
Forskningsansats Abduktiv 
Data typ Kvantitativ och kvalitativ 
Forskningsstrategi Fallstudie 
Datainsamling Primär och sekundär data; Arkivdata, 

intervjuer samt direkta observationer 
Urvalsmetod Icke-slumpmässigt 

2.2 Forskningssyfte 
Utifrån de forskningsfrågor som en studie avser att besvara kan ett forskningssyfte 
bestämmas. Forskningssyftet kan enligt Saunders, Lewis and Thornhill (2012) samt Marshall 
och Rossman (2006) delas in i tre kategorier; explorativ, deskriptiv och explanativ. En studie 
kan även innehålla en kombination av de olika syftena.  

Ett explorativt forskningssyfte utgår ifrån att finna svar på frågan; Vad händer? Genom att 
svara på frågan skapas nya insikter om problemställningen och dess relaterade fenomen. 
Explorativ forskning kan genomföras med hjälp utav tre grundläggande metoder. Dessa 
metoder är litteratursökning, intervjua experter på området eller genomföra fokusgrupper. 
(Saunders et al., 2012)  

När man vill skapa en bild av personer, händelser eller situationer är ett deskriptivt 
forskningssyfte att föredra. Det är således viktigt att en bild har skapats av det studien avser 
undersöka innan data samlas in.  Denna typ av studie är ofta förknippad med klassiska 
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akademiska studier. (Saunders et al., 2012) Utifrån en teoretisk referensram samlas data in 
och jämförs med sedan mot denna teori.  

Det tredje forskningssyftet enligt Saunders et al. (2012) är explanativt. Målet med explanativ 
forskning är att kartlägga samband mellan olika variabler. Detta samband kan identifieras 
genom att samla in kvantitativ data såväl som genom analys av kvalitativ data.  

Utifrån de forskningsfrågor som formulerats i denna studie används ett explorativt 
forskningssyfte. Detta beslut grundar sig i det faktum att nuläget kartläggs och utifrån detta 
nuläge utförs analyser. Utifrån analysen har sedan rekommendationer presenteras.  

2.3 Forskningsansats 
Det finns tre typer av forskningsansatser enligt Saunders et al. (2012): induktiv, deduktiv och 
abduktiv. Deduktiv forskning är att testa en teori mot verkligheten genom att samla in data 
och jämföra mot den framtagna teorin. Induktiv är i kontrast till deduktiv när data samlas in 
och analyseras och utifrån detta formuleras en relevant teoretisk referensram. Abduktiv är en 
kombination av deduktiv och induktiv forskning. Ett vanligt sätt att använda abduktiv ansats 
är att först skapa sig en bild av nuläget och efter att detta är gjort bredda kunskaperna med 
teori. (Saunders et al., 2012) 

Den genomförda studien använde sig utav en kombination av induktiv och deduktiv ansats. 
Således var ansatsen som använts i denna studie abduktiv. En övergripande undersökning av 
situationen och de problem som är relaterade till verksamheten genomfördes först. När en 
första undersökning var gjord så skapades en litterär referensram och kunskapen kring det 
specifika ämnesområdet breddades. Vidare låg detta till grund för en analys av det studerade 
objektet.  

2.3.1 Kvantitativ & kvalitativ data 
Kvantitativ och kvalitativ data är de två olika formerna av data som används inom 
forskningen. Kvalitativ data kan samlas in genom intervjuer, fokusgrupper och observationer. 
Kvantitativ data är större datamängder och går i nästa alla fall att analysera statistiskt, således 
består kvantitativ data oftast av siffror eller andra kvantifierbara mängder. Kvantitativ data 
har fördelen att den kan illustreras genom grafer eller figurer, till skillnad från kvalitativ som 
oftast består av ord och beskrivningar. (Saunders et al., 2012) 

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns fem stycken strategier som kan användas i en studie för att skapa en förståelse kring 
problemet enligt Yin (2009).  Dessa fem strategier kan i sin tur relateras till den typ av 
forskningsfråga som studien har preciserat. De tre olika frågekaraktärerna är karaktär hos 
forskningsfrågan, kontrollkrav på händelsen och fokus på nutida händelser.  Dessa 
sammanfattas i tabell 2-2. (Yin, 2009) 

Tabell 2-2: Fem olika typer av forskningsstrategier enligt Yin (2009) 

Typ av strategi Karaktär hos 
forskningsfrågan 

Kontrollkrav på 
händelsen? 

Fokus på nutida 
händelser? 
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Experiment Hur; varför? Ja Ja 
Enkät Vem; Vad; Vart; Hur 

många; Hur mycket? 
Nej Ja 

Arkivstudie Vem; Vad; Vart; Hur 
många; Hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur; Varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur; Varför? Nej Ja 
 

2.4.1 Forskningsstrategin i den genomförda studien 
Den genomförda studien kräver ingen kontroll av händelse och således kan experiment 
uteslutas som strategival. Fokus på nutida händelser krävs, vilket utesluter valet av en 
historisk studie. Således står strategivalet mellan enkät, arkivstudie och fallstudie. Baserat på 
de forskningsfrågor som studien har specificerat där svar önskas på hur-frågeställningar är 
fallstudie den bäst lämpade forskningsstrategin i detta fall. 

2.5 Datainsamling 
Data som samlats in kan karakteriseras i primär- och sekundärdata. Primärdata är data som är 
insamlad med syfte att användas i den avsedda studien. Sekundärdata är data som hämtats 
från andra källor och den har ingen direkt koppling till den avsedda studien enligt Saunders et 
al. (2012). Det är också viktigt att göra ett urval av data som samlas in. Det är inte möjligt att 
samla in all tänkbar data, det är orealistiskt i förhållande till tid och resurser. Således krävs att 
urvalet är representativt för en större mängd. Urvalet för insamlande av data kan 
karakteriseras som slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. Slumpmässigt urval definieras av 
att författaren inte styr vilken data, och från vem, som samlas in. Den data som då erhålls kan 
antas representera en större population. Icke-slumpmässigt urval är när författaren har valt 
eller påverkat vilken data som samlas in. Detta kan ske genom att författaren väljer ut vilka 
personer han samlar in data ifrån. (Saunders et al., 2012)  

När data ska samlas in till en fallstudie finns det enligt Yin (2009) och Saunders et al. (2012) 
sex olika källor att ta hjälp av. Trovärdigheten i den genomförda studien styrks av att använda 
ett antal av de olika data insamlingsmetoderna i en kombination till varandra. (Saunders et al. 
2012) 

Dokumentation. Denna typ av data är inte insamlad för den enskilda studiens skull utan kan 
kategoriseras som sekundärdata. Exempel på data kan vara interna dokument och 
kartläggningar, tidigare undersökningar som gjorts på området eller information som samlats 
in till ett helt annat syfte. Saunders et al. (2012) kategoriserar även litteraturstudie i denna 
kategori. Litteraturstudier omfattar tidigare litteratur som finns kring det studerade 
ämnesområdet, situationen eller objektet. (Saunders et al., 2012) 

Arkivdata kan enligt Saunders et al. (2012) precis som dokumentation kategoriseras som 
sekundärdata, den samlas inte in med syfte att användas enbart i den genomförda studien. I de 
flesta fall så lagras eller förs kontinuerligt data över händelser, event eller annan relevant 
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information för eller hos det studerade objektet. Den insamlade datan används sedan för den 
studie som ska genomföras. (Saunders et al. 2012) 

Intervjuer Det finns tre olika typer av intervjumetoder enligt Saunders et al. (2012) & 
Marshall och Rossman (2006). Dessa olika metoder har enligt författarna ett samband med 
hur formell och strukturerat upplägget i intervjun är. De tre olika intervjutyperna är 
Strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju (Saunders et al. 
2012).  

Direkta observationer syftar enligt Saunders et al. (2012) till att kartlägga och förklara vad 
det är som händer i en situation. Direkta observationer kan dock inte svara på frågan hur detta 
sker. Den vanligaste formen av direkt observation är att observeraren står vid sidan av 
objektet som ska studeras och samtidigt betraktar det studerade objektet. (Marshall och 
Rossman, 2006) 

Deltagande observationer skiljer sig mot den direkta observationen i det faktum att den som 
studerar ett objekt nu också tar del i vad som studeras. Denna datainsamling kan vara av stor 
vikt då deltagaren lättare skapar sig en bild av samspel och beteenden. Generellt sätt är denna 
typ av data insamling mycket tidskrävande. (Saunders et al., 2012: Marshall och Rossman, 
2006)  

Fysikaliska artefakter eller fysiska föremål är en typ av primär data som kan liknas vid ett 
experiment. Här testas den tes som är uppbyggd under förutbestämda regler och metodik. 
(Yin, 2009) 

2.6 Analys av insamlad data i studien 
Studien har använt sig utav primär- och sekundärdata insamlat genom arkivdata, intervjuer 
och direkta observationer vid det studerade lagret i Nederländerna. Insamlandet av data i 
denna studie är icke-slumpmässig då författaren medvetet valt ut de personer som 
intervjuades baserat på deras kunskap inom området. Personerna som har intervjuats har alla 
blivit utvalda i samråd med handledare vid det studerade fallobjektet och resultatet av dessa 
data kan således kategoriseras som kvalitativt. Kvalitativa data som samlats in har vidare 
legat till grund för en jämförelse med den teori som presenterats i den teoretiska 
referensramen vilket har bidragit till att uppnå syftet med den genomförda studien.   

Kvantitativ data har samlats in och analyserats. Dessa sekundärdata kommer från det 
affärssystem som det studerade objektet använder sig utav (ERP-SAP). Kvantitativa data har 
även analyserats för att finna stöd i den teoretiska referensram som studien grundar sig i. Data 
har erhållits från två olika system med hjälp av specialister på det system som används (ERP-
SAP).   

2.7 Trovärdighet i studien 
Det finns två typer av trovärdighet som diskuteras i samband med studier. Dessa är validitet 
och reliabilitet. Validitet kan brytas ned i tre olika typer av validitet men det övergripande 
syftet är att beskriva förmågan att mäta det som studien avser mäta. Reliabilitet syftar till att 
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säkerställa studiens förmåga att leverera ett hållbart resultat. (Saunders et al., 2012: Bellamy 
och Perri, 2012) 

2.7.1 Validitet 
Enligt Yin (2009) finns det tre olika områden av validitet som är viktiga att arbeta med för att 
lyckas genomföra en studie med god validitet. Det första området är konstruerad validitet. 
Konstruerad validitet uppnås genom att använda tre olika taktiker; använda flera källor, skapa 
en kedja av bevis samt att fallstudien kontrolleras av de som lämnar information. (Yin, 2009) 
Den andra typen av validitet är internvaliditet, som beskriver förmågan att kartlägga samband. 
Det är viktigt att studien inte konstaterar felaktiga samband mellan olika variabler och 
parametrar som mäts. Den tredje validitetsaspekten är extern validitet. Extern validitet 
beskriver en studies förmåga att presentera ett generaliserbart resultat. (Yin, 2009: Bellamy 
och Perri, 2012) Generaliserbart resultat syftar således på hur väl resultatet kan appliceras på 
liknande studier.   

2.7.1.1 Validitet i den genomförda studien 
I studien har ett flertal intervjuer genomförts för att säkerställa att den information som ges är 
entydig. Intervjuerna har genomförts med personer som anses ha god kännedom om det 
delområde som respektive intervju önskar ge information om. Vidare har teorier samlats in 
från en rad olika källor gällande den genomförda litteraturstudien. Både vetenskapliga artiklar 
och facklitteratur har använts.    

Numeriska arkivdata som använts i studien har blivit granskad genom att representanter vid 
det studerade objektet har kontrollerat information som angetts. Samtidigt har datan fått stöd 
genom det faktum att data hämtats från två olika källor. 

2.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver till vilken grad studiens insamlade data och analys presenterar ett 
hållbart resultat. Hållbart resultat syftar på förmågan att erhålla ett konsekvent resultat. Om 
data samlas in och analyseras på nytt, kommer då författaren att nå samma slutsats som i den 
genomförda studien? (Saunders et al., 2012: Bellamy och Perri, 2012) Enligt Saunders et al. 
(2012) så kan reliabiliteten testas genom tre olika frågor; kommer mätningarna ge samma 
resultat om de genomförs vid andra tillfällen? kommer liknande resultat att nås av andra som 
studerar samma sak? och finns det någon tydlighet i hur resultatet nåddes från den insamlade 
rådatan?  

Saunders et al. (2012) beskriver också att det finns fyra olika faror i relation till reliabiliteten. 
Den första är medverkande fel och syftar till det faktum att olika resultat kan uppnås 
beroende på när data samlas in. Det är således viktigt att välja ett neutralt tillfälle att samla in 
data på. Den andra faran är medverkande påverkan. Här menar Saunders et al. (2012) att data 
som samlas in kan ges under påverkan. Ett exempel kan vara att datan som återges vid en 
intervju inte nödvändigtvis är den korrekta utan den som intervjuobjektets chef vill höra. 
Tredje faran är att det uppstår observeringsfel när data samlas in. Ett tydligt exempel på detta 
är att samma fråga ställs till ett intervjuobjekt av tre olika intervjuare, alla dessa intervjuare 
återger sedan olika svar. För att undvika detta krävs det att frågor och andra förberedelser har 
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arbetats igenom noggrant. Observeringspåverkan är den fjärde och sista faran enligt Saunders 
et al. (2012). I detta fall väger tolkningen av de erhållna svaren eller datan in.  

2.7.2.1 Reliabilitet i den genomförda studien 
Rådata som samlats in till studien har kontrollerats genom att extraktera information från två 
olika källor. Data från dessa två källor har sedan jämförts mot varandra. Det råder efter 
jämförelsen av de två datamängderna inga tvivel om att båda källorna återger samstämmig 
data. Vidare har intervjuobjekten kunna styrka interna processer och uppgifter med hjälp av 
dokumentation eller annan information som är utställd av organisationen. De personer som 
deltagit i intervjuerna, eller på annat sätt bidragit med information, har också blivit 
informerade om sin anonymitet.    

2.8 Studiens genomförande & planering 
I denna studie har den generella analysmodellen för supply chain metodik av Bowersox, 
Closs & Coopers (2010) tagits i beaktning i planeringen av den genomförda studien. Arbetet 
har genomförts i enlighet med vad som illustreras i figur 2-1.  

 

Figur 2-1: Studiens genomförande och planeringsupplägg, utformat i enlighet med Bowersox, Closs & Coopers 
(2010). 
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Förstudie. I detta steg görs en första undersökning för att kunna skapa sig en bild av 
problemet samt att arbeta fram syftet med den genomförda studien. Här bryts även syftet ned 
till forskningsfrågor.  

Projektplanering. I projektplaneringsstadiet specificeras tidsåtgången samt vilken typ av 
information som behöver samlas in och när denna ska analyseras. Genomförandet av det 
fysiska besöket hos det studerade objektet bestäms också. 

Datainsamling och antaganden. Under denna del av studien samlas den data in som behövs 
samt kartläggning av det aktuella nuläget sker. Här används både kvantitativ och kvalitativ 
data.  

Analys. I detta steg analyseras den insamlade datan.   

Utveckling av rekommendation. Baserad på den analys som har genomförts formas här 
rekommendationer för att utveckla verksamheten.  

Implementation. Detta steg har inte applicerats i denna studie då det inte ingår i 
examensarbetets natur eller omfång att implementera lösningen.  
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3 Företagsbeskrivning	
I detta kapitel presenteras en bakgrund till företaget samt en mer ingående beskrivning av 
den aktuella affärsenheten samt det studerade objektet. Målet med detta kapitel är att skapa 
kontext för läsaren till den genomförda studien.  

3.1 Akzo Nobel koncernen  
Akzo Nobel är ett ledande färg- och kemiföretag med verksamhet i 80 länder och sammanlagt 
cirka 47 000 anställda. Företaget är uppdelat i tre olika affärsområden. Varje affärsområde 
styrs separat genom en styrkommitté som rapporterar till koncernledningen för Akzo Nobel. 
Under de tre affärsområdena är verksamheten uppdelad på olika affärsenheter; se figur 3-1 
för hela organisationsstrukturen. (Akzo Nobel, årsredovisning för 2014) 

 

Figur 3-1: Organisationsstruktur för Akzo Nobel koncernen   

Omsättningen uppgick under 2014 till €14,3 miljarder och rörelseresultatet slutade på €987 
miljoner för hela koncernen. Omsättningen för respektive affärsområde visualiseras 
procentuellt i figur 3-2. I figur 3-3 redovisas omsättningen beroende av vilket segment 
produkten används inom för att ge en bättre bild av vilken typ av industri Akzo Nobel själva 
verkar inom. (Akzo Nobel, årsredovisning för 2014) 
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Figur 3-2: Omsättning i % per affärsområde inom Akzo Nobel N.V. 

 

Figur 3-3: Omsättning baserat på vilket segment produkten används inom (i % av totala intäkter) 

3.1.1 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
DJSI är en global ranking som tar hänsyn till ett företags hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet 
utvärderas utifrån en ekonomisk, en social och en miljö dimension. Dessa tre dimensioner 
vägs sedan samman för att utgöra det slutgiltiga resultatet. Företagen i denna ranking 
utvärderas sedan mot den typ av industri eller sektor man är verksam i. Akzo Nobel har 
rankats som etta i kategorin material (tillverkning) 2012, 2013, 2014 och 2015. Inom 
materialkategorin listas mer än 350 företag, alla är storbolag listade på börser runt om i 
världen. (Dow Jones Sustainability Index, 2015: Akzo Nobel, 2015) 

Främsta anledningen till Akzo Nobels framgångar är de ambitiösa mål som har satts upp 
inom koncernen. År 2020 räknar Akzo Nobel med att 20 procent av omsättningen ska komma 
från hållbara produkter. Bland de framstående produkterna i Akzo Nobels utbud finns färg 
som minskar energiåtgången med 15 procent och tillsättsmaterial för asfaltläggning som gör 
det möjligt att sänka temperaturen vid själva asfaltläggningen med 15 grader. (Akzo Nobel, 
2015) Akzo Nobels fokus på att leverera hållbara lösningar kan anses ligga i linje med denna 
övergripande strategi.   

27%	

39%	

34%	 Decora.ve	Paints	

Performance	Coa.ngs	

Speciality	Chemicals	

42%	

16%	

17%	

25%	
Byggnad	&	Infrastruktur	

Transport	

Konsum.onsvaror	

Industri	



15 
 

3.1.2 I vilket affärsområde verkar Akzo Nobel Specialty Chemicals? 
Ett av de tre områden man är verksam inom går under benämningen Specialty Chemicals. 
Omsättningen för affärsområdet Specialty Chemicals var under 2014 €4,9 miljarder och 
rörelseresultatet uppgick till €508 miljoner. För att skapa en bättre bild av affärsområdet är 
omsättningen per affärsenhet inom Specialty Chemicals redovisade i figur 3-4 och även 
omsättningen för affärsområdet baserat på slutanvändningssegment i figur 3-5. (Akzo Nobel, 
årsredovisning, 2014) 

 

Figur 3-4: Varje enskild affärsenhets omsättning, räknat i % av totala omsättningen för Specialty Chemicals 

 

Figur 3-5: Omsättning baserat på vilken typ av industri produkterna säljs till, i % av totala omsättningen för 
Specialty Chemicals. 

3.1.3 Surface Chemistry- Affärsenheten som ansvarar för det studerade lagret 
Surface Chemistry är marknadsledande på tillverkning av ytaktiva kemikalier. Kemikalierna 
används i allt från jordbruk och oljeindustrin till rengöring och kosmetikaprodukter. Surface 
Chemistry är uppdelat på 9 segment, se tabell 3-1. Företaget har sitt huvudkontor i Chicago, 
USA samt det europeiska huvudkontoret i Stenungsund. Produktion sker på ett antal olika 
fabriker i Europa, Asien, USA och Sydamerika. Intäktsfördelningen på respektive 
geografiska område visas i figur 3-6. (Akzo Nobel, årsredovisning för 2014) Som figur 3-6 
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visar står America för den största delen av intäkterna inom enheten (54 %). Europa följer på 
32 %.  

 

Figur 3-6: Andel av intäkterna uppdelade på Surface Chemistrys geografiska områden, i % av totala intäkterna i 
Surface Chemistry. 

Tabell 3-1: De 9 olika segment som Surface Chemistry säljer sina produkter. 

 

Surface Chemistrys produktportfölj gällande paketerat gods innefattar cirka 400 produkter i 
Europa. Hur stor del av dessa som lagras vid respektive enhet visas i figur 3-7. (Aktiva 
produktlistan, Akzo Nobel, 2015) 
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Figur 3-7: Antal av produkter som lagras vid respektive lager. 

3.2 Det studerade lagret i Nederländerna 
Det studerade objektet i denna studie är ett lager tillhörande en 3PL part anlitad av Akzo 
Nobel Surface Chemistry. Lagret är lokaliserat i Nederländerna. I föregående figur 3-7 
benämns detta lager som Det studerade objektet.  

Produkterna i detta lager tillhör främst Akzo Nobels Personal Care segment, men även andra 
segment har lagring i denna lagringslokal. Figur 3-8 visar på fördelningen mellan olika 
segment vid lagret. I den tidigare presenterade tabellen (3-1) återges alla de olika segment 
som finns inom Akzo Nobel Surface Chemistry.  

Ansvaret för lagret ligger idag hos External Logistics Manager med placering i Stenungsund. 
Lagret opereras av en Tredjepart (3PL). Detta i nära samarbete med Akzo Nobel och denna 
lösning introducerades fullt ut år 2014. Personal vid lagret är helt dedikerade till Akzo Nobels 
verksamhet.  

 

Figure 3-8: Visar procentuellt till vilken del av Akzo Nobels produktsegment produkterna vid det studerade 
3PL lagret tillhör. 
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4 Teoretisk	referensram	
Detta kapitel ger en grundläggande beskrivning av begreppen logistik och supply chain. 
Vidare så beskrivs koncept med 3PL, orderhantering, lagerhantering samt arbetsmetodiken 
Lean. Efter detta följer en rad olika teorier som ligger till grund för den genomförda studien.  

4.1 Logistik och Supply Chain Management 
Begreppen logistik och Supply Chain Management är nära besläktade och i litteraturen så 
råder det en viss variation i hur dessa båda begrepp definieras, både enskilt och i förhållande 
till varandra (Cook, Gibson and Mentzer, 2005). Det finns dock en grundläggande consensus 
kring vilka ämnesområden samt aktiviteter som ingår. Precis som specificerats i bakgrunden 
definieras begreppet logistik enligt följande av Jonsson & Mattsson (2005, sidan 13)  

Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla 
aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig 
konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syftet att 
tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. 
ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser. 

Enligt Srinivasan (2012), Christopher (2005) och Ballou (2004) går det även att påstå att 
logistik endast är en del av begreppet Supply Chain Management. Noterbart är dock att detta 
härrör från den amerikanska översättningen av Logistics och inte den svenska termen logistik. 
Vidare så definieras begreppet Supply Chain Management följande enligt Simchi-Levi et al. 
(2009, sida 1).  

Supply Chain Management (SCM) är en kombination av arbetssätt för 
att på effektivaste sätt integrera leverantörer, lagerutrymmen och butiker, 
så att produkterna produceras och distribueras i rätt kvantitet, till rätt 
plats och i rätt tid genom att minimera den övergripande 
systemkostnaden samtidigt som servicenivån upprätthålls.   

Således tar begreppet Supply Chain Management hänsyn till alla delar av företaget som har 
en påverkan på de totala kostnaderna för organisationen. Syftet är således inte endast att 
minimera enskilda aktiviteter utan att effektivisera verksamheten utifrån ett vidare synsätt. 
Detta kräver att SCM appliceras på strategisk såväl som på operationell nivå inom 
verksamheten. (Simchi-Levi, et al. 2009) Begreppet logistik (i dess svenska bemärkelse) är 
således ett begrepp i likhet med det amerikanska Supply Chain Management.  

4.1.1 Strategi inom logistik och SCM 
Enligt Srinivasan (2012) kan ett företag skapa sig konkurrensfördelar på två sätt. Antingen 
genom en gynnsam marknadsposition eller genom att effektivt hantera sina processer. Det 
ramverk som författaren har visualiserat är illustrerat i figur 4-1 (Srinivasan, 2012). 
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Figur 4-1: Strategisk översikt gällande logistik och SCM området (Srinivasan, 2012) 

Ett företags marknadsposition kan relateras till marknadsstruktur och konkurrens. En 
gynnsam marknadsposition kan skapas genom att aktivt styra marknaden samt bygga 
barriärer för konkurrerande verksamheter inom samma marknad. På detta sätt kan företag 
behålla sin ledande position och lönsamhet. (Srinivasan, 2012) 

Om ett företag inte besitter, eller har förmåga att besitta, en ledande marknadsposition krävs 
att man konkurrerar genom att effektivt hantera sina egna processer. Genom att effektivt 
hantera sina processer så kan ett företag, enligt Srinivasan (2012), skapa konkurrensfördelar 
och vidare förbättra sin lönsamhet. Ett företags förmåga att hantera processer effektivt kan 
relateras till hur väl företaget lyckas uppnå operationell effektivitet samt strategisk flexibilitet. 
Operationell effektivitet uppnås genom att hantera kärnprocesserna på effektivaste sätt, så 
kallad Best-In-Class i den industri man verkar. Strategisk flexibilitet uppnås genom konstant 
utvärdering och utveckling av de processer man har, samt de system som stöttar dessa 
processer. (Srinivasan, 2012) 

Det finns enligt Simchi-Levi, et al. (2009) tre olika nivåer inom SCM, från strategisk nivå 
ända ner till operationell nivå. För respektive område inom företagets supply chain kan alltså 
denna kategorisering av nivån göras. Det är av vikt att rätt typ av beslut hamnar på rätt 
strategisk eller operationell nivå. Vidare beskrivs de tre olika nivåerna (Simchi-Levi et al., 
2009) 

• Strategisk nivå hanterar de beslut som har en långsiktig påverkan på företaget. Detta 
kan innefatta outsourcing, val av underleverantörer, företagssamarbeten, etcetera. 
Beslut på denna nivå kan vara helt avgörande för ett företags överlevnad eller 
framgång. Besluten som tas kan gälla stora investeringar så som nya 
produktionsanläggningar, lager eller marknader.  

• Taktisk nivå innefattar enligt Simchi-Levi, et al. (2009) beslut som tas på en 
tidshorisont om en gång per kvartal upp till ett år. Detta kan innefatta produktions- 
och lagerpolicys, transportstrategier, osv.  

• Operationell nivå är de beslut som tas på daglig basis. Detta kan gälla produktion, 
lagring, transporter och andra dagliga beslut.  
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4.2 Tredje parts logistik (3PL) 
Den grundläggande idén med en 3PL-lösning är att fokusera de interna resurserna och 
kompetensen så effektivt som möjligt genom att outsourca delar av verksamheten där expertis 
saknas till en utomstående part. Denna utomstående part kan sköta allt från komplexa system 
och lösningar som är helt integrerade i den interna verksamheten, till enklare enskilda 
aktiviteter åt ett företag. Företagen som erbjuder dessa tjänster sträcker sig från mindre 
enskilda firmor till större företag med miljardomsättning. En 3PL-part kan definieras enligt 
följande (Storhagen 2011 sid 229); 

Organisationers användning av externa tillhandahållare med fokus på 
att kontinuerligt bygga en relation inom ramarna av formella eller 
informella avtal som gynnar bägge parter, där de krävda logistiska 
aktiviteterna hyrs, delvis eller helt, under beteckningen av 
organisationen.    

Ett nära samarbete mellan 3PL-företaget och det enskilda företaget är av yttersta vikt för att 
skapa fördelar av 3PL. Ett samarbete mellan ett 3PL-företag och ett företag bör kategoriseras 
som en strategisk allians, vilket också styrks av föregående definition av Storhagen (2011). 
Strategisk allians bör karakteriseras av att följande kriterier uppfylls i relationen enligt 
Simchi-Levi, et al. (2009); 

• Adderar värde till produkten 
• Förbättrar marknadsåtkomst 
• Höjer effektiviteten 
• Adderar teknisk fördel 
• Gynnar strategiskutveckling 
• Ökar organisationslära 
• Bygger finansiell styrka 

4.2.1 Fördelar och nackdelar med 3PL 
Fördelarna med en tredjepartslösning är flera. Den vanligaste anledningen är att kunna 
fokusera företagets resurser på kärnverksamheten. Ett företag saknar ofta expertkunskap på 
alla områden av verksamheten. Exempelvis kan det vara så att en datortillverkare tar hjälp av 
en 3PL-lösning för att sköta fakturering och bokföring. Detta beroende av det faktum att de 
saknar expertis inom detta område. Vidare finns det även vinster att uppnå genom att nyttja 
3PL-företagets expertis på ett område. Exempelvis kan ett av datortillverkarens starkaste 
konkurrensmedel vara leveranssäkerheten, även om de inte sköter leveransen på egen hand. 
Simchi-Levi et al. (2009) menar också att teknikutvecklingen kan ha en positiv effekt när 
man använder sig utav 3PL-lösningar. Genom att 3PL-företaget tillhandahåller expertis inom 
det avsedda området är det också troligt att de i större utsträckning implementerar och nyttjar 
de senaste tekniska utvecklingen på marknaden, något som inte sker till lika stor del hos en 
enskild aktör. Den tekniska positioneringen kan te sig mer naturligt hos 3PL-parten då denna 
har fördelen att kunna utnyttja resurserna genom storfördelar. Implementeringen av olika 
tekniska hjälpmedel kan medföra en hög kostnad med lågt utnyttjande hos det enskilda 
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företaget, men hos 3PL-tillhandahållaren ett högt utnyttjande och därav bättre återbäring på 
investeringen. Det är även naturligt att de flesta 3PL-tillhandahållare kan erbjuda en god 
flexibilitet jämfört med att sköta den avsedda delen internt i det enskilda företaget. Ett bra 
exempel på detta är att använda 3PL-transportörer. Dessa transporter kan i de flesta fall 
erbjuda flexibla lösningar med leverans till marknader där det enskilda företaget inte ännu 
verkar. 

Precis som det finns fördelar med 3PL-logistik så finns det även nackdelar att ta hänsyn till. 
Den främsta nackdelen är förlusten av kontroll. Enligt författaren är detta extra tydligt när det 
handlar om utgående transporter då det sätter 3PL-tillhandahållaren i direktkontakt med 
företagets kunder. (Simchi-Levi et al. 2009)    

4.2.2 Krav vid användandet av 3PL 
När ett företag ska avtala ett samarbete med en 3PL-tillhandahållare så finns det en rad 
kriterier och andra aspekter att väga in. Det finns enligt Simchi-Levi, et al. (2009) fyra 
stycken områden att se över innan ett beslut tas om eller vilken 3PL tillhandahållare som ska 
användas; 

1. Kartlägga kostnader. Det viktigaste när man ska bestämma huruvida en 3PL-lösning 
ska implementeras eller inre är kostnadsposterna. Det måste finnas en 
kostnadsjämförelse för de inblandade alternativen att jämföra med de interna 
kostnaderna. 

2. Kundmötande hos 3PL-företaget. Det är viktigt att ta hänsyn till hur 3PL 
tillhandahållaren ser på sin verksamhet och utvecklingen av denna kontra den egna 
verksamheten. Det gäller således att finna en lösning där de egna intressena går i 
enlighet med det företag man anlitar som 3PL tillhandahållare. 

3. 3PL-företagets specialområden. Det är fördelaktigt att använda 3PL-företag där 3PL-
företaget också är specialiserad på den typ av uppgift som ska tillhandahållas.  

4. Tillgångsägande eller ej tillgångsägande 3PL-företag. Således bör man ta hänsyn till 
om 3PL-företaget ska äga sina egna omkostnader eller om företaget själva ska göra 
detta. Ett bra exempel för att illustrera denna frågeställning är ett lager. Bör lagret 
vara företagets eget, inkluderat hanteringsmaterial, truckar, osv. Sedan hyrs personal 
in för att lösa arbetsuppgifterna. Eller bör 3PL-företaget själva ha en lagerbyggnad, 
truckar och alla andra nödvändigheter för att uppfylla de ställda kraven?  

4.3 Logistikens delar 
I figur 4-2 presenteras Bowersox, Closs & Coopers (2010) relationen mellan logistikens delar. 
Författarna beskriver de olika delarna som del i ett större nätverk av aktiviteter. Således råder 
också ett visst beroende mellan de olika delarna i figuren. Detta beroendeförhållande mellan 
olika delar inom logistiken styrks även av andra författare (Srinivasan, 2012: Simchi-Levi et 
al., 2009: Matsson, 2012: Lumsden, 2006) som menar att ändringar hos en kostnadspost kan 
påverka en annan negativt inom logistik området. Det kräver således att en organisation 
ständigt väger olika kostnadsposter mot varandra för att uppnå den totalt sett mest optimala 
lösningen. Denna del av verksamheten benämner Bowersox et al. (2010) som integrerad 
logistikstyrning (Integrated Logistics management).  
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Figur 4-2: Logistikens delar (Bowersox, Closs & Coopers, 2010) 

Orderhantering är en mycket viktig del av ett företags verksamhet. Bowersox et al. (2010) 
menar att ett företags logistiska kapacitet endast kan bli så bra som företagets 
orderhanteringskompetens. Att kunna leverera rätt information genom den logistiska kedjan 
är av yttersta vikt och ställer därav också en rad krav på både teknologi och ett företags 
förmåga att utveckla medarbetarnas kunskap inom denna teknologi. Den snabba utvecklingen 
av teknologiska lösningar har nu gjort det möjligt att hantera de mest komplicerade 
kundönskemål och krav. (Bowersox et al., 2010) 

Lagring är direkt sammankopplat med ett företags avsedda servicenivå enligt Bowersox et al. 
(2010). Lagernivåerna bör vara så stora att den serviceförmåga man lovat sina kunder också 
upprätthålls. Således bör avsikten med den logistiska strategin vara att upprätthålla den lägsta 
möjliga kostnaden för lagerhållningen givet att man uppfyller sitt åtagande gällande service 
till sina kunder.   

Transport är den del av det logistiska nätverket där gods transporteras från punkt A till punkt 
B. Det finns tre olika parametrar inom transport som är av vikt för företaget. Dessa är 
transportkostnad, leveranshastighet och transportkonsekvens. Transportkostnad och 
leveranshastighet är självförklarande i begreppen. Transportkonsekvens syftar på en 
transportförmåga att vara så jämn som möjligt, att leverera på samma tid och till samma nivå 
varje gång.  

Lagerhantering, materialhantering och packning är också delar av den integrerade logistiken, 
dock så kan dessa delar inte enskilt hanteras för att optimera effektivitet och kostnader. I ett 
lager är materialhanteringen en viktig del enligt Bowersox et al. (2010). Förutom ökade 
kostnader höjs även risken för skadat gods om produkter i lagret flyttas eller hanteras i stor 
utsträckning. Enligt författarna är det således, för att effektivisera och reducera kostnader, 
viktigt att kombinera produkter i större enheter. Detta kan göras genom att hantera produkter 
paketerade i enhetslaster. Enhetslaster kan enklast beskrivas genom samlastning och 
kvantitetspackning, alltså att hantera fullastade pallar i så stor utsträckning som möjligt. Om 
gods kan levereras i enhetslaster så ökar detta företagets förmåga att leverera snabbt och 
enhetligt till kunden.  
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Lagerlokalisering har enligt Bowersox et al. (2010) en direkt påverkan på ett företags 
serviceförmåga samt kostnader. Det är viktigt att lagret har möjlighet att tillhandahålla 
produkter till de kunder man avser, vilket betyder att lagrets geografiska position är av stor 
vikt. Både vad gäller inleverans och utleverans av gods.  

4.3.1 Logistikkostnader 
Enligt Oskarsson (2013) så finns det ingen tydlig litterär konsensus kring vilka poster som 
ingår i logistikkostnader. Författarna väljer dock att beskriva de fem olika posterna som är 
ständigt återkommande och samtidigt täcker de flesta logistiksituationer. Figur 4-7 illustrerar 
dessa kostnader och vidare så bryts kostnadsposterna ned och beskrivs;  

Lagerföringskostnader är de kostnader som lagret för med sig i form av kapitalbindning samt 
risk. Risk beskriver den situation då produkter lagerhålls längre än förväntat eller i vissa fall 
kräver kassering.  

Lagerhållnings-/hanteringskostnader är de kostnader som krävs för att driva och hålla igång 
ett lager. Denna kostnadspost täcker personal vid lagret, samt den utrustning som används. 
Kostnader för orderplockning, interna transporter, paketering och utlastning kan även de 
kategoriseras under lagerhanteringskostnader. Enligt Oskarsson (2013) är det vanligt att dessa 
kostnader delas upp i hantering av inkommande gods och hantering av utgående gods. 
Ingående gods inkluderar alla aktiviteter till dess att produkten som anlänt för inleverans 
placeras på den avsedda platsen i lagret.   

Transportkostnader är alla de direkta och administrativa kostnader som relateras till 
transporten av gods från lagret till kunden. Transporter som sker mellan ett företags lokaler 
kan inkluderas här, såväl som transporter till kund.   

Administrationskostnader beskriver kostnader för att hantera ordermottagning och behandling, 
men även leveransaviseringar etc.  

Övriga kostnader är den kostnadspost som innefattar störs spridning av olika kostnadsposter. 
Informationskostnader, emballagekostnader, materialkostnader och andra logistikrelaterade 
kostnader kan inkluderas här.  

Syftet med begreppet totalkostnad är att inkludera alla de kostnader som faktiskt uppstår i 
organisationen. Det är samtidigt viktigt, enligt Oskarsson (2013), att de olika posterna i 
logistikens totalkostnad vägs mot varandra eftersom ändringar hos en kostnadspost kan 
påverka en annan negativt. Således krävs att en organisation ständigt väger olika 
kostnadsposter mot varandra för att uppnå den totaltsett bästa lösningen.  

Pettersson och Segerstedt (2013) föreslår i sin artikel Measuring supply chain cost att supply 
chain-kostnader (SCC) kan brytas ned i sex delar. Under dessa olika delar finns en rad olika 
parametrar som bör mätas. 

1. Tillverkningskostnader 
• Materialkostnad 
• Testkostnad 
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• Direkta och indirekta personalkostnader 
• Maskin- och utrymmeskostnader 

2. Administrationskostnader 
• Kostnad för orderhantering 
• Kostnad för personal som hanterar inköp 
• Kostnad för personal som hanterar klagomål 
• Kostnader för övriga som supportar supply chain funktionen 

3. Lager- och hanteringskostnader 
• Kostnad för att inspektera inkommande gods 
• Kostnad för personal i varuhuset 
• Kostnader relaterade till lagerlokalen 

4. Distributionskostnader 
• Kostnad för att skeppa inkommande material  
• Kostnad att skeppa material till kund 
• Kostnader för försäkring och kontroll av gods 
• Kostnad för Remburs (letter of Credit) 
• Kostnader för tullning och exportdokumentation 

5. Kapitalkostnader 
• Kostnad för låst kapital i varulagret 
• Kostnad för låst kapital under transporter 
• Kostnad för låst kapital till dess att kunden har betalt 

6. Installationskostnader  
• Kostnad för personal som arbetar med installation 
• Kostnad för verktyg 

Författarna menar att de flesta företag är uppdelade i marknadsföring och sälj, forskning och 
utveckling, Supply Chain Management, inköp, finans, personalavdelning och en allmän 
ledningsfunktion. Således gäller detta ramverk för supply chain avdelningen i företaget. 
Författarna menar att företaget alltid ska sträva efter att minimera summan av dessa sex 
kostnadsposter och således bör Supply Chain avdelningen arbeta med alla funktioner inom 
organisationen för att uppnå de bästa helhetslösningarna.   

4.4 Orderhantering 
Orderhanteringen blir en allt viktigare del av ett företags verksamhet (Kropsu-Vehkapera et 
al., 2011: Forslund, Jonsson och Mattson, 2008). En ökning av krav gällande 
leveranskapacitet, leveransprecision och leveransflexibilitet ställer allt högre krav på en 
effektiv orderhanteringsprocess internt. En snabb utveckling av tekniskt stöd i form av olika 
datorsystem medför vissa givna fördelar. Men hur detta tekniska stöd ska kontrolleras och 
optimeras är en ständig utmaning. Det är således viktigt att alla genom orderprocessen har en 
grundläggande kunskap om relationssambandet mellan olika aktiviteter samt att information 
delas mellan alla inblandade. (Kropsu-Vehkapera et al., 2011)  

Att komplexiteten ökar över tid är inte per definition något negativt för en organisation. 
Komplexitet kan användas som en konkurrensfördel och i slutändan upprätthålla en affär eller 
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relation till kunden. Även om en minskad komplexitet är något att sträva efter är detta inte 
möjligt i alla aspekter av flödeskedjan relaterat till orderhanteringen. Vad man således bör 
sträva efter är en tydlig struktur och klassificering av komplexiteten.  Samtidigt är det dock 
viktigt att en organisation har en tydlig bild av vad komplexiteten medför samt hur denna 
komplexitet vägs i förhållande till vinsten av att genomföra den. (Kropsu-Vehkapera et al., 
2011: Anderson, 2006)  

Orderhanteringen kan enligt Forslund et al. (2008) karakteriseras av att minst tre olika parter 
är delaktiga. En kund, en leverantör och en transportör. Orderhanteringsprocessen kan vidare 
delas upp i fem olika steg enligt Mattsson (2004), se figur 4-3.  

 

Figur 4-3: Orderprocessen modifierad från Mattsson, 2004 

Enligt Forslund et al. (2008) behöver orderhanteringsprocessens effektivitet utvärderas. Ett 
sätt att utvärdera den övergripande orderhanteringsprocessen är att mäta ledtiderna från order 
till kund. I figur 4-3 visas den uppdelning som kan göras av ledtiderna inom ett företag till 
köpare. Vanligtvis så informeras kund om en preliminär ledtid före de placerat sin order. 
Efter att en order placerats så bekräftar företaget en exakt ledtid till kund. Det utrymme ett 
företag har att korta ner och effektivisera sin ledtid kan sammanfattas i ledtidsflexibiliteten, 
även den illustrerad i figur 4-3. En optimering av ledtidsflexibiliteten kan således medföra 
konkurrensfördelar, leverans sker snabbare och uppfyller de krav kunder ställer. (Forslund et 
al., 2008) 

Vidare pekar Forslund et al. (2008) på att delstegen i orderhanteringen kan brytas ned till mer 
specifika prestationsmått. Dessa tar hänsyn till den kvantitet som ska levereras till kund. I 
figur 4-4 illustreras delprocessen från det att kunden har placerat en order till dess att ordern 
är redo för leverans. Författarna hävdar att förmågan att mäta ledtider samt förmåga att 
tillgodose den önskade kvantiteten över hela orderprocessen ger en god grund för att finna 
potentiella områden för strategiska förbättringar i organisationen. (Forslund et al., 2008) 
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Figur 4-4: Del-processen Från order till leverans modifierad från Mattsson, 2004 

Forslund et al. (2008) delar upp delprocessen från order till leverans i tre olika steg, före fryst 
tidsperiod, vid frysning av leveransschema och under fryst period. Fryst period är den tid då 
ordern inte längre går att ändra eller justera fram till dess att leverans ska ske. I denna fas 
förbereds godset för leverans genom packning och andra specifikationer. Vid frysning av 
leveransschema är den tidpunkt på kvantitet och leveransdatum preciseras exakt. Kvantiteten 
är i de flesta fall fast men den allokeras vid denna tidpunkt för en specifik order. Transport 
och leverans bokas och slutliga leveransdatum erhålls. Perioden före fryst tidsperiod omfattar 
tiden från det att en order har mottagits till dess att godset ska förberedas och hanteras efter 
frysningen av leveransschemat. (Forslund et al., 2008) 

De olika delarna i delprocessen utvärderas och mäts tydligast genom fyra olika parametrar. 
Kvantitetsvariation, förändringsförmåga av kvantitet, kvantitet och leveransdatums 
flexibilitet samt kvantitet och leveransdatumsförmåga. Indelningen av dessa i relation till 
processen återges i figur 4-4. (Forslund et al., 2008)  

4.4.1 Leveransservice  
Både Oskarsson (2013) och Lumsden (2006) beskriver element gällande leveransservice. 
Författarna återger dessa element med olika formuleringar men båda beskriver dessa 
kategorier med mycket stor likhet. Vidare följer element från författarna:  

Lagertillgänglighet beskriver sannolikheten att en artikel finns i lager. Den efterfrågade 
kvantiteten behöver dock inte per definition vara uppnådd, men lagret innehåller den avsedda 
produkten. Ett vanligt sätt att mäta lagertillgängligheten är att se hur många gånger 
lagernivån nått noll.  

Leveransprecision (leveranspålitlighet) innefattar en tidsdimension till leveransen av produkt 
från leverantör till kund. Här tas hänsyn till hur stor del av leveranserna som kommer i tid 
relaterat till det totala antalet leveranser.  

Leveranssäkerhet beskriver ett företags förmåga att leverera rätt produkter i rätt kvantitet.  
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Leveranstid beskriver ur en kunds perspektiv den tid som går mellan det att en order placeras 
till dess att produkten är levererad. För leverantören å andra sidan kan leveranstiden betraktas 
som den tid det tar från det att ordern mottagits till dess att produkten lämnar lagret.  

Leveransflexibilitet är att snabbt kunna anpassa och ändra sin verksamhet till de rådande 
förhållandena. Denna dimension kan delas in i två olika delar, före order och från order till 
leverans. Leveransflexibilitet innan order kan innefatta ändringar som minimum kvantiteter, 
kortare ledtider eller expressleveranser. Ändringar som inte innefattas av det standardmässiga 
utbudet kan även tillgodoses här. Ändringar från order till leverans kan vara exempelvis 
ändringar i kvantiteter.  

Leveransinformation beskriver förmågan att delge information. Denna information kan röra 
lagertillgängligheten, leveranstiden eller annan service relaterat till en order.  

Lagerservicenivå är den nivå till vilken kundorder kan levereras i komplett kvantitet direkt 
från lagret. Nivån på lagerservicen beskriver där med den verkliga förmågan att leverera i 
större utsträckning än lagertillgängligheten. Orderradservice är en underkategori till 
lagerservicenivån och beskriver till vilken grad varje orderrad har kunnat levereras till fullo. 
Vidare är också orderservice ett mått under lagerservicenivån, här mäts till vilken grad antalet 
orderrader har levererats. Orderservice är alltså ett bredare mått än orderradservice.  

4.5 Lagring och Lagerhantering 
Lagring av gods är enligt Arnold et al. (2012) ett avbrott i det flöde som godset har genom sin 
produktionskedja. Lagring av gods ska således endast ske om kostnadsfördelarna av att 
lagerhålla produkten överstiger kostnaden att lager hålla dem.  Enligt Kutz (2009) kan 
materialhantering (från råvara till leverans) uppgå till så mycket som 80 procent av 
aktiviteterna i ett företag, samt stå för hela 50 procent av ett förtags kostnader. Vidare menar 
Arnold et al. (2012)  att lagerhållningen kan delas in i två olika typer av lagerhållningstyper 
gällande färdigvarulagring.  

Den första av dessa lagerhållningstyper är ett vanligt lager. Med ett vanligt lager menar 
Arnold et al. (2012) ett lager där produkter generellt sätt lagerhålls under en längre period 
samt där det yttersta syftet är att skydda produkterna. Förflyttning-, transport- och 
hanteringskostnader hålls här på en så låg nivå som möjligt.  

Det andra lagringsalternativet är ett distributionslager där syftet och verksamheten skiljer sig 
nämnvärt från det vanliga lagret. I ett distributionslager är hanteringen och transporten av 
gods mer flexibel och återkommande. Gods anländer till distributionsvaruhuset i större 
volymer och dessa bryts sedan ner för att fördelas vidare i leveranskedjan. Detta kan ske 
genom att bryta ned en produkt i mindre kvantiteter eller tillhandahålla en mix av olika typer 
av gods.  

Arnold et al. (2012) påpekar vidare att även om det finns två typer av färdigvarulager så 
ämnar båda att uppfylla samma tre roller i slutändan. Transporteffektivitet, produktmix samt 
service. Transporteffektivitet syftar till att i största möjliga utsträckning leverera produkter i 
fulla lastbilar (FTL) istället för enhetslaster (LTL). På detta sätt uppnås 
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kostnadseffektiviseringar i verksamheten. Vidare så fyller även ett lager rollen av att 
effektivisera produktbeställningen för kunden. Det är vanligt att en kund köper mer än en 
produkt från samma leverantör och lagret kan då uppfylla rollen av att leverera alla produkter 
i samma leverans. Vidare är ett lagers grundläggande syfte att erbjuda service för kunden 
genom att tillhandahålla produkten snabbare och med större precision än om produkten skulle 
gå direkt från produktion. Ett exempel på att uppnå denna service är att lokalisera lager nära 
kunderna för att tillhandahålla en bättre leveranstid. (Arnold et al., 2012) En illustration av de 
två olika lagertyperna återges i figur 4-5.  

 

Figur 4-5:Två typer av lager. Det övre ett vanligt lager samt de undre ett distributionslager. (Arnold et al., 2012) 

4.5.1 Kapitalbindning 
Kapitalbindningen utgörs främst av produkter som lagerhålls. Vidare bidrar höga 
lagerhållningskostnader också till ökade aktiviteter i anslutning till detta, vilket också utgör 
en kostnad för organisationen. Exempel på sådana kostnader är ökad hantering, 
platsallokering och administration. Att binda lager (eller kapital) medför risker för ett företag. 
Chanserna att värdet minskar eller avskrivs på grund av att produkten inte säljs ökar avsevärt 
för produkter i lager. Ett vanligt sätt att beräkna denna kapitalbindning kan ske genom 
lagerränta. Lagerränta representerar både kapital- och riskkostnader i att lagerhålla produkter. 
(Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, 2006) 

Aronsson et al. (2006) menar dock att man inte per definition dra slutsatsen att lagerhållning 
endast är en risk och binder kapital. Syftet med lager är, precis som resonerats kring tidigare, 
att tillgodose ett företags kunder på bästa sätt till lägsta kostnad. Att uppnå lägsta kostnad i 
denna syftning lägger således en stor vikt vid att ha utvecklade och korrekta 
prognostiseringsmetoder i organisationen. Genom att ha ett gott förutseende gällande 
förbrukning av artiklar kan också antalet artiklar optimeras för att uppnå detta. Att studera ett 
lagers kostnader utan att ta hänsyn till dess omsättning är således verkningslöst. En produkt 
som lagerhålls kan stå för en majoritet av lagerhållningskostnaderna, detta till följd av 
produktens höga värde. Omsättningen på denna produkt medför dock att företaget inte kan 
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tillgodose de önskemål kunderna har. I detta fall är en minskning av lagernivåerna inte 
lämplig oavsett lagerhållningskostnaden. (Aronsson et al., 2006) 

4.5.2 Lagerhanteringsaktiviteter 
Enligt Kutz (2009) ska varje lager vara utformat efter att möta de önskemål som kunderna har. 
Det finns dock ett antal aktiviteter som är gemensamma för ett generellt lager oavsett industri 
(Kutz, 2009). 

Lagra gods tillfälligt. För att kunna vara effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt 
att kunna utnyttja storskalighetsfördelar i produktion och materialhantering när väl kunden 
väljer att köpa en produkt.  

Agera som kundservicepart. I en del fall så levereras produkten från lagret till kund, då har 
slutkunden också direktkontakt med lagret. Detta blir mer aktuellt om det skulle vara så att 
gods ska returneras till samma adress eller annan efterköpsservice ska genomföras.  

Sammanställa kundorder. Efterfrågan inkommer och dessa sammanställs i enlighet med de 
krav som ställs gällande enhets typ, kvantitet och andra krav. 

Skydda godset är viktigt för att tillgodose de krav som ställs på produkten och minska 
returkostnader från kunder. Det vanligaste exemplet på skydd av gods är paketering i 
mjukplast eller kartong för varje order. Skyddande av produkter kan också gälla placering i 
brandsäkra eller fuktsäkra rum.  

Hantera miljöklassade material eller avfall. En del produkter är enligt rådande regelverk för 
respektive land inte lämpliga att hanteras under vissa förutsättningar. Det ingår då i 
lagerhanteringsaktiviteterna att tillgodose dessa krav och regler.  

Värdeskapande extra service. Detta kan innefatta samlastning av olika produkter, testning av 
produkter eller inspektion gällande godsets kvalitet.  

Säsongsefterfrågan är ytterligare en typ av hanteringsaktivitet som lager kan tillhandahålla. 
Här innefattas hantering av yttre faktorer så som temperatur. Detta är speciellt viktigt då gods 
ska lagras under längre perioder, som vid exempelvis säsongsefterfrågan.  

4.5.3 Lagringsprinciper 
Lumsden (2012) menar att lagringsprincip som ska gälla bestäms främst genom vilken typ av 
fysiskt flöde produkterna har. Om ett rakt flöde är det som används (in på lager och sedan ut) 
är det fördelaktigt att använda FIFO (först-in först-ut). Om det istället är så att godset lämnas 
och lastas på samma ställe är principen kallad LIFO (sist-in först-ut) att föredra.  

När principen för lagerhanteringen bestäms är det också viktigt att hänsyn tas till 
enhetslastning och godsets egenskaper. En LIFO-princip fungerar inte om godset föråldras 
eller tappar värde över tid, specifikationen förändras över tid eller att lång lagringstid medför 
att artiklar försvinner eller skadas. (Lumsden, 2012) Således krävs att FIFO används. 
Lumsden (2012) menar att en ABC-uppdelning av produkterna på lagret kan göra det möjligt 
att använda både LIFO och FIFO principen på olika delar av sortimentet.  
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4.5.4 Standardisering 
När det gäller standardisering av materialhantering har Material Handling Industry of 
America (MHIA, 2015) listat tre aspekter som bör tas hänsyn till i ett tillverkande företag. 
Målet med standardisering är att minska variationen och lösningsalternativen gällande de 
metoder och den utrustning som används (MHIA, 2015: Swaminathan, 2001). Således är 
syftet att göra arbetet och processerna som är involverade i hanteringen så standardiserade 
som möjligt. Under förutsättning att uppnå företagets uppsatta mål gällande leveransservice 
etcetera. Följande aspekter är listade av MHIA (2015).  

• I planeringen ska hänsyn tas till att välja metoder samt utrustning där en rad olika 
aktiviteter kan utföras samt anpassas till framtida krav.  

• Standardisering appliceras till storleken av containrar eller andra enhetsformerade 
komponenter, samt processer, utrustning och arbetsmetoder.  

• Standardisering, flexibilitet och formeringar får inte bli oförenliga.  

4.5.5 Enhetslastning 
Enhetslastning beskriver förmågan eller möjligheten att samlasta en produkt på en större 
enhet, och på så sätt skapa en större enskild enhet av samma produkt. Det mest klassiska 
exemplet på detta är pallen. Produkten i sig kan vara förpackad i en mindre kartong men 
dessa kartonger är sedan placerade på en pall och ett visst antal av den avsedda produkten 
utgör således en enhetslast. Arnold et al. (2012) Fördelarna med enhetslastning är många. 
Bland annat så kan hanterings och transportkostnaderna minskas avsevärt. Att paketera 
produkter på pall gör det även möjligt att hantera olika typer av produkter på ett liknande sätt 
med hjälp av pallastare eller annan utrustning i lagret. Vidare så minskas även risken för 
skador då godset inte kräver manuell hantering i form av lyft och förflyttningar i lika stor 
utsträckning. (Arnold et al., 2012) 

Samtidigt som enhetslasten gör det möjligt att lättare hantera gods, samt därav minska 
kostnaderna, så ökar det lagerkapaciteten då enhetslastning tar mindre lageryta i anspråk 
jämfört med att lagra varje produktenhet individuellt.  Detta arbetssätt förenklas av det 
faktum att godset ofta placeras på pall redan vid produktionstillfället. På så sätt minimeras 
lagerhanteringen och dess relaterade aktiviteter om dessa pallar ej behöver brytas i lagret. 
(Arnold et al. 2012) 

Enligt Arnold et al. (2012) finns således tre olika mål med att använda sig utav enhetslast; 

1. Minskar kravet på platsutnyttjande samt minskar antalet produkter som måste 
hanteras på öppna ytor.  

2. Förbättrar effektiviteten i operationerna som genomförs i lagret. Om antalet enheter 
som hanteras per förflyttning ökar så minskar antalet förflyttningar.  

3. Ökar serviceförmågan då hastigheten och förmågan att tillgodose andra kundkrav 
ökar.  

Ett samband som är viktigt att överväga enligt Bowersox et al. (2010) är relationen mellan 
enhetslastningen, orderkvantiteten och kvantitet erbjuden till kunden. Enligt författarna bör 
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enhetslastning bli standardiserad i största möjliga utsträckning för att minimera 
hanteringskostnaderna i lagret. Således är det viktigt att kunderna köper produkter i den 
avsedda enhetslasten i största möjliga utsträckning. (Bowersox et al., 2010) 

4.5.6 ABC-klassificering  
Vart effektivisering ska ske inom verksamheten är en ständig utmaning och kräver 
välgrundade avvägningar. Dessa avvägningar bör grundas på en analys av den situation som 
för tillfället råder inom verksamheten. ABC-klassificering, också benämnt ABC-kalkylering, 
är ett verktyg som används inom logistikområdet för att kartlägga den rådande situationen. 
Detta sker genom att klassificera produkter, kunder eller de kriterier som avses studera i 
klasserna A, B eller C. I vissa fall går det även att utöka klassificeringen med fler steg. 
Oberoende av antalet klasser så benämns metoden ofta som ABC-klassificering då ABC är de 
klasser som används i majoriteten av fallen. A-kategorin är de produkter som är klassade som 
viktigast, B mindre viktiga och C (eller den sista bokstav man valt att använda sig utav) den 
lägsta och minst viktiga klassen. (Benito, Flores och Whybark, 1986: Ng, 2007) 

Tumregeln för A-klassintervallet är enligt Ng (2007) att 70 procent av verksamheten utgörs 
av endast 10 procent av produkterna. Vidare så utgörs 20 procent av verksamheten av 20 
procent av produkterna i B-klassen. C-klassen svarar för 10 procent av verksamheten men 70 
procent av produkterna. (Ng, 2007) Den tumregel som Ng (2007) grundar sin klassificering 
på är framtagen av Pareto (1971) och benämns i allmänhet som 80/20 regeln. Pareto (1971) 
menade att 80 procent av värdet erhölls från endast 20 procent av det studerade objekten. 
Denna tumregel är enligt Benito, Flores & Whybark (1986) och Swaminathan (2001) 
fortfarande ett gott riktmärke att använda sig utav i klassificeringen. ABC-klassificeringen är 
en vidareutveckling av den tes som Pareto presenterade (Benito et al., 1986).  

Den första ABC metoden som Pareto (1971) la grunden till med 80/20 regeln tar endast 
hänsyn till ett utvärderingskriterie. Generellt sätt så har detta kriterie varit lagervärdet baserat 
på försäljningspris eller den volym som konsumeras. (Benito et al., 1986: Ng, 2007) Vidare 
menar Benito et al. (1986) och Ng (2007)  att denna förenkling inte gör det möjligt att ge en 
rättvisbild eller klassificering inom verksamheten. För att få en mer komplett klassificering 
som tar hänsyn till verksamhetens övergripande strategi krävs att fler kriterier integreras i 
klassificeringen. Dessa kriterier kan bland annat vara ledtid, lagerhållningskostnad, antalet 
förfrågningar per år och orderstorlekar. (Benito et al., 1986: Ng, 2007) 

Benito et al. (1986) föreslår i sin artikel Multiple Criteria ABC Analysis ett alternativt sätt att 
väga in två olika parametrar som man avser studera i samma ABC-modell. Detta sker genom 
att det studerade fallet klassificeras enligt ABC för vart och ett av de två kriterierna, sedan 
vägs kombinationen av de olika utfallen samman. I figur 4-6 återspeglas denna matris. 
(Benito et al., 1986) 
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Figur 4-6: ABC-matris för två kriterier (Benito, Flores & Whybark, 1986) 

Således kategoriseras resultatet genom två olika bokstäver. Exempelvis så kategoriseras en 
produkt som AA om den i ABC-klassificeringen erhåller klassen A för båda kriterierna. 
Följaktligen AB, BA,…, CC. De objekt som placerar sig i AA har därför den viktigaste 
klassificeringsnivån och CC den lägsta.   

Ng (2007) har tagit ABC-klassificeringen ännu ett steg längre än Benito, Flores och Whybark 
(1986). Ng (2007) menar att svårigheterna med tidigare modeller är att hantera flertalet 
kriterier i samma klassificering. Den ursprungliga ABC-klassificeringen tog endast hänsyn 
till ett kriterie, medan Benito et al.´s (1986) metod kan ta hänsyn till två olika kriterier på ett 
tillfredsställande sätt (Ng, 2007). När tre eller fler kriterier ska vägas samman krävs dock en 
bättre modell för detta. Modellen har utformats så att de olika kriterierna transformeras i 
förhållande till det högsta värdet inom respektive kriterie och sedan vägs mot varandra. (Ng, 
2007) 

4.6 Lean Supply Chain Management  
Lean supply chain management (SCM) är ett koncept som kan härledas till Japan på 70-talet. 
Toyota anses ofta vara grundare av konceptet Lean men sedan begreppet grundandes har det 
förklätts samt integrerats i många olika moderna produktionskoncept, bland annat Toyota 
Production Systems (TPS), Just-in-Time och Total Quality Management (TQM). (Plenert, 
2006) 

Under de senaste årtiondena har lean konceptet kommit att omfatta samt integreras i en allt 
större del av företags verksamhet. Bland andra presenterar Holweg (2007) och Plenert (2006) 
konceptet Lean SCM. Grunden i lean är att reducera slöseri, således beskriver lean SCM just 
detta koncept i termer av supply chain organisationen. Ett antal definitioner har presenterats 
genom åren för att skapa en mer tydlig koncensus kring begreppet. Bland annat presenterar 
Liu et al. (2013) följande definition för Lean SCM;  

En lean supply chain syftar till att skapa unikt kundvärde till minsta 
möjliga kostnad genom direkt samverkan mellan produkt/serviceutbyte, 
efterfrågansprioriteringar, viktig marknadsinformation och logistisk 
leveransmöjlighet. (sida 2124)    
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På liknande sätt definierar även Plenert (2006) Lean SCM;  

Lean är ett systematiskt angreppsätt med fokus på att hela företaget 
ständigt förbättrar kvalitet, kostnader, leverans och säkerhet genom att 
eliminera slöserier, skapa effektiva flöden samt öka företagets förmåga 
att anpassa sig till kundens efterfrågan. (sida 146) 

4.6.1 The seven wastes 
The seven wastes (de sju slöserierna) kan relateras till det japanska uttrycket Muda, där muda 
är japanska för slöseri. (Hines och Rich, 1997) Begreppet muda är i många fall en naturlig del 
av andra arbetsmetodiker inom förbättringsarbete, exempelvis så identifierades de sju 
slöserierna i framtagandet av lean-metodiken.    

Slöseri (MUDA) kan beskrivas som användandet av resurser och aktiviteter som inte tillför 
något värde för kunden. Dessa slöserier har enligt Liker (2004) och Slack et al. (2010) sedan 
delats in i sju olika kategorier, därav The seven wastes. Dessa sju slöserier tog ursprungligen 
fram av Toyotas chefsingenjör Taiichi Ohno.  

• Överproduktion 
• Väntetid 
• Onödiga processer 
• Onödigt lager 
• Transport 
• Förflyttning 
• Defekter 

Genom att minska slöserier inom dessa sju områden menar Taiichi Ohno att ett företag kan 
förbättra sin lönsamhet och effektivitet. 

För att eliminera så många slöserier som möjligt är det viktigt att man tydligt kan 
kategorisera de olika aktiviteterna inom verksamheten. Detta kan ske genom att genomföra 
en Value Stream Mapping (VSM) där man kan kategorisera olika aktiviteter inom företaget. 
Vidare syftar MUDA till att eliminera så många av de icke-skapande aktiviteterna som 
möjligt.  

4.6.2 Value Stream Mapping (VSM) 
Syftet med VSM är att kartlägga och identifiera aktiviteter i relation till verksamheten. Med 
detta som utgångspunkt kan sedan slöserier elimineras. Monden (1993) kategoriserar in de 
olika aktiviteterna i tre olika kategorier. 

• Icke-värdeskapande  
• Nödvändiga, men icke-värdeskapande 
• Värdeskapande 

Icke-värdeskapande aktiviteter är de som innehåller moment eller andra aktiviteter som inte 
tillför något värde för kunden. Dessa aktiviteter är således slöserier och bör elimineras. 
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(Hines och Rich, 1997) Exempel på aktiviteter som kategoriseras som icke-värdeskapande 
kan vara dubbelarbeten, in och utflyttning på lager och liknande. Nödvändiga men icke-
värdeskapande aktiviter är aktiviteter som vid en första anblick kan anses vara onödiga då de 
inte tillför något värde för kunden och förbrukar resurser hos företaget. Dessa aktiviteter kan 
dock kräva större investeringar eller omstruktureringar för att elimineras. Detta kan således 
vara möjligt, men i ett längre perspektiv. Värdeskapande aktiviteter är de som tillför värde 
genom företagets process. (Hines och Rich, 1997) 

När processer ska kartläggas så finns det enligt Hines och Rich (1997) fem olika steg att följa. 
Genom att använda dessa fem steg ökar förutsättningarna att reducera slöserier i 
verksamheten. Metoden som författarna hänvisar till benämns ofta som Process Activity 
Mapping (Processaktivitetskartläggning). Stegen i denna process är; 

1. Studera processerna i flödet. 
2. Identifiering av slöserier. 
3. En övervägning om processen kan utföras på ett mer effektivt sätt. 
4. En övervägning om ett bättre flödesmönster, innehållande olika layouter eller 

transportrutter. 
5. En övervägning huruvida respektive process som genomförs är nödvändig, samt vad 

som skulle ske om processen eliminerades.  

Det gäller således att först skapa sig en övergripande bild över det studerade flödet och sedan 
analysera detta flöde djupare för att finna möjligheter att eliminera slöserier. Den djupare 
analysen av flödet kan innebära att flödet studeras visuellt eller att data används för att 
visualisera exempelvis kostnader i flödet. (Hines och Rich, 1997)  

4.6.3 Att arbeta med lean 
Arbetet med lean kräver inga förutbestämda arbetsmoment eller metoder. Ett lean projekt är 
således att; designa och använda sig av en god mix av olika koncept för att uppnå det önskade 
resultatet. (Plenert, 2006) Även om lean-arbetet i sig inte kräver några specifika metoder så är 
det fortfarande möjligt att mäta effektiviteten av ett lean arbete. Enligt Plenert (2006) har 
Shingo Prize for Excellence in Manufacturing tagit fram en modell för att utvärdera lean- 
arbeten. Modellen funkar även som en god grund för att genomföra ett lyckat lean-arbete. De 
olika delar och moment som krävs för ett lyckat lean-arbete är följande;  

Möjliggörande/Krav. För att lyckas uppnå goda resultat av Lean arbetet krävs att vissa 
initiala krav uppfylls. Dessa krav kan enligt Plenert (2008) delas in i två kategorier. 
Ledarskap är den första av dessa kategorier och grunden för lean-arbetet; både ledarskapet i 
form av själva projektledningen men även ledarskapet i form av ett fokus på företaget som 
helhet. Det krävs således att lean-projekt är aktivt stöttade genom hela företagets hierarki. 
Den andra kategorin gäller möjliggörandet där kravet för ett lean-arbete är delaktighet. För att 
uppnå det avsedda resultatet är det viktigt att personal och andra inblandade får den kunskap 
som krävs. Detta bör ske löpande under arbetets gång och kan innefatta klassisk utbildning 
såväl som att skapa sig erfarenhet ur ett bredare perspektiv inom företaget. (Plenert, 2008) 
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Kärnprocesser. Givet företagets övergripande vision och tillverkningsstrategi så krävs att 
processerna är nedbrutna ner till den operationella tillverkningen. Samtidigt krävs att 
företaget har ett öppet sinne samt förmåga till innovationer gällande kostnadsreducering. 
(Plenert, 2008) Dessa innovationer och kostnadsreduceringar kan härledas till företagets alla 
olika områden.  

Dessutom krävs samarbete där interaktionen med både kunder och leverantörer fördjupas. En 
ökad kunskap och förståelse för respektive del skapar grund för ett förbättringsarbete där alla 
parter är vinnare. Vidare krävs ständig utveckling av de interna processerna i företaget. Ett 
företag får aldrig vara helt nöjda med sina processer utan det krävs ständig utveckling och 
förmåga att finna mer effektiva och hållbara processer.  

Resultat. Resultatet utvärderas mot tre olika förbättringskategorier. Dessa kategorier är 
förbättring inom kvalitet, kostnad och leveransförmåga.  

Återkoppling. Det finns två typer av återkoppling för ett lean projekt. Denna återkoppling 
gäller kundnöjdhet och lönsamhet och dessa bör återkopplas under hela lean arbetet.  

Tidigare studier visar också att arbetet med lean kan genomföras i samarbete med en extern 
part (3PL). Jacobsen (2009) visar i sin artikel Lean for Distribution Logistics tydligt hur ett 
Lean samarbete mellan ett företag och dess 3PL-tillhandahållare kan resultera i mycket goda 
resultat för båda parter. I det studerade exemplet påvisades en ökning i det dagliga 
produktflödet från 167 till 240 orders. Leveranssäkerheten ökade också till nära 100 procent 
efter ett år.   

4.6.4 Six Sigma 
Six Sigma är en arbetsmetod med syfte att minimera variation. Genom att analysera data och 
markera de tillfällen och händelser som bidrar till variationen kan den elimineras. Arbetet 
med Six Sigma kräver således en god statistisk grund, denna statistiska grund erhålls 
vanligtvis genom ett test-intervall. Ett test-intervall är att statistiskt studera processer under 
en period. Det erhållna resultatet kan sedan antas vara representerbart över en större mängd 
eller period, förutsatt att fördelningskraven är uppfyllda. (Christopher, 2005: Edgeman, 
Klefsjö och Wiklund, 2001: Lokkerbol och de Mast, 2012) 

Arbetet med Six Sigma genomförs med hjälp av en arbetsmetod kallad DMAIC. DMAIC står 
för Define, Measure, Analyze, Improve och Control (i svenska; Definiera, mät, analysera, 
förbättra och kontrollera). Denna arbetsmetodik benämns som en cykel då det ständigt går att 
utveckla processer vidare. (Christopher, 2005)     

4.6.5 Six Sigma och Lean 
Murman et al. (2012) presenterar en jämförelse mellan koncepten Lean och Six Sigma. 
Författarens syfte är att påvisa möjligheten att kombinera de två arbetsmetoderna och att 
arbeta mot de strategiska mål som företaget har satt upp. I tabell 4-1 redovisas jämförelsen 
mellan de två koncepten.  

Table 4-1: Lean jämfört med Six Sigma (Murman et al. 2012) 
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 Lean Six Sigma 
Mål Leverera värde till kunden Leverera värde till kunden 
Teori Eliminera slöserier Minska variation 
Fokus På hela flödet På enskilda problem 
Antagande • Eliminering av slöserier kommer 

att påverka företaget positivt 
• Många små förbättringar är 

bättre än att analysera hela 
systemet 

• Ett problem existerar 
• Siffror är högt värderade 
• Systemets prestation 

ökar om variationen i 
varje process minimeras 
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5 Nulägeskartläggning	
Syftet med detta kapitel är att ge en god bild av nuläget hos det studerade objektet. Detta 
ligger således som grund till den analys som görs i efterföljande kapitel. Kartläggningen 
genomförs förutsättningslöst och objektivt i största möjliga mån.  

Att ha en kontinuerlig och fullständig bild över logistikaktiviteterna är, som Pettersson och 
Segerstedt (2013) nämner, en förutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet. För att 
skapa denna kartläggning har nulägesbeskrivningen brutit ned aktiviteterna i ett antal 
underkategorier. Den första delen omfattar uppsättningen av 3PL-lösningen, vidare kartläggs 
orderprocessen och dess utformning. Slutligen kartläggs aktiviteter, hanteringsmönster och 
leveransdata gällande själva lagerverksamheten.  

5.1 3PL uppsättningen 
Lagret som tillhandahåller själva lagerverksamheten i Nederländerna opereras av en 
tredjepart (3PL). I dagsläget är en administrativ person helt dedikerad till Akzo Nobels 
verksamhet på plats vid lagret. Genom denna person styrs arbetet, planeringen och allt fysiskt 
utövande gällande orderhantering. Personen i fråga har mycket god erfarenhet av arbetet 
sedan många år vilket gör att kännedomen för marknaden är mycket god. Själva 
lagerverksamheten för Akzo Nobels räkning utgör endast en del av den totala hanteringen för 
aktören. I anslutning till Akzo Nobels lagerverksamhet finns en rad andra företag 
representerade med verksamheter liknande den som Akzo Nobel har.  

5.2 Orderprocessen 
Orderprocessen är standardiserad inom företaget och processen är den samma för alla 
produktionsplatser och lager inom Europa. Ingen skillnad görs heller på om kunden är en 
distributör eller en direktkund. Orderprocessen är tungt beroende av ERP-system (SAP). 
Systemet utför en rad kontroller så som produkttillgänglighet, leveranstider, 
leveransförberedelse och priskontroll. Orderprocessen från det att en ny potentiell kund 
kontaktas till dess att produkten har levererats illustreras stegvis i figur 5-1.  

 

Figur 5-1: Övergripande orderprocessen hos Akzo Nobel 

Huvudprocess 1, Hantera och kontakta kund: Denna process omfattar främst säljare och 
marknadsavdelning. Nya kundkontakter skapas, utvecklas och underhålls genom att kartlägga 
behov och utvecklingsområden genom samarbeten mellan kunder och Akzo Nobel.  

Det finns två typer av kunder för verksamheten, direktkunder och distributörer. Båda dessa 
kan kategoriseras som Business-to-Business (B2B). Således säljer verksamheten aldrig till en 
enskild slutkonsument utan till andra företag. De två typer av relationer som Akzo Nobel har 
till sina direktkunder samt distributörer beskrivs i figur 5-2. Vidare beskrivs de ingående 
delarna djupare; 
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Figur 5-2: Typer av kundrelationer för det studerade lagret 

Distributör. Distributörernas uppgift är att tillgodose behoven hos sina kunder genom att 
erbjuda mer flexibla lösningar än vad den studerade verksamheten har möjlighet att göra i 
dagsläget. Således kan distributörerna i detta fall liknas vid grossister.  Akzo Nobel är i 
dagsläget inte ägare till några egna distributörer, dessa är alla verksamheter utanför Akzo 
Nobels kontroll. Behoven som en distributör kan uppfylla är bland annat leverans av små 
kvantiteter, expressleverans eller att en och samma aktör kan tillgodose en rad olika 
produkter direkt från lager samtidigt. Distributörerna förädlar aldrig godset utan de köper in 
och säljer produkten vidare utan att modifiera eller förändra dess kemiska struktur. Målet 
med att använda distributörer ur Akzo Nobels synvinkel är att minska merkostnaderna för att 
hantera en större mängd order, samtidigt som man minskar det bundna kapitalet genom att 
distributören lagerhåller gods.  

Direktkund. Denna grupp karaktäriseras av att kunden köper produkter direkt av Akzo Nobel 
för att sedan förädla den. Kemikalierna är således ett råmaterial till den produkt som kunden 
avser producera. Majoriteten av kunderna är idag direktkunder i denna bemärkelse. 

Är kunden en distributör eller direktkund? Om en ny kund ska vara direktkund eller handla 
av en distributör bestäms av produktsegmentets respektive säljare. Vad säljare främst tar 
hänsyn till är den volym som kunden efterfrågar på årsbasis, samt om det finns någon 
potential till att utveckla samarbetet för att tillhandahålla mer av samma produkt eller andra 
produkter ur Akzo Nobels produktportfölj.   

Huvudprocess 2, Presentera erbjudande och lämna offert: För varje enskilt 
produktsegment och kund utvärderas potentiella affärer av sälj- och marknadsansvariga. En 
specificerad offert skapas och säljvillkor förhandlas mellan kund och säljare. Denna offert 
ligger sedan till grund för hur orderspecifikationen ser ut från kund. De villkor som behandlas 
är bland annat pris, årlig volym, produktmix, minsta orderkvantitet (Min order size) samt 
transportvillkor. När offerten färdigställs läggs priserna och kvantiteterna in i ERP-systemet 
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av en prisadministratör och kontrolleras sedan även av orderhanteraren. Syftet med denna 
dubbelkontroll är att förhindra felfakturering, samt ger redovisnings- och bokföringsfördelar. 
En illustration av den standardiserade offert som delges kund visas i figur 5-3. 

 

Figur 5-3: Exempel på en offert som delges kund 

Huvudprocess 3, Processa order: Denna delprocess visualiseras i figur 5-4. Kundordern 
inkommer och Customer Service Representative (CSR) kontrollerar att ordern uppfyller de 
villkor som specificerats av säljaren i den förhandlade offerten. Vidare skapar CSR en 
säljorder i ERP systemet. Om kunden skulle begära att få information om lagertillgänglighet 
utan att lägga en order så kan ett preliminärt beslut ges, detta är dock ingen garanti för att 
produkten finns tillgänglig när en order väl placerats. Genom hela orderprocessen så sker all 
kontakt mellan kunden och Akzo Nobel genom just CSR eller säljare, ingen kontakt sker 
direkt med lager, fabrik eller transportör. 

En rad olika automatiska kontroller görs då i ERP-systemet. Produkttillgänglighet 
kontrolleras och om produkten inte finns tillgänglig så läggs ordern automatiskt på blockering 
till dess att produktionsplanerarna har haft tid att planera om produktionen. Systemet 
kontrollerar även att produkten på ordern får exporteras till det land som avses. Ledtiden 
(transporten från lager till kund) hämtas automatiskt i systemet. Om den saknas så kontaktar 
CSR External Logistics funktionen vid Akzo Nobel för att kontrollera ledtiden med 
transportören i fråga. Kreditkontroll genomförs också på köparen. Skulle något av dessa 
förhindra att ordern går igenom systemet så informeras CSR om detta och vilka åtgärder som 
krävs för att lösa problemet. Givet att inga problem uppstår bekräftar CSR order till kund. 
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Figur 5-4: Nedbrytning av processen "Processa order" 

I många fall önskar kunden att ändra sin order gällande tider, kvantitet eller produktmix. CSR 
erhåller information från kund om så är fallet och ändrar ordern i ERP-systemet. En ny 
orderbekräftelse skickas till kunden under förutsättning att produkt och andra villkor uppfylls. 
Samtidigt informeras även lagerlokalen om att ändring har gjorts. 

Om den kvantitet som kunden önskar köpa inte finns tillgänglig för tillfället så informeras 
kunden om de förutsättningar som gäller. Om en del av produkterna finns tillgängliga får 
således kunden ta beslut om de vill ha delleveranser eller vänta på full leverans. Förmågan att 
tillgodose orderönskemålen mäts regelbundet genom ett KPI (Key Performance Indicator) 
benämnt Delivery Capability (leveransförmåga, närmare presenterat i terminologin).  

Huvudprocess 4, Förbered att leverera från lagerpunkt: Processen illustreras i figur 5-5. 
När ordern har skapats i ERP-systemet skickas informationen till respektive lagerlokal. Den 
information som specificeras till lagret är vilket datum ordern ska lastas för leverans, vilka 
produkter som avses och vilka kvantiteter som gäller för respektive produkt. När ordern har 
mottagits vid lagerlokalen bokar lagerpersonalen transport till kund. Transportörsavtal och 
andra tjänster i samband med leverans förhandlas av Akzo Nobel på årsbasis. 

 

Figur 5-5: Nedbrytning av processen "Förbered att leverera från lagerpunkt" 
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I dagsläget gäller en standard på 5 packdagar. Det innebär att minsta tid från det att lagret 
mottagit ordern till dess att den ska lämna lagret är 5 dagar. Denna standard är implementerad 
för att administration och hanteringen vid lagret inte ska bli för pressad samt att transportörer 
ska få tid att bekräfta transporten. Det finns en rad olika aktiviteter som lagerpersonalen 
vidtar för att leverera till de orderspecifikationer som ges. Dessa aktiviteter är vidare 
preciserade i Huvudprocess 5. De generella riktlinjerna hos lagret säger att ordern också 
förbereds 3 dagar innan leverans. Då förbereds godset av personalen som kontrollerar 
märkning, omlastning, pallar och paketering. 

När ändringar görs på säljordern så informeras lagerpersonalen genom ERP-systemet som är 
beskrivet i Huvudprocess 3. Detta kan medföra att gods har förberetts av personal men att det 
sedan inte hämtas enligt avtalad tid. Då medför det att gods måste transporteras och hanteras 
flertalet gånger när det tas från lagret till leveransupphämtningen och sedan tillbaka igen.  

Transportören har kontor lokaliserat i direkt anslutning till 3PL-parten vilket medför att 
bokning och transporthanteringsfrågor effektivt kan redas ut och administreras.  

När godset har lämnat lagret så bekräftar personal detta genom ERP-systemet (goods issue 
skapas). När personalen vid lagret skapat goods issue skrivs en faktura ut till kunden 
automatiskt. Denna faktura skickas sedan från CSR till kunden. Fakturering kan ske både 
elektroniskt eller via papper beroende av vad som förhandlats i Huvudprocess 2, Presentera 
erbjudande och lämna offert. 

Huvudprocess 5, Transportera produkt till kund: Denna process omfattar endast transporten 
från det att produkten lämnar produktionsfabriken eller lagret tills den når kund. All transport 
sker med externa aktörer idag. Både gällande gods som går på sjö i container, flygs eller 
levereras med lastbil inom Europa. Som tidigare nämnts bokar fabriken eller lagret 
transporten med transportören på en daglig operationell nivå. Det är dock External Logistics 
Manager vid huvudkontoret i Stenungsund som ansvarar för upphandlingen av transporter till 
olika regioner i världen. Det är även från denna avdelning som ändringar av transportörsavtal 
förmedlas till lagerpersonalen. Transportörernas förmåga att leverera enligt överenskomna 
ledtiderna och övriga krav utvärderas och kontrolleras med jämna intervall för att hålla den 
leveransnivå som Akzo Nobel önskar.   

5.3 Leveransmönster 
I dagsläget saknar företaget en regelbunden uppföljning och kartläggning av hur 
leveransmönstret ser ut samt till vilken grad olika typer av lagerhantering sker i relation till 
leveranserna. I följande stycke beskrivs mönstret vad gäller både leveranser och 
hanteringslogistik vid lagret i Nederländerna med hjälp av data från ERP-systemet. 

5.3.1 Kvantitet och frekvens i leveranser 
Baserat på leveransdata från ERP-systemet levererades 1914 leveranser ut från lagret i 
Nederländerna under perioden januari 2015 till augusti 2015 (8 månader). Antalet leveranser 
fördelade sig enligt figur 5-6 över de studerade månaderna. Som figuren indikerar så är flödet 
av utleveranser relativt stabilt. Men har en tendens att minska något varje månad från 
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halvårsskifte. Minskningen i leveranser vägs dock upp av en ökning i vikt per leverans till 
viss del. 

 

Figur 5-6: Antalet leveranser ut från lagret samt den genomsnittliga vikten per leverans 

I Tabell 5-1 visas den totala volym som levererats under tidsperioden. 

Tabell 5-1: Levererad kvantitet per månad. Samt fördelningen av totala leveranskvantiteten per månad 

Månad Kvantitet levererad 
(kg) 

Procent levererad per 
månad (av totala 
vikten under 
tidsperioden): 

Januari 634 751 15% 
Februari 524 456 12% 
Mars 524 538 12% 
April 498 860 12% 
Maj 516 063 12% 
Juni 517 802 12% 
Juli 552 353 13% 
Augusti 430 186 10% 
Totalt: 4 199 009 100% 

 

Den levererade kvantiteten under tidsperioden följer, per definition, samma mönster som 
tidigare påtalats. En viss ökning kan härledas till halvårsskiftena. En del i förklaringen till 
detta gäller kundernas materialplanering där större beställningar görs i början av halvår för att 
täcka kommande sex månaders behov. Produkt köps för att täcka det löpande behovet vilket 
innebär mindre kvantiteter.  

5.3.1.1 Produktspecificering 
Akzo Nobel har levererat 89 olika produkter från det studerade lagret under den avsedda 
mätperioden. I tabell 5-2 återges den levererade kvantiteten för respektive produkt (Produkt 
ej specificerad av sekretesskäl). En sammanslagning har gjorts av produkt 31-89 för att lättare 
redovisa data, dessa har individuellt sett en mycket låg kvantitet samt leveranser.   

Tabell 5-2: Specificering per produkt gällande kvantitet samt antal leveranser 
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Produkt Kvantitet 
i % av totalt 
levererat 

Antal leveranser med 
respektive produkt 

Produkt 1 19% 4% 
Produkt 2 11% 10% 
Produkt 3 7% 2% 
Produkt 4 6% 2% 
Produkt 5 6% 7% 
Produkt 6 5% 5% 
Produkt 7 4% 5% 
Produkt 8 4% 4% 
Produkt 9 4% 6% 
Produkt 10 3% 1% 
Produkt 11 3% 1% 
Produkt 12 2% 3% 
Produkt 13 2% 3% 
Produkt 14 2% 4% 
Produkt 15 2% 0% 
Produkt 16 2% 0% 
Produkt 17 1% 3% 
Produkt 18 1% 1% 
Produkt 19 1% 4% 
Produkt 20 1% 0% 
Produkt 21 1% 3% 
Produkt 22 1% 1% 
Produkt 23 1% 1% 
Produkt 24 1% 0% 
Produkt 25 1% 3% 
Produkt 26 1% 4% 
Produkt 27 1% 0% 
Produkt 28 1% 0% 
Produkt 29 1% 1% 
Produkt 30 1% 1% 
Produkt 31-89 7% 21% 
Totalt 100% 100% 

 

Kartläggningen påvisar en tydlig differens i antalet leveranser av respektive produkt. Produkt 
1 säljs i stor kvantitet årligen med få leveranser. Produkt 2 säljs i stor kvantitet per år men 
levereras i små kvantiteter vid varje tillfälle (10 % av leveranserna innehåller denna produkt). 
För en stor del av produkterna gäller det faktum att många små leveranser bidrar till den 
totala kvantiteten.   

5.3.1.2 Kundspecificering 
I tabell 5-3 preciseras köpbeteendet hos de kunder som köpt produkt från det studerade 
objektet. Det är tydligt att ett fåtal av kunderna köper en större del av kvantiteteten vid lagret. 
Spridningen av andel leveranser är dock större än vad kvantiteten är. Kunder som köper en 
relativt liten kvantitet står i vissa fall för en hög andel av leveranserna. Per definition köper 
dessa kunder mindre kvantiteter per gång. För att på ett smidigt sätt kunna redovisa den 
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aktuella datan har kund 31-187 (157 kunder) redovisats tillsammans. Dessa 157 kunder står 
för mindre än 1 % av den levererade kvantiteten och i snitt 0,34 % av de totala leveranserna.   

Tabell 5-3: Specificering för respektive kund vad gäller levererad kvantitet samt antal leveranser 

Kundnamn kvantitet levererad (av 
totala kvantiteten 
levererad) 

Antal leveranser (av totala 
antalet leveranser) 

Kund 1 13,77% 2,46% 
Kund 2 7,77% 4,23% 
Kund 3 4,41% 0,94% 
Kund 4 3,51% 4,28% 
Kund 5 3,04% 2,56% 
Kund 6 2,98% 1,25% 
Kund 7 2,72% 1,67% 
Kund 8 2,71% 0,99% 
Kund 9 2,71% 2,30% 
Kund 10 2,61% 0,42% 
Kund 11 2,13% 1,31% 
Kund 12 2,07% 3,13% 
Kund 13 1,94% 0,94% 
Kund 14 1,91% 0,99% 
Kund 15 1,79% 1,15% 
Kund 16 1,74% 2,04% 
Kund 17 1,67% 2,66% 
Kund 18 1,59% 0,73% 
Kund 19 1,51% 0,37% 
Kund 20 1,50% 0,99% 
Kund 21 1,43% 0,84% 
Kund 22 1,37% 0,42% 
Kund 23 1,36% 0,73% 
Kund 24 1,31% 3,03% 
Kund 25 1,24% 0,26% 
Kund 26 1,10% 0,52% 
Kund 27 1,06% 1,67% 
Kund 28 1,05% 1,31% 
Kund 29 1,02% 1,57% 
Kund 30 0,79% 0,16% 
Kund 31-187 24,20% 54,08% 
Totalt 100,00% 100,00% 

 

5.4 Lagergods 
Majoriteten av produkterna som lagerhålls vid det studerade lagret är producerade hos någon 
av de fabriker Akzo Nobel har i USA. Dessa produkter skeppas sedan via Rotterdam till 
lagret. Ett fåtal produkter har sitt ursprung från Akzo Nobels fabriker i Brasilien, även dessa 
skeppas dock in till lagret via Rotterdam. Om produkterna ska lagerhållas, vara MTS (Make-
to-Stock) produkter, bestäms av de globala planerarna tillsammans med Sales Managers för 
varje segment. Om de inte är MTS-produkter så är de antingen MTO (Make-to-Order) 
produkter eller så håller de på att fasas ur sortimentet.   
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Lagernivåerna och påfyllnaden av lagret bestäms av globala planerare hos den studerade 
verksamheten. Planerarna skapar prognoser för efterfrågan av respektive produkt utifrån de 
orders som placerats i affärssystemet (ERP-systemet). Själva materialförflyttandet hos Akzo 
Nobel genomförs av Tollers. Tollerns uppgift är att flytta produkter från fabriken där de 
tillverkas till det lager där den ska säljas, lagerhållas eller på annat sätt hanteras. Tollningen 
är således en förflyttning som sker inom företaget för att täcka det behov som är 
prognostiserat av planerarna för den avsedda marknaden. Tollern ansvarar även för 
exportdeklarationer och annan nödvändig dokumentation som krävs när gods förflyttas 
mellan länder. Hur stor kvantitet Tollern ska beställa baseras på tre faktorer. Den första 
faktorn är hur mycket som får plats att skeppas i en container. Material förflyttas fördelaktigt 
i multiplar av hela containrar. Genom att utnyttja platsen i varje container minimeras 
kostnaden för transport per kilogram. Vidare önskar tollern att få produkttyper ska placeras i 
samma Container. Detta beställningskoncept går inte att tillämpa fullt ut då vissa av 
produkterna beställs i så liten volym att de själva inte fyller en container. Den tredje faktorn 
är produktionsbatcher. Det finns önskemål från kunder till Akzo Nobel att leverera produkter 
från samma batch. Grunden till detta önskemål är att kunden behöver göra en kontrollmätning 
av produktegenskaper för varje enskild batch. När kunder önskar leverans från en och samma 
produktionsbatch finns ett ofrånkomligt problem som grundar sig i att produktionskapaciteten 
inte kan leva upp till detta för alla produkttyper. De fysiska förutsättningarna att producera en 
produkt från samma batch kan där av vara omöjligt, om produktionen inte kan producera så 
stora batcher som kunden önskar. Sammantaget sker förflyttningen av produkter till det 
studerade lagret genom att skeppa multiplar av containrar där man försöker att mixa 
produkttyper och batcher i minsta möjliga mån.  

Akzo Nobel-enheten tillämpar idag en standard som gör gällande att gods blir klassificerat 
som åldrande 90 dagar efter produktionstillfället. Vidare har planerarna i uppgift att hålla 
detta lager så lågt som möjligt. Svårigheten som uppstår med denna standard är det faktum att 
produkten i majoriteten av fallen är producerad i andra världsdelar, främst i USA. Detta 
medför således att cirka 30-40 dagar, av dessa 90, går till att frakta godset från respektive 
produktionsanläggning till det studerade lagret i Nederländerna.   

5.4.1  Kundkrav 
Det finns en rad olika önskemål och krav från kunderna till verksamheten. Vissa av dessa 
krav går att tillmötesgå fullständigt, andra uppfylls i den mån det är fysiskt möjligt. Följande 
krav har kartlagts i verksamheten; 

Enhetliga batcher. Ett antal av kunderna till verksamheten kräver att produkterna som 
levereras är tillverkade i minsta möjligt antal batcher. Anledningen till detta är att 
produkterna används inom kosmetika. Produkter inom kosmetika har höga säkerhetskrav att 
uppfylla, bland dessa ingår att varje enskild produktionsbatch måste genomgå ett produkttest. 
Således kräver kunden att leveransen från Akzo Nobel innehåller så få batcher som möjligt. 
Så få antal batcher som möjligt definieras utifrån den kvantitet som beställts. Det är per 
definition omöjligt att tillmötesgå detta krav till fullo, beroende av de 
produktionsbegränsningar som finns. En produktionsbatch kan aldrig bli större än den 
produktionskapacitet som Akzo Nobel har vid respektive produktionsfabrik.    
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Specifika pallar. Anledningen till att kunder har specifika pallönskemål kan härledas till två 
olika orsaker. Den första anledningen är att kunder har specifika lagringsmöjligheter. Kunden 
har således ett lagerhållningssystem som endast rymmer en viss pallstorlek. Den andra 
anledningen är att leveransen ska uppfylla renlighetskrav. Pallen får alltså inte föra med sig 
smuts, väta eller annat som möjliggör att en produktionsmiljö inte lever upp till de krav som 
ställs. Av den anledningen levereras endast nya pallar till vissa kunder.  

Accepterande av önskemål gällande enhetliga batcher och specifika pallar tas i slutändan av 
den ansvariga säljaren för segmentet. Således ligger en subjektiv bedömning till grund för 
vilka beslut som tas gällande leveransspecificeringen för respektive kund. Det är praxis att i 
största möjliga mån hålla nere antalet önskemål och individuella anpassningar i 
organisationen.    

5.4.2 Produktspecifikation och lagergods 
En kartläggning av de förpackningstyper som företaget använder för respektive produkt som 
säljs är beskriven nedan och presenteras i bilaga A.  

 

Figur 5-7: De olika förpackningarna på övre rader från vänster; två typer av fat, IBC-förpackning och box. 
Nedre raden från vänster; en säck, stor säck och dunk. 

Fat är den vanligaste typen av förpackning inom företaget. Det finns en rad olika typer av fat 
gällande storlek och material. Faten kan vara gjorda i plåt, plast eller fiber-material beroende 
på materialegenskaperna hos produkten avsedd för lagring. Standardstorlek av dessa är 
illustrerade i figur 5-7.  

IBC är en standardiserad typ av förpackning som är komplett med behållare, pall och 
skyddsram. En IBC rymmer 1,05 kubikmeter och har vanligtvis en tappningskran i botten och 
en lucka på ovansidan. En IBC förpackning är illustrerad i figur 5-7.  

Stor säck/säck. Den stora säck som Akzo Nobel har i sitt produktsortiment rymmer 870 liter 
och är gjord i ett plastmaterial. Säcken är konstruerad med ett hål på ovansidan och ett på 
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undersidan. Påfyllning sker från ovansidan och när produkten ska användas så hängs hela 
säcken upp i de fyra öglor som är placerade i ytterändarna. Den undre öppningen öppnas 
sedan och produkten kan tömmas från förpackningen. Denna förpackning är illustrerad i figur 
5-7. Akzo Nobels säckförpackning är gjord av papper och rymmer 50 liter. Den illustreras i 
figur 5-7. Säcken ger goda förutsättningar att paketera flera på en pall. Denna förpackning 
öppnas genom att klippa eller skära sönder säcken.    

Box. Denna förpackning är gjord av wellpapp och rymmer 20 liter. Den illustreras i figur 5-7. 
Denna förpackning ger goda möjligheter för stapling på pall och lämpar sig för lagerhållning 
när mindre kvantiteter används.  

Dunk. Förpackningar av denna typ rymmer mellan 15 och 25 liter beroende av modell. 
Behållaren är gjord av plast med ett handtag på ovansidan. En skruvkork finns också på 
ovansidan av förpackningen. Figur 5-7 illustrerar denna förpackningstyp.  

De olika förpackningarna i föregående avsnitt är lastade på pallar. De olika pallar som 
används samt hur de är paketerade är beskrivet i följande stycke. 

 

EUR-pall: Denna pall uppfyller de krav som European Pallet Association (EPAL) har satt 
upp. Syftet med denna standardisering är att pallarna ska ingå i ett kretslopp. Således tillåts 
ett konstant byte av pallar mellan olika aktörer på marknaden. Mått för denna pall är 
1200*800mm. EUR-pallar måste leva upp till ett antal kriterier som EPAL har satt upp för att 
få ingå i kretsloppet. När en pall har skadats eller på annat sätt inte längre uppfyller villkoren 
så ersätts den med en ny. I figur 5-8 visas denna palltyp. (EPAL, 2015) 

US-pall: Denna pall är en engångspall och ingår inte i något kretslopp. Produkter vid lagret i 
Nederländerna mottar produkter på denna pall. Pallens mått är 1180*1120 mm och den 
illustreras i figur 5-8.   

Plast-pall: Denna pall är tänkt att används för produkter inom Personal Care segmentet. 
Vissa av produkterna genomgår strålning innan de används i produktionen. Syftet med 
strålningen är att säkerställa säkerheten hos produkten genom att stråla bort bakterier och 
andra ämnen som kan antas påverka slutprodukten. Fördelen med plastpallen är således att 
den inte bär med sig någon fukt, mögel eller annan väta som kan tränga in i trä. Denna pall 
har inte levererats från lagret ännu men efter kundönskemål har den tagits i beaktning för 
framtida bruk. Dimensionerna på plastpallen är 1200*800 mm.  

Figur 5-8: Palltyper, till vänster EUR-pall. Till höger US-pall. 



50 
 

IBC-pall: IBC förpackningen är integrerad med pallen och till följd av detta så är pallen för 
IBC:er också unik. Måtten på denna pall är 1165*1200 mm och vikten för hela förpackningen 
är cirka 70 kg (inkluderat behållaren).  

De olika förpackningarna är placerade och säkrade på pall när de anländer till lagret. Vid 
utleverans paketeras godset om och säkras förutsatt att de inte ska levereras i hela pallar med 
den palltyp som produkten levererats in på. 

5.5 Lagerhantering och aktiviteter 
Lagerhanteringen styrs i stor utsträckning av ERP-systemet. Genom ERP-systemet 
informeras lagerpersonal om vilka specifikationer varje order har. Ändringar och andra 
justeringar av ordern kommuniceras även de genom systemet. Noterbart är att en ändring av 
ordern kan ändra de processer och steg som redan genomförts vid lagret både vad gäller 
administration och det fysiska arbetet. En övergripande kartläggning av processen återges i 
figur 5-9. 

 

Figur 5-9: Lagerhanteringsaktiviteter utbrutna från orderprocessen 

Det finns en rad olika specifikationer att tillgodose och aktiviteter att genomföra för 
respektive order vid lagret. Aktiviteterna kan delas upp i administrativa och fysiska, nedan 
beskrivs dessa mer ingående.  

5.5.1 Administrativa aktiviteter 
De administrativa aktiviteter som genomförs vid lagret är orderläggning i 
lagerstyrningssystemet samt bokning av transport. Vid orderläggningen i det egna 
lagerstyrningssystemet lägger personal vid lagret manuellt in de produkter och batcher som 
ska levereras i systemet. Den information som behövs för att göra detta delges 
lagerpersonalen genom Akzo Nobels ERP-system. 

Vidare så bokar personal vid lagret transporten då ordern börjat förberedas. I dagsläget 
tillämpas en pick- och packtid på fem dagar. Pick- och packtid syftar på den frysta tid av en 
order som krävs för att lagret ska kunna förbereda ordern till dess att den lastas för transport. 
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Målet för verksamheten är att minska denna tid från fem till två dagar, arbetsbelastningen vid 
lagret gällande de fysiska aktiviteterna gör dock att detta inte är möjligt i dagsläget. 

Vad gäller lagerhanteringsprinciper så tillämpas FIFO (först in-först ut). Således gäller att 
den produkt som kom in senast på lagret går iväg först.        

5.5.2 Fysiska aktiviteter 
För att tillgodose orderspecifikationen och de olika krav som ställts på ordern genomförs en 
rad olika aktiviteter i arbetsprocessen på lagret. De kundkrav som ställs gällande specifika 
pallar och/eller batcher skapar här ett mer jobb för lagerpersonalen. Vid specifika krav på pall 
så behöver personalen lasta om produkten från en pall till en annan och vid batch krav 
behöver rätt batch plockas från respektive lagerplats. Fem dagar är den aktuella pick- och 
packtiden för lagret i Nederländerna. Således har lagret och dess personal fem dagar på sig att 
färdigställa ordern innan den ska levereras. Följande aktiviteter genomförs vid lagret, se figur 
5-10;    

 

Figur 5-10: Delprocesser som kan genomföras vid hanteringen av en order 

Pallning: Aktiviteten innebär att en produkt flyttas från en pall till en annan. Denna aktivitet 
genomförs för alla order som inte säljs i samma utförande som de levererats in på.  

Skyddsplastning/Plombering: Innebär att godset sluts samman medhjälp av plast eller band 
för att utgöra en enhet. Plomberingen funkar också i viss mån som skydd då godset inte kan 
röra sig eller förflytta sig under transport.  

COA/Delivery dokumentation: Denna dokumentation följer med varje order och indikerar de 
produktspecifikationer som respektive produkt och batch har. Denna information delges via 
ERP-systemet och printas sedan ut för att levereras med godset.  
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CMR-dokumentation: Denna dokumentation skrivs också ut i samband med leverans och 
skickas med godset till kund. CMR-dokumentet är ett leveransdokument (följesedel) och 
specificerar ordern och dess innehåll.  

Skyddsplast/paketering: Om godset är extra känsligt eller att personalen vid lagret på något 
sätt misstänker att godset skulle kunna ta skada finns det möjlighet att använda ytterligare 
skyddsmaterial. Detta består främst av tjockare plastfilm samt plast fylld med luftbubblor.  

Godsmärkning: Märkning av gods måste ske då det är beslutat vilket land produkten ska 
levereras till. Etiketter med leveranslandets språk printas och produkterna märks upp innan 
leverans sker.  

MSD-blad: Material Safety Data blad förkortat MSD-blad, är ett dokument där produktens 
egenskaper vad gäller transportregler samt godsklassning återges. Denna typ av dokument 
krävs ibland av transportörer för att de ska kunna vidta åtgärder om något skulle ske med 
produkten under transport.  

Frostfolie: Under de månader när produkter riskerar att utsättas för frost kan ett extra 
köldskydd användas till produkten. Endast ett fåtal av produkterna i sortimentet berörs av 
detta krav. 

Kylindikator: En kylindikator är en liten vätskefylld plastbit som kan fästas på godset. Syftet 
med denna indikator är att påvisa om produkten utsatts för köld under transportens gång. Vid 
minusgrader byter vätskan färg och således vet mottagaren om godset levererats korrekt eller 
inte.   

Rengöring: Om det skulle vara så att produkterna på något sätt har utsatts för smuts under 
transporten så kan dessa tvättas innan leverans till kund. Meningen med tvätten är att 
tillgodose kundens förväntningar på produkten vad gäller yttre attribut.  

ATR dokumentation: Detta dokument används vid leveranser till Turkiet. Dokumentet ger tull 
och skattefördelar i enlighet med ett avtal mellan EU och Turkiet.    

Mailkurir: Om kunden önskar få nya etiketter eller dokumentation som inte går att skicka via 
mail så går dessa att tillhandahålla genom vanlig post.  

5.5.2.1 Hanteringskostnader 
Hanteringskostnaderna omfattar de kostnader som uppkommer gällande genomförandet av 
aktiviteter i lagret. Dessa aktiviteter är presenterade i föregående stycke. Datan som kartlagts 
har tillhandahållits genom ekonomiavdelningen hos 3PL-tillhandahållaren samt Akzo Nobel.  

De totala kostnaderna för materialhantering uppgick under den studerade perioden till € 
46 287,08. Delar av denna kostnad (85 %) kan direkt härledas till leveranser från det 
studerade lagret. Av de 1914 leveranser som levererades ut under den studerade tidsperioden 
har således 1606 stycken ett fakturerat belopp gällande lagerhanteringskostnader. De totala 
kostnaderna för lagerhanteringen fördelar sig enligt tabell 5-4. Det råder i dagsläget en 
svårhet inom organisationen att tydligt kartlägga och påvisa var kostnaderna uppstår. 
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Fakturering sker från 3PL-partnern med ett totalbelopp och delas inte upp på per order. Under 
förutsättning att denna totalkostnad ligger inom förutbestämd budget kontrolleras inte 
kostnadsfördelningen inom denna post. Således har försäljningssegmentet eller säljare ingen 
direkt påverkan av ökade kostnader i relation till egen försäljning. Kostnaden för respektive 
enskild aktivitet som presenteras i figur 5-4 baseras på en fast avgift som förhandlats fram i 
samband med kontrakteringen av 3PL-parten och Akzo Nobel.  

Kostnadsfördelningen i tabell 5-4 visar tydligt att pallning är den aktivitet som står för den 
klart största delen av de totala kostnaderna, 40 %. Totala antalet aktiviteter som har 
genomförts visar hur många gånger respektive aktiviteter har genomförts totalt. Att denna 
kategori överstiger antalet leveranser har sin förklaring i att vissa aktiviteter kan utföras för 
flertalet produkter eller pallar per leverans. Exempelvis kan godsmärkning ske på varje 
enskild produkt som levereras från lagret och inte endast en per leverans.  

65 procent av de totala kostnaderna kan härledas till två av aktiviteterna i lagerhanteringen. 
Dessa aktiviteter är pallning och skyddsplastning.   

Hanteringskostnaderna presenterade i tabell 5-4 visar endast den kostnad själva aktiviteten 
medför. Således är inte arbetskostnad, lagerhållningskostnad och kostnad för respektive typ 
av pall medräknade i denna tabell. Dessa faktureras separat och inte relaterat till någon 
specifik leverans. Det är dock så att varje enskild ompackning givetvis kräver en pall för att 
lasta godset på, denna pall medför en kostnad.  

Tabell 5-4: Kostnader relaterat till lagerhanteringen hos det studerade lagret 

Aktivitet: 
Aktivitet 
genomförd 
på antalet 
order 

% av totala 
antalet leveranser 
som genomför 
aktiviteten 

Totala 
antalet 
aktiviteter 
som har 
genomförts 

Totala 
kostnaden 
(Euro) 

% av totala 
kostnaderna 
för 
respektive 
aktivitet 

Pallning 1318 67% 3489 18324 40% 
Skyddsplast/Plombering 1319 67% 3489 11416,7 25% 
COA/leveransdokument 1875 95% 4425 7404,5 16% 
CMR 1969 100% 1973 3732,8 8% 
Extra skyddsplast 87 4% 498 1578,7 3% 
Märkning 1968 100% 17654 2531,6 5% 
MSD-blad 266 14% 266 425,6 1% 
Köldplast 44 2% 70 377,3 1% 
Kylindikator 95 5% 581 255,6 1% 
Fatrengöring 3 0% 112 144,5 0% 
ATR 27 1% 27 73,4 0% 
Kurir 13 1% 14 22,4 0% 

  
    € 46287,08   

 

5.6 Enhetslastning 
En full pall (också kallat enhetslastning) definieras enligt följande hos det studerade objektet: 
Antalet enheter av respektive produkt som är lastade på en pall i enlighet med vad som 
maximalt får plats i relation till utrymmet. Varje produkt i produktsortimentet har alltså en 
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standard om hur många enheter som ryms på respektive pall när de levereras till kund. I 
dagsläget tillämpar Akzo Nobel inte denna standard på sina leveranser. Det råder en viss 
tveksamhet gällande den information som finns tillgänglig huruvida den är korrekt eller inte. 
Således kontrolleras eller följs inte någon full-pall princip. På slumpmässig basis kan kontroll 
ske om någon i orderhanteringsprocessen upplever en kraftig avvikelse från den normala 
orderkvantiteten.   

En kartläggning har genomförts och fastställts gällande antalet produkter per pall, både på en 
EUR-pall samt US-pall som produkten levereras in på. Denna framställning är bifogad i 
Bilaga A (Får ej visa av sekretesskäl). En sammanställning av krav gällande pall typ och 
batch krav har också utformats, se bilaga B (Får ej visa av sekretesskäl). Sammanställningen 
av data är gjord via besök på det studerade lagret samt i samråd med lagerpersonal. 

Det finns tre olika mätetal att ta fasta på när ordermönstret undersöks. Dessa är presenterade i 
tabell 5-5.  

Tabell 5-5: Definitioner av de tre olika mätetalen 

 Förklaring: Beskrivning: 
Fullständiga pallar Hur väl varje enskild produkt 

uppfyller kravet på att vara lastad 
enligt full-pallstandarden för 
respektive produkt. 
 

En produkt n rymmer 4 
enheter på en pall. Om en 
pall av denna produkt 
levererats ut med 3 enheter 
uppfyller den ej kriteriet för 
fullständig pall. 4 enheter 
hade uppfyllt kriteriet. 
 

Fullständiga 
produktrader 

Hur väl varje beställd 
produktkvantitet lever upp till full-
pallstandarden eller multipel av 
full-pallstandarden.  
 

Detta kriterie är uppfyllt då 
kriteriet för fullständig pall 
är uppfyllt för hela 
kvantiteten av respektive 
produkt i leveransen. Om 
11 enheter av produkt n 
levereras ut är således inte 
kriteriet uppfyllt. För att 
uppfylla kriteriet ska 
4,8,12,16.. produkter 
levereras ut.   
 

Fullständiga leveranser Hur väl en hel leverans lever upp 
till full-pallprincipen.  

Kriteriet för en fullständig 
leverans upplevs endast om 
kriteriet för fullständiga 
produktrader är uppfyllt för 
alla produkter i leveransen. 
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5.6.1 Pallfördelning 
Den totala andelen produkter levererade i respektive förpackningstyp visas i Tabell 5-6. Den 
största volymen levererades ut på US-pall (44 %) följt av integrerad pall (43 %). Endast 13 % 
av volymen levererades således ut på EUR-pall. Dock visar data att 40 % av antalet 
produktenheter levererades ut på EUR-pall, endast 5 % på integrerad pall och 55 % via US-
pall. Detta argument styrks av att flertalet av de produkter som levereras ut på EUR-pall har 
en förhållandevis låg vikt. Produkter placerade på en integrerad pall är IBC och stora säckar, 
vilka levererar större kvantiteter per enhet.   

Tabell 5-6: Fördelningen mellan de olika palltyperna relaterat till kvantitet och enheter 

 Kvantitet Enheter av 
produkter 

EUR-pall 13% 40% 
Integrerad 43% 5% 
US-pall 44% 55% 

 

Fördelningen mellan vilka pallar de olika produkterna har levererats på är presenterad i tabell 
5-7 för de 30 produkter som står för 75,8 % av den levererade kvantiteten. I tabellen är de 
produkter som är paketerade med en integrerad pall exkluderade då de per definition inte kan 
byta förpackningspall. Datan visar att majoriteten av produkterna levereras på antingen en 
EUR-pall eller US-pall. Endast Produkt 9, och 21 har en större fördelning av både EUR-pall 
leveranser och US-pall leveranser, 19 % mot 81 % respektive 20 % mot 80 %.     

Tabell 5-7: Fördelning av pall för respektive produkt 

Produkt EUR-pall US-pall 

Produkt 5 100% 0% 
Produkt 6 0% 100% 
Produkt 7 100% 0% 
Produkt 2 0% 100% 
Produkt 9 19% 81% 
Produkt 17 100% 0% 
Produkt 12 0% 100% 
Produkt 14 1% 99% 
Produkt 21 20% 80% 
Produkt 25 6% 94% 
Produkt 19 9% 91% 
Produkt 8 9% 91% 
Produkt 26 0% 100% 
Produkt 13 0% 100% 
Produkt 22 4% 96% 
Produkt 15 0% 100% 
Produkt 20 0% 100% 
Produkt 18 0% 100% 
Produkt 23 1% 99% 
Produkt 27 0% 100% 
Produkt 30 0% 100% 
Produkt 29 0% 100% 
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5.6.2 Leveransförmåga gällande enhetslastning 
En kartläggning av leveranserna under den studerade tidsperioden visar att endast 40 % av 
leveranserna från lagret tillfullo tillämpade full-pall-principen. I 60 % av fallen levererades 
inte en eller flera produkter i fulla pallar, se figur 5-11.   

 

Figur 5-11: Andel av leveranser som levererades enligt full-pall-principen 

Utifrån en vidare kartläggning av produkter per pall som tagits fram påvisas i figur 5-12 i 
vilken utsträckning varje beställd produkt har levererats på full pall eller multipel av full pall, 
benämnt som fullständiga produktrader. Data påvisar tydligt att majoriteten av produkterna 
som levererats gjort detta utan att uppfylla en full pall eller en multipel av full pall. Hela 62 % 
av de beställda produkterna behövde således tas från en full pall och levereras i mindre 
kvantitet. Alternativt levererades ett antal fulla pallar men en pall krävde ompackning. 

Ett fåtal av produkterna i sortimentet saknar specificering kring antalet enheter på en full pall, 
dessa återges som odefinierbara i presenterad data. 

 

Figur 5-12: Andelen produktraderna som levererades enligt full-pall-principen 

För produkterna paketerade i IBC eller stor säck finns ingen möjlighet att bryta full pall 
principen då de alltid är en enhet per pall. En kartläggning av hur väl varje produkt som 
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beställts uppfyller full pall lastning, i likhet med föregående, med IBC och stor säck uteslutna 
återges i figur 5-13.  

 

Figur 5-13: Andelen produktraderna som levererades enligt full-pall-principen med IBC och stora säckar 
uteslutna 

Datan visar att 69 % av de produktraderna levererades utan att uppfylla full pall principen. 
Endast 31 % av produkterna uppfyllde kriteriet att levereras på en full pall eller multipel av 
full pall. 14 % av de ofullständiga pallarna var lastade på EUR-pall och 8 % av de fulla 
pallarna var omlastade till en US-pall. 

5.6.3 Produktfördelning gällande enhetslastning 
För att tydliggöra nuläget ytterligare har nedbrytning av den aktuell datan gjorts på produkt-
nivå. Resultatet av detta visas i tabell 5-8. Produkter i förpackningstypen IBC och stor säck är 
uteslutna då de per definition alltid uppfyller kriteriet om en produkt per pall.  

Tabell 5-8: Andelen ofullständiga pallar respektive produktrader för respektive produkt 

Produkt Andel ofullständiga 
pallar 

Andel 
ofullständiga 
Produktrader 

Produkt 2 8% 41% 
Produkt 5 22% 59% 
Produkt 6 15% 72% 
Produkt 7 18% 58% 
Produkt 8 28% 60% 
Produkt 9 29% 84% 
Produkt 12 12% 46% 
Produkt 13 38% 70% 
Produkt 14 17% 70% 
Produkt 15 1% 14% 
Produkt 17 22% 67% 
Produkt 18 5% 9% 
Produkt 19 27% 53% 
Produkt 20 0% 0% 
Produkt 21 38% 78% 
Produkt 22 7% 55% 
Produkt 23 34% 61% 
Produkt 25 56% 94% 
Produkt 26 42% 61% 

31%	

69%	

0%	

Full	pall	(eller	mul.pel)	

Ej	full	pall	

Odefinierbara	
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Produkt 27 0% 0% 
Produkt 29 0% 0% 
Produkt 30 61% 69% 

 

5.6.4 Kundfördelning gällande enhetslastning 
Hur väl full pall principen tillämpas skiljer sig markant mellan olika kunder, se tabell 5-9. 
Det visas dock med tydlighet att flertalet av kunderna köper material i kvantiteter som inte är 
fullständiga i enlighet med hur många produkter som får plats på en pall. Bland de 30 största 
kunderna sett till leveranskvantitet är det så mycket som 47 % av pallarna som inte uppfyller 
full pall principen.  

Andelen ofullständiga produktrader är per definition högre än andelen ofullständiga pallar. 
Precis som andelen pallar så är det här en stor spridning mellan de olika kunderna. För ett 
antal av kunderna är det så mycket som >70 % av produktraderna som är ofullständiga.  

Tabell 5-9: Andelen ofullständiga pallar respektive produktrader för respektive kund 

Kund: Andel ofullständiga 
pallar: 

Andel 
ofullständiga 
produktrader 

Kund 1 1% 11% 
Kund 2 10% 54% 
Kund 3 2% 8% 
Kund 4 18% 44% 
Kund 5 11% 52% 
Kund 6 1% 6% 
Kund 7 3% 21% 
Kund 8 0% 0% 
Kund 9 9% 39% 
Kund 10 1% 7% 
Kund 11 10% 41% 
Kund 12 30% 52% 
Kund 13 6% 33% 
Kund 14 2% 5% 
Kund 15 33% 61% 
Kund 16 32% 90% 
Kund 17 47% 74% 
Kund 18 0% 0% 
Kund 19 1% 8% 
Kund 20 23% 51% 
Kund 21 8% 52% 
Kund 22 0% 0% 
Kund 23 11% 47% 
Kund 24 38% 70% 
Kund 25 1% 17% 
Kund 26 0% 0% 
Kund 27 29% 56% 
Kund 28 47% 55% 
Kund 29 31% 78% 
Kund 30 0% 0% 
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6 Analys	
Analyskapitlets mål är att finna områden för förbättring utifrån en jämförelse mellan den 
nulägeskartläggning som gjorts vid det studerade objektet och den teoretiska referensramen. 
Slutligen tillämpas Lean-metodik för att finna områden där effektivisering kan uppnås.   

6.1 3PL-uppsättningen 
I enlighet med vad Simchi-Levi et al. (2009) presenterar så uppnår det studerade objektet ett 
flertal av de kriterier som ställs för ett lyckat samarbete. I tabell 6-1 sammanfattas på vilket 
sätt de olika kriterierna uppfylls. 

Tabell 6-1: Måluppfyllnad för det studerade objektet i enlighet med kriterier presenterade av Simchi-Levi et al. 
(2009) 

Kriterie: Uppfylls 
kriterie: 

På vilket sätt: 

Adderar värde till produkten Ja 3PL-partnern har god förmåga att 
tillhandahålla olika krav som ställs från 
kunder. Exempelvis specifika leverans 
kvantiteter, pallar, godsmärkning, etc.  

Förbättrar marknadsåtkomsten Ja Lagret är lokaliserat på en strategisk plats 
i Nederländerna med goda 
transportmöjligheter till hela 
affärsområdet.  

Höjer effektiviteten Ja Genom att utnyttja utrustning och 
lagerlokaler som delas av fler företag kan 
gods och administration hanteras på ett 
effektivt sätt.  

Adderar teknisk fördel Ja 3PL-partnern har en god teknisk fördel 
med moderna system och utrustning.  

Gynnar strategisk utveckling - Delvis till följd av det strategiska läget 
samt erfarenheten av att hantera denna 
produkt typ.   

Ökar organisationslära Nej Kan ej påvisas. 

Bygger finansiell styrka Nej Att finansiell styrka skulle byggas går ej 
att påvisa. Det bundna kapitalet är dock 
lägre vid användandet av 3PL.  

 

Utöver detta styrks även 3PL-partens uppfyllnadsgrad av kriterierna i enlighet med Bowersox 
et al. (2010) som menar att lagerlokaliseringen bör vara strategisk, vilken den är i 
Nederländerna, samt att lagringens syfte är att tillmötes gå den service som kunderna ställer.  

Simchi-Levi et al. (2009) menar att den främsta nackdelen med att använda 3PL-lösning är 
förlusten av kontroll. Detta kan till viss del påvisas i det faktum att det studerade objektet 
saknar kännedom om den operationella verksamheten. Faktureringen från 3PL-parten sker 
genom slutfakturering vilket inte ger någon bra möjlighet att kontrollera omfattningen av den 
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operationella verksamheten då aktiviteter inte är specificerade. Samtidigt nyttjas vinsten, i 
form av modern teknik, som Simchi-Levi et al. (2009) hävdar är möjlig. Nya och moderna 
IT-lösningar används hos 3PL-parten, något som inte varit lika sannolikt om Akzo Nobel 
hanterat lagret på egen hand.   

Gällande de krav som bör tas i beaktning vid valet av en 3PL-part uppfylls kraven enligt 
Simchi-Levi et al. (2009), se tabell 6-2.  

Tabell 6-2: Kravuppfyllnad i relation till Simchi-Levi et al. (2009) 

Krav: Uppfylls kravet: Hur uppfylls kravet: 
Kartlägga kostnader - 3PL-parten är implementerad och det finns 

för närvarande ingen kostnadskartläggning 
vad gäller alternativa lösningar. 
 

Kundmötande Ja Mål vad gäller förmåga att tillgodose 
kundernas krav och förfrågningar ligger i 
linje med de som Akzo Nobel önskar.   
 

3PL-företagets specialområde Ja 3PL-parten opererar liknande 
verksamheter och har en god kännedom av 
marknaden baserat på lång erfarenhet. 
 

Tillgångsägande eller ej Ja, tillgångsägande 3PL-parten äger själv lager, utrustning 
samt material för att operera detta.  
 

 

Sammantaget uppfyller 3PL-lösningen i det studerade objektet större delen av kriterierna för 
att tillgodose en bra lösning enligt Simchi-Levi et al. (2009).  Det faktum att 3PL-parten är 
ägare av lokal, utrustning etc. medför att kapitalbindningen i denna 3PL-lösning är låg 
relativt att själva äga och operera verksamheten. Detta resulterar i en lägre kostnad för 
Material- och utrymmeskostnad samt kostnader relaterat till lagerlokalen i enlighet med 
Pettersson och Segerstedt (2013).  

6.2 Orderprocessen 
Mattssons (2004) uppdelning av orderprocessen i fem steg stämmer väl överens med den 
studerade orderprocessen. Hos det studerade objektet har man dock ett större fokus på 
processerna innan en order inkommer. Mattson (2004) sammanfattar detta som Före order. 
Hos det studerade objektet är denna process uppdelad i de två processerna Hantera och 
kontakta kund samt Presentera erbjudande och lämna offert. Samtidigt läggs inte lika stor 
vikt vid processen Efter leverans hos det studerade objektet till skillnad från Mattssons (2004) 
modell. En rimlig anledning till detta är den typ av affärsrelation som det studerade objektet 
har till sina kunder. Kunderna är generellt återkommande och köper produkt flertalet gånger 
per år. Säljare hos det studerade objektet bygger således upp en form av relation med kunden 
i fråga.     

Processen att mäta ledtid är väl implementerad hos det studerade objektet. Det är också 
tydligt att samma indelning av ledtiden görs hos det studerade objektet som Forslund, 
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Jonsson och Mattsson (2008) föreslår.  Den tid som författarna beskriver som 
leveransflexibilitet finns tydligt fastställd i det studerade objektet. Benämningen av begreppet 
skiljer sig dock då termen pick och pack dagar används i det studerade objektet. Denna term 
definieras av den tid som krävs innan leverans för att förbereda gods och transport, i det 
studerade fallet fem dagar. Ledtidsflexibiliteten kan således kategoriseras som tiden fram till 
fem dagar innan leverans ska ske. Under denna tid kan kunden göra ändringar av sin order.  

Det finns inom den studerade organisationen en vilja att på sikt minska pick och pack 
dagarna från fem till två dagar. Syftet med en sådan förändring är att öka ledtidsflexibiliteten 
för kunderna och vinna konkurrensfördelar, vilket ligger i linje med de slutsatser som 
Forslund et al. (2008) gör av ledtidsflexibiliteten. Detta synsätt styrks även av Kropsu-
Vehkapera et al. (2011) som hävdar att en ökning av krav från kunder vad gäller 
leveranskapacitet, leveransprecision och leveransflexibilitet ställer allt högre krav på en 
effektiv orderhanteringsprocess internt.     

Forslund et al. (2008) menar vidare att varje delprocess kan brytas ned ytterligare för att 
kunna skapa mer specifika prestationsmått i organisationen. Detta tillämpas även i det 
studerade objektet. Om en kund frågar efter produkttillgänglighet utan att placera någon order 
kan en uppskattad kvantitetstillgänglighet ges. Men först då kunden placerat en order och fått 
den bekräftad kan en exakt kvantitet tillgänglig fastställas. Kunden har sedan möjlighet att 
göra ändringar av ordern fram till dess att denna fryses fem dagar innan leverans. I det 
studerade objektet mäts förmågan att tillgodose produkt till kund genom ERP-systemet. 
Denna leveransförmåga mäts i form av Delivery capability och utvärderas regelbundet på en 
strategisk nivå. Mätningen sker i ERP-systemet genom ordermottagaren hos Akzo Nobel. Om 
kunden har ett önskemål vad gäller leverans av produkt som Akzo Nobel inte har möjlighet 
att uppfylla anger ordermottagaren orsaken till detta.    

Om en kund skulle beställa produkt med önskemål om leverans närmare i tiden än vad den 
frysta perioden tillåter så finns det möjlighet till detta. Extrakostnader kan dock tillkomma 
som kunden får stå för. Det studerade objektet tillämpar dock en viss mån av kvantitet och 
leveransdatums flexibilitet i enlighet med Forslund et al. (2008).  

Kropsu-Vehkapera et al. (2011) påpekar i sin studie vikten av att alla genom processen har 
grundläggande kunskap och information om relationssamband mellan de olika aktiviteterna. I 
det studerade objektet har ett gap identifierats gällande hur väl detta fungerar. Vad gäller 
effektiv materialförsörjning verkar det finnas en brist mellan den operationella, strategiska 
och administrativa delen av organisationen. Det tydligast exemplet på detta härrör 
orderkvantiteter. Ingen samstämmig eller fullständig information om produkternas 
paketeringsspecifikationer finns tillgänglig. Den bristfälliga information som finns tillgänglig 
delas inte heller mellan de inblandade på ett effektivt sätt. Kropsu-Vehkapera et al. (2011) 
och Andersons (2006) menar att organisationen måste ha en tydlig bild över vilken 
komplexitet som uppstår i förhållande till orderhanteringen. Resonemanget styrks samtidigt 
av Bowersox et al. (2010) som är tydlig med att leverera rätt information genom 
orderprocessen är av yttersta vikt och att det ställer en rad krav på företagets medarbetare 
såväl som teknologi.  
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6.3 Leveransmönster 
Den kvantitet som levereras från det studerade objektet är relativt stabil över mätperioden vad 
gäller totala kvantiteten och antalet leveranser. Precis som fastslagits i nulägesbeskrivningen 
kan en viss ökning härledas till månaden som följer ett halvårsskifte. Tydligt är dock att en 
liten del av produkterna står för en stor del av den levererade kvantiteten. Denna slutsats 
ligger i tydlig parallell till 80/20 regeln (Pareto, 1971). Vidare så skapar detta en god grund 
för att kartlägga produkterna utifrån ABC-principen baserat på levererad kvantitet (Benito, 
Flores och Whybark, 1986: Ng, 2007). Tabell 5-2 i nulägeskartläggningen visar att 
spridningen i antalet leveranser med respektive produkt är större. Givetvis måste siffrorna ses 
i ljuset av att volymen per förpackning är olika mellan de olika produkterna. Det är dock 
tydligt att flertalet produkter levereras ofta men i mindre kvantiteter. 

För att effektivt kunna genomföra förbättringsåtgärder krävs att förbättringsresurserna 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Precis som Benito et al. (1986) och Ng (2007) hävdar är 
ABC-klassificeringen ett bra verktyg för att finna dessa områden. I det studerade objektet 
görs ingen indelning av produkterna utifrån något kriterie. Således, för att finna de områden 
där förbättringsresurserna får bäst utdelning kan ABC-klassificering ligga till grund.    

I enlighet med Ng (2007) finns det möjlighet att klassificera både produkter och kunder 
utifrån en ABC-analys. Benito et al. (1986) och Swaminathan (2001) påpekar att Paretos 
(1971) 80/20 regel fortfarande kan användas som ett gott riktmärke, vilket stämmer väl 
överens med det studerade objektet både vad gäller produkter och kunder, se tabell 5-2 och 5-
3. I det avsedda fallet ligger effektivisering av lagerhantering som främsta syfte, således sker 
klassificeringen lämpligast utifrån produkter och inte kund för den genomförda studien, se 
tabell 6-3. Utifrån kriterierna kvantitet och antal levererade produkter framställs således en 
ABC-klassificering i tabell 6-3 enligt Benito et al. (1986). Indelningen av de olika klasserna 
bygger på de intervall som Ng (2007) föreslår.        

Tabell 6-3: ABC-klassificering av produkterna hos det studerade lagret 

 Levererad kvantitet 

A B C 

Antal 
enheter 
levererade 

A Produkt: 1, 2, 5, 6, 7, 9 Produkt: 12, 14, 
17,21 

- 

B Produkt: 3, 4, 8, 10, 11 Produkt: 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 27 

Produkt: 29, 30, 
32, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 
42, 45, 46, 50, 
51, 52, 53, 55, 
57, 58, 60, 65, 
66, 67, 71 
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C - Produkt: 24 Produkt: 28, 31, 
33, 36, 43, 44, 
47, 48, 49, 54, 
56, 59, 61, 62, 
63, 64, 68, 69, 
70, 72-89 

   

En intressant notering kan göras kring det faktum som Arnold, Chapman & Clive (2012) 
påvisar gällande lagertyper. Författarna menar att lagerhantering gällande färdigvarulagring 
kan ske på två olika sätt; vanligt lager samt distributionslager. Utifrån den data som 
analyserats borde det därför gå att påvisa vilka kunder som är distributörer eller direktkunder. 
Distributörer bör enligt Arnold et al. (2012) köpa större kvantiteter som är fullastade för att 
sedan sälja vidare mindre kvantiteter. Detta sker inte i dagsläget, snarare kan analysen påvisa 
det motsatta. De kunder som kategoriserats som distributörer köper produkter i liknande 
mönster som direktkunder. Således så uppfyller inte de kunder som kategoriserats till 
distributörer hos den studerade verksamheten kraven för att vara distributörer enligt Arnold et 
al. (2012). 

Sammantaget kan den leveransservice som erbjuds vid det studerade lagret anses mycket god 
i relation till flertalet av de element som specificeras av Oskarsson (2013) och Lumsden 
(2006). Leveransflexibiliteten är god då lagret ha förmåga att leverera specifika kvantiteter 
och göra ändringar innan produkten förbereds för leverans 5 dagar innan godset lämnar lagret. 
Om möjligt görs även ändringar i inom dessa 5 dagar. Utöver detta har lagret en god förmåga 
att leverera olika palltyper. Orderraderna levereras från lagret till det som kunden önskar och 
ingen justering gällande enhetslastningar eller liknande görs.   

6.4 Lagergods 
Kravet på batcher och specifika pallar är ett exempel på en kundservice som kan vara 
ordervinnande och ge stora konkurrensfördelar i enlighet med Srinivasan (2009). Det är dock 
av vikt att organisationen har en övergripande uppfattning och bild om komplexiteten detta 
medför (Kropsu-Vehkapera et al., 2011: Anderson, 2006). Denna övergripande bild saknas i 
dagsläget hos det studerade objektet.     

En ökad komplexitet ställer enligt Kropsu-Vehkapera et al. (2011) också högre krav på att 
information delas mellan alla inblandade i orderprocessen. Samtidigt måste också 
datorsystem och liknande stöd ständigt uppdateras och kontrolleras (Kropsu-Vehkapera et al., 
2011). I det studerade objektet finns en tydlig brist vad gäller både informationsdelning och 
kontroll. Detta påvisas tydligt då det saknas fullständig information gällande hur många 
produkter det får plats på en pall samt vilken omfattning aktiviteterna medför i 
orderhanteringen på en operationell nivå. Enhetslastningen tillämpas således inte i någon 
större omfattning då fullständig och korrekt information saknas i organisationen. Att inte 
tillämpa denna standardisering medför större platsutnyttjande, försämrad operationell 
effektivitet och minskar serviceförmågan enligt Bowersox, et al. (2010). 
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Hänsyn till standardisering av materialhanteringsprocessen har inte tagits utifrån någon av de 
tre aspekterna presenterade av Material Handling Industry of America (2015). Målet med 
dessa aspekter är enligt MHIA (2015) och Swaminathan (2001) att minska variationen, vilket 
i dagsläget misslyckas hos det studerade objektet.  

Att leverans ska ske från specifika batcher försvårar den FIFO lagringsprincip som appliceras 
i det studerade objektet. Lumsden (2012) hävdar att lagringsprincipen som är bäst lämpad 
bestäms av vilken typ av fysiskt flöde produkterna har. I den större delen av verksamheten så 
har FIFO en stor fördel då detta ligger i linje med just det fysiska flödet. Dock så störs detta 
flöde när specifika batcher ska säljas och FIFO principen måste överges för dessa specifika 
orders.  

6.5 Lagerhantering och aktiviteter 
De aktiviteter som sker vid lagerhanteringen, både administrativa och fysiska, har som 
främsta syfte att uppfylla de krav som kunderna har. Precis som Kutz (2009) påstår är detta 
själva syftet med ett lager. Vilka av de olika kriterierna presenterade av författaren som 
uppfylls påvisas i tabell 6-4.  

Tabell 6-4: Kriterier och uppfyllande i enlighet med Kutz (2009) kriterier. 

Kriterie: Uppfylls detta: 
Lagra gods tillfälligt Ja 
Agera som kundservice part Nej 
Sammanställa kundorders  Ja 
Skydda godset Ja 
Hantera miljöklassade material eller avfall Ja 
Värdeskapande extraservice Ja 

 

Uppfyllande av Kutz (2009) kriterier är mycket god. Där lagret dock inte uppfyller 
författarens kriterie gäller Agera som kundservice part vilket är ett aktivt val av företaget. 
Enligt företagets standard sker kontakt mellan kund och det studerade företaget endast via 
kundserviceperson eller säljare.  

De olika fysiska aktiviteter som genomförs vid lagret kan alla sammanfattas under de 
kategorier som Kutz (2009) presenterat. Pallning, plombering, COA-dokumentation, CMR-
dokumentation, skyddsplastning, godsmärkning, MSD-blad, frostfolie, kylindikator, 
rengöring, ATR-dokumentation och mailkurir faller alla under sammanställandet av order. 
Det går i enlighet med författaren också påstå att dessa aktiviteter faller in under Skydda gods 
samt värdeskapande extraservice. Lagret hanterar flertalet produkter som kan klassas som 
miljöklassade enligt Kutz (2009).  

Att upprätthålla den nuvarande leveransservicen, vilket också Oskarsson (2013) och 
Lumsden (2006) påpekar, medför en rad lagerhanteringskostnader. Genom kartläggningen av 
kostnader presenterade i tabell 5-4 visas att den större delen (65 %) av kostnaderna kan 
härledas till endast pallning och skyddsplastning. Dessa kostnadsposter är också kartlagda av 
Oskarsson (2013) samt Pettersson och Segerstedt (2013). Klassificeringen av vart 
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kostnaderna kan påvisas är dock spridd över både Administrationskostnader samt lager- och 
hanteringskostnader sett till Pettersson och Segerstedt (2013) studie. Författarna menar vidare 
att ett företag alltid ska sträva efter att minimera dessa kostnader, något som inte aktivt görs 
hos den studerade verksamheten.   

6.6 Enhetslastningsanalys 
Arnold et al. (2012) samt Bowersox et al. (2010) hävdar att enhetslastning bidrar till en lägre 
hantering- och transportkostnad. I det studerade objektet erhålls inte dessa vinster. En 
majoritet av leveranserna lever inte upp till enhetslastningen och det samma gäller för 
produktrader. Det är tydligt i nulägeskartläggningen (tabell 5-8 och 5-9) att bristerna är stora 
för både produkter och kunder till det studerade lagret.  

I tabell 6-5 visas måluppfyllnaden hos det studerade lagret i enlighet med Arnold et al. (2012) 
kriterier. 

Tabell 6-5: Måluppfyllnad enligt Arnold et al. (2012) gällande enhetslastning. 

Mål: Hur uppfylls 
målet hos den 
studerade 
verksamheten? 

På vilket sätt? 

Minska kravet på 
platsutnyttjande samt 
hantering av produkter på 
öppna ytor. 
 

Mycket dåligt En stor majoritet av produkterna (69 %) 
som levereras ut kräver omlastning eller 
byte av pall. Detta medför att produkten 
manuellt måste placeras på en ny pall 
samt genomgå en rad aktiviteter innan 
den är redo för leverans. Detta medför 
att gods placeras och hanteras på öppna 
ytor till mycket hög grad.   
 

Förbättra effektiviteten i 
operationerna som 
genomförs i lagret. 
 

Mycket dåligt Varje gång en leverans ska levereras på 
annan pall än den lagras på krävs 
manuell omlastning. Varje leverans som 
inte levereras i enlighet med 
enhetslastning (60 %) kräver extra jobb 
vilket bidrar till en ökad komplexitet, 
tidsåtgång samt kostnad.  
 

Öka serviceförmågan genom 
höjd hastighet till leverans.  
 

Mycket dåligt Komplexiteten i form av omlastningar 
och krav att tillgodose gör att det 
studerade lagret har en låst tid på 5 dagar 
istället för 2 som den övriga 
verksamheten (pick och pack dagar). 
  

     

Precis som i analysen av lagergods kan komplexiteten vad gäller enhetslastning härledas till 
bristen på standardisering;  
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Hänsyn till standardisering av materialhanteringsprocessen har således 
inte tagits utifrån någon av de tre aspekterna presenterade av Material 
Handling Industry of America (2015). Målet med dessa aspekter är 
enligt MHIA (2015) och Swaminathan (2001) att minska variationen, 
vilket i dagsläget misslyckas hos det studerade objektet.  

Precis som Kropsu-Vehkapera et al. (2011) påpekar så medför tekniska IT-stöd och program 
vissa fördelar. Men under förutsättning att dessa inte kontrolleras och ständigt optimeras 
utnyttjas inga fördelar. Författarna påpekar även vikten av att dela information internt för att 
ständigt hålla orderprocessen optimal. Den stora bristen i efterlevnadsgrad vad gäller 
enhetslastning påvisar tydligt att så inte är fallet hos det studerade objektet. Den aktuella 
informationen finns tillgänglig hos personal i det studerade lagret men är inte förmedlad 
vidare inom organisationen, till följd av detta brister även kontrollfunktionen. 

6.7 Lean-analys för potentiella förbättringar 
Utifrån ett Lean perspektiv är det viktigt att se till vilka processer och aktiviteter som tillför 
ett värde för kunden. De sju slöserier som Liker (2004) och Slack et al. (2010) presenterar bör 
således elimineras i största möjliga mån. För att kunna göra detta krävs dock att aktiviteter 
och processer kategoriseras i enlighet med Monden (1993). I tabell 6-6 är de olika 
processerna och aktiviteterna genom orderprocessen kartlagda och utifrån detta är de 
processer där det finns icke-värdeskapande aktiviteter återgivna.  

Tabell 6-6: Tillför den studerade processen något värde i linje med Monden (1993), samt hur. 

Process: Tillför aktiviteter och 
processer ett värde?  

Hur? 

1. Hantera och kontakta 
kund 
 

Ej studerat - 

2. Presentera 
erbjudande och 
lämna offert 
 

Ja Det processer och aktiviteter 
som studien funnit tillför ett 
värde för kunden. 

3. Processa order 
 

Ja De processer som har 
identifierats tillför ett värde 
för kunden. 

4. Förberedelse att 
leverera från 
lagerpunkt 
 

Nej, endast delvis Vissa av de delprocesser och 
aktiviteter som identifierats 
är icke-värdeskapande. 

5. Transportera produkt 
till kund 
 

Ej studerat - 

 

En av de fem studerade huvudprocesserna relaterat till en order kan påvisa icke-
värdeskapande aktiviteter eller del-processer (Förberedelse att leverera från lagerpunkt). 
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Vidare har huvudprocessen som innehåller icke-värdeskapande aktiviteter brutits ned i 
enlighet med Hines och Rich (1997), se tabell 6-7.  

Tabell 6-7: Processen nedbruten i enlighet med Hines och Rich (1997) för att finna icke-värdeskapande 
aktiviteter samt processer 

Steg:  Beskrivning för det 
studerade lagret: 

Resultat: 

Studera processerna i 
flödet 

De aktiviteter och processer 
som kategoriserats som delvis 
icke-värdeskapande är; 
 

- Pallning (Omlastning) 

Identifiera slöserier I enlighet med de sju 
slöserierna presenterade av 
Liker (2004) och Slack et al. 
(2010) har följande slöserier 
identifierats: 

 

- Väntetid 
- Onödiga processer 
- Onödigt lager 
- Transport 
- Förflyttning 
- Defekter 

 
Kan processen utföras 
på ett effektivare sätt? 
 

Nej - 

Kan ett bättre 
flödesmönster finnas? 
 

Ja Genom att minimera antalet 
omlastningar som behöver göras 
på lagret.  
 

Vad sker om processen 
kan elimineras? 
 

- Slöserierna relaterade till denna 
delprocess kan minimeras. 
Samtidigt minimeras efterföljande 
aktiviteter som behöver utföras 
efter att omlastning har skett. 
 

 

Genom att omlastning sker ökar tidsåtgången i lagerhanteringen och på så sätt uppstår 
väntetid för leveranser som ska gå iväg senare. Onödigt arbete utförs samt bidrar till 
utnyttjandet av fler delprocesser i verksamheten. Onödigt lager byggs då mindre kvantiteter 
av produkter lämnas kvar, denna typ av kapitalbindning ökas således kostnaderna och risken i 
lagerhållningen enligt Aronsson et al. (2006) och Pettersson och Segerstedt (2013). 
Transporteffektivitet bidrar som en följd av att enhetslastningen inte fullt ut tillämpas samt 
extra förflyttning krävs av gods som ska levereras ut samt ställas tillbaka på lager. 
Sannolikheten för defekter ökar samtidigt precis som Aronsson et al. (2006) påpekar.  

Att fullt ut eliminera denna aktivitet är inte en bra helhetslösning som Mattsson (2012) samt 
Srinivasan (2012) påpekar. Ett flertal fall gällande specifika pallkrav, batchkrav eller 
produktspecifikation gör att pallning kan vara en värdeskapande aktivitet. Exempelvis köper 
vissa kunder små kvantiteter av vissa produkter och sammantaget så kommer inte denna 
kvantitet upp i artiklar i linje med enhetslastningsprincipen. Att leverera på en specifik pall 
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kan också ses som ett konkurrensmedel. Denna förmåga till service är enligt Oskarsson (2013) 
och Lumsden (2006) ett gott exempel på en verksamhets leveransserviceförmåga. 
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7 Slutsats	&	rekommendation	
Detta kapitel besvarar de forskningsfrågor som studien formulerat. Vidare besvaras också 
frågorna generellt genom ett mer sammanfattande stycke. Efter detta påvisas en 
rekommendation gällande åtgärder för att uppnå förbättringar i den studerade verksamheten.  

Syftet med den genomförda studien har varit att; Genomföra en kartläggning av 
logistikaktiviteter genom hela orderprocessen, samt påvisa hur effektivisering kan uppnås i 
verksamheten.  Genom besvarandet av de nedbrutna forskningsfrågorna i följande stycke kan 
syftet med studien anses vara uppfyllt. 

7.1 Utformningen av orderprocessen 
Orderprocessen är en mycket viktig del av företaget. En effektiv orderhantering kan medföra 
en rad konkurrensfördelar. Både vad gäller uppfyllande av kundönskemål men också 
kostnadsbesparingar.  

1. Hur kan orderprocessen beskrivas i det studerade företaget? 

Orderprocessen är välstrukturerad och implementerad i organisationen. Processer och 
aktiviteter är tydligt uppdelade och ansvarsfördelningen är överlag god. Den fullständiga 
orderprocessen återges i figur 7-1, vidare beskrivs del-processer för respektive steg nedan. 
Orderprocessen och dess utförande bygger på att information finns tillgängligt i ERP-
systemet samt att systemet återger en korrekt information.  

 

Figur 7-1: Övergripande orderprocessen hos Akzo Nobel 

Den utvecklade orderprocessen hos det studerade objektet kan också liknas vid de slutsatser 
och beskrivningar som presenterats i den teoretiska referensramen.  

Del-process tre, processa order, är en viktig del i den övergripande orderprocessen. Det är 
först i detta steg som Akzo Nobels verksamhet får en order från kund med ett specifikt krav 
om produkt, kvantitet, lastningsdatum och andra aktuella kriterier. Här kontrolleras ordern 
mot ERP-systemet och bekräftas till kund.  

Efter att ordern bekräftats till kund är det lagrets uppgift att i delprocess 4, Förbered att 
leverera från lagerpunkt, tillgodose de krav som har specificerats. Omfattningen av processer 
vid lagret styrs således av den information man har blivit tillhandahållen med.   

7.2 Omfattningen av lagerhanteringsaktiviteter 
Det finns en rad olika lagerhanteringsaktiviteter genom hela logistikkedjan som genomförs 
för att antingen tillgodose kundönskemål eller intern produktion. I den genomförda studien 
har de lagerhanteringsaktiviteter som genomförs efter att produkten är färdigproducerad 
kartlagts. Baserat på den analys som är genomförd kan följande svar ges på forskningsfråga 2.    
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2. Vilka lagerhanteringsaktiviteter kan relateras till orderprocessen, samt vilka 
parametrar styr omfattningen av dessa aktiviteter? 

En rad olika lagerhanteringsaktiviteter kan relateras till orderprocessen både vad gäller 
administrativa och fysiska aktiviteter. De administrativa lagerhanteringsaktiviteterna är 
bokning av transport och orderläggning i det interna lagerstyrningssystemet. Fysiska 
aktiviteterna är pallning, plombering, COA-dokumentation, CMR-dokumentation, 
skyddsplastning, godsmärkning, MSD-blad, frostfolie, kylindikator, rengöring, ATR-
dokumentation och mailkurir. Alla dessa aktiviteter går också att kategorisera på liknande sätt 
enligt den studerade litteraturen vilket styrker att processerna som enskilda aktiviteter kan 
tillföra ett värde för kunden även om de inte alltid gör så hos det studerade lagret.   

Omfattningen av lagerhanteringsaktiviteterna styrs av de specifikationer som bekräftats till 
kund i Huvudprocess 3, processa order. Från Huvudprocess 3 är det främst tre parametrar i 
orderprocessen som styr omfattningen av lagrets aktiviteter; orderkvantitet, specifika pallar 
samt enhetliga batcher. Dessa parametrar och dess påverkan är sammanfattad i tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Parametrar som påverkar omfattningen av genomförda aktiviteter 

Parameter: Orsak: Påverkan: 
Orderkvantitet Orderkvantiteten styr hur många kollin av 

respektive produkt som ska levereras. Om 
denna kvantitet inte motsvarar en full pall, 
eller multipel av en full pall behöver 
personalen lasta om produkten manuellt i 
lagret. (Frångår enhetslastning) 

• Ökad tidsåtgång 
• Ökade totalkostnader 

för 
lagerhanteringsaktivit
eter. 

• Pallkostnad 
• Komplexitet för 

kommande leveranser 
(små kvantiteter på 
lager) 

Specifika 
pallar 

Specifika pallar medför att lagerpersonal 
måste lasta om dessa produkter manuellt på 
den pall som avses användas vid respektive 
leverans. 

• Ökad tidsåtgång 
• Ökade totalkostnader 

för lagerhanteringen 
• Höga kostnader för 

pallar 
Enhetliga 
batcher 

Lagerpersonalen måste se till att den batch 
som kan levereras tas fram. I ett hyllsystem 
kan detta medföra förflyttning av gods som 
inte är aktuellt för den avsedda ordern.  

• Ökar hanteringstiden 
för lagerpersonalen 

• Ökar risken för skadat 
gods 

 

7.3 Effektivisering av orderprocessen 
Genom analysen av nuläget har följande utveckling av orderprocessen kunnat påvisas. 

3. Hur kan orderprocessen utvecklas för att så effektivt som möjligt tillgodose den 
service som avses? 
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Analysen med hjälp av Lean-metodiken påvisar att den mest omfattande icke-värdeskapande 
aktiviteten är omlastning av produkt. Ingen standard eller tydlig information om antalet 
enheter som ryms på en pall används fullt ut. Detta styrks också av de kostnader som har 
härletts i tabell 5-4.  

Avvikelserna från en standardisering gällande enhetslastning medför inte, generaliserat över 
ett antal av produkterna, så stora fördelar att omfattningen av dessa aktiviteter kan motiveras. 
Det samma gäller ett antal av de kunder som regelbundet köper produkter från det studerade 
lagret. Hos dessa kunder kan inte avvikelsen från enhetslastningen anses bidra till en ökad 
leveransservice. 

Således är den främsta effektiviseringen som kan genomföras i verksamheten med bibehållen 
leveransservice att minimera antalet omlastningar (i största möjliga mån). Att genomföra 
denna effektivisering minskar komplexiteten i hanteringen vilket bidrar till följande 
potentiella fördelar; 

• Lägre hanteringskostnader 
• Förkortad pick och pack tid 
• Minskade transportkostnader 
• Minskade lagringskostnader (platsutnyttjande, etc.) 
• Tydligare erbjudande till kund 

7.4 Generell slutsats    
Den generella slutsatsen av den genomförda studien är att 3PL-parten fullföljer sitt åtagande 
till en tillfredställande grad. De tillgodoser de specifikationer som tillhandahålls och har en 
god kännedom om produkterna, marknaden och verksamheten.  

Kostnaderna gällande hantering av gods för respektive leverans följs inte upp i tillräckligt 
stor utsträckning för att kunna påvisa någon konkret information för verksamheten. Den 
genomförda studien påvisar dock att den främsta anledningen till att kostnader uppstår genom 
hela lagerhanteringsområdet kan härröras till just omlastningen av produkter.  

Omlastningen fyller ingen värdeskapande funktion för varken den studerade verksamheten 
eller dess kunder i en majoritet av fallen. Precis som Kropsu-Vehkapera et al. (2011) påpekar 
så är främsta orsaken brist på kommunikation inom organisationen, vilket också påvisas hos den 
studerade verksamheten.    

En tydligare standardisering gällande enhetslastning kan potentiellt bidra till stora 
besparingar för organisationen genom minskningen av lagerhanteringskostnaderna. 
Incitamenten för denna implementering får dock betraktas som låga idag. Säljare påverkas i 
dagsläget inte av att lova mer komplexa och kostnadskrävande service till kunderna. Frågan 
om införandet av enhetslastning, och vidhållandet av detta, bör således ske på en 
strategisknivå inom organisationen med en kontinuerlig uppföljning.  

Att implementera enhetslastningen på en strategisknivå medför också en möjlighet att närma 
sig målet att minska tiden gällande leveransflexibilitet (från 5 till 2 dagar).  
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7.5 Rekommendationer till den studerade verksamheten 
Rekommendationerna presenterade i detta stycke vänder sig direkt till det studerade företaget. 
Dessa rekommendationer baseras på den nulägeskartläggning som genomförts, samt den 
analys och de slutsatser som dragits i studien.  

Det finns ett påtagligt utrymme för förbättringar vad gäller logistiken för det studerade lagret. 
Främsta området för förbättring gäller enhetslastning. Att inte fullfölja enhetslastningen 
medför kostnader och komplexitet genom hela logistikkedjan. De fördelar som finns med att 
inte tillämpa någon enhetslastning väger inte upp kostnaderna och komplexiteten för att 
införa detta. Kvantiteten som säljs för respektive produkt har en given påverkan på om 
enhetslastningen går att tillämpa eller inte. Det råder dock ingen tvekan om att ett antal av 
produkterna i det studerade objektet kan säljas enligt kriterierna för enhetslastning. 

Fokus bör således ligga på att fullt ut implementera enhetslastning för de produkter som säljs 
i stora kvantiteter eller många enheter, dessa är presenterad i figur 7-2. De produkter som 
först bör standardiseras är således de kategoriserade som AA, AB och BA markerade i grönt.  

Tabell 7-2: De produkter som bör enhetslastas i största möjliga mån är markerade med grönt. Dessa innefattar 
AA, AB och BA. 

 Levererad kvantitet 

A B C 

Antal 
enheter 
levererade 

A Produkt: 1, 2, 5, 6, 7, 9 Produkt: 12, 14, 
17,21 

- 

B Produkt: 3, 4, 8, 10, 11 Produkt: 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 27 

Produkt: 29, 30, 
32, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 
42, 45, 46, 50, 
51, 52, 53, 55, 
57, 58, 60, 65, 
66, 67, 71 

C - Produkt: 24 Produkt: 28, 31, 
33, 36, 43, 44, 
47, 48, 49, 54, 
56, 59, 61, 62, 
63, 64, 68, 69, 
70, 72-89 

Även om AA, AB och BA bör vara i fokus gällande effektivisering, då den potentiella 
förbättringen är störst där, finns det mening med att se över de andra klasserna. Exempelvis 
CC där produkterna levereras i små kvantiteteter och sällan. Produktrester i denna grupp kan 
vara svåra att göra sig av med och det kan till och med vara så att dessa efter tid behöver 
skrivas av i verksamheten.  

Ett effektivt sätt att implementera enhetslastningen kan härledas direkt till offerten som 
lämnas till kund. En korrekt offert gällande enhetslastning kan således göra att kvantiteten 
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som beställs av kund matchar denna. Vidare bör offerten också påvisa multiplar av denna 
enhetslastning. Att tillämpa en extrakostnad för kunden då denna enhetslastning bryts är ett 
incitament till att öka takten på effektiviseringen för produkter kategoriserade som AA, AB 
eller BA i tabell 7-2.   

Att kunna erbjuda en rad olika pallar medför ett värde för kunden. Således bör detta alternativ 
erbjudas. Varje gång produkt säljs på en annan pall än vad den levereras in på krävs dock 
extra jobb hos lagret. Således bör (om möjligt) pallalternativen hållas nere i största möjliga 
mån. Även om en viss kostnad och komplexitet kan härledas till omlastningen av produkt på 
annan palltyp så är detta en mycket liten komplexitet jämfört med bristen på enhetslastning.     

En sammanställning av enhetslastningstalen är bifogade i bilaga A. Denna visas ej av 
sekretesskäl i den offentliga versionen av denna rapport. 

Följande åtaganden bör således göras av verksamheten; 

1. Fastställa enhetslastningstal och standardisera dessa i organisationen (bifogad). 
2. Delge information om enhetslastningstalen till alla inblandade personer genom 

orderprocessen. 
3. Implementera enhetslastningstalen för alla de offerter som delges kund. Fokus bör 

vara på produkter kategoriserade som AA, AB eller BA då dessa säljs i störst 
kvantitet samt antal enheter. 

4. Implementera incitament för kunden att hålla dessa enhetslastningstal (extrakostnader 
för att bryta en pall exempelvis).  

5. Utveckla effektivare processer för att kontrollera huruvida enhetslastningen efterlevs. 
Förslagsvis hos Customer Service Organisationen (CSO), Som även kan påtala 
avvikelser i samråd med kund för att göra ändringar som tillgodoser enhetslastningen. 
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8 Diskussion	
Idén för den genomförda studien väcktes under våren 2015 då jag arbetade för Akzo Nobel 
och den studerade verksamheten. Ansvariga personer inom supply chain organisationen hade 
en känsla av att lagerhanteringen inte fungerade på ett effektivt sätt i jämförelse med de 
övriga anläggningar som opereras i verksamheten. Denna uppfattning var också vedertagen 
av flertalet organisationsområden så som kundservice, planering och transportavdelning. 
Främsta anledningen torde vara den organisationskultur som tidigare legat till grund för 
verksamheten kring lagret i Nederländerna. Vid Akzo Nobels lager har alla kundönskemål 
tillgodosetts utan att ta hänsyn till vad detta medförde. 

I den genomförda studien har ett mycket omfattande kvantitativt såväl som kvalitativt 
material legat till grund. Den känsla som uttrycktes gällande en icke optimerad effektivitet 
visade sig också stämma väl överens med nuläget. Lagerhanteringsaktiviteter utförs i en 
mycket stor utsträckning utan att tillföra något värde i majoriteten av fallen. Att effektivisera 
denna hantering medför således en rad positiva konsekvenser; exempelvis minskad 
komplexitet, lägre kostnader, minskad fryst tid för hantering vid lagret etc. Ett antal punkter 
för att implementera denna förbättring har också kunnat påvisas genom studien. 

Resultatet av studien ledde till ett antal specifika rekommendationer för att effektivisera 
verksamheten. Att generalisera dessa rekommendationer kan anses svårt. Delvis går resultatet 
dock att generalisera i den mån att man kan urskilja vissa tendenser. Exempelvis så påvisar 
ett antal författare att intern kommunikation är något mycket viktigt som ofta brister, vilket 
också är fallet i det studerade objektet, precis som det faktum att säljarna på en strategisknivå 
saknar en djupare förståelse för den operationella nivån. 

Vad gäller både validitet och reliabilitet har studien uppnått goda resultat. Intervjuer och 
informationsinsamlande har skett från ett flertal källor och den information som givits anses 
enligt författaren vara entydig. Informationen har också diskuterats med Akzo Nobel för att 
säkerställa att korrekta tolkningar har gjorts av de resonemang som förts.  

En intressant aspekt som studien inte tar hänsyn till är hur stora lagerhanteringskostnaderna 
är i relation till hela verksamheten. Kostnader som påvisas i studien omfattar endast 
lagerhanteringsaktiviteterna och dess samlade kostnadspost, men hur stora dessa 
lagerhanteringskostnader är i förhållande till hela hanteringen inräknat lagringskostnad, 
arbetsutnyttjande etc. är inte undersökt. Genomförandet av en sådan undersökning skulle än 
tydligare kunna påvisa områden där effektivisering kan genomföras. Utöver det som 
presenterats i denna studie.   

Genomförandet av detta examensarbete har varit mycket lärorikt och givande. Förståelsen för 
en stor internationell verksamhet har fördjupats och erfarenheterna gällande logistiska 
styrningen av en sådan har breddats. Det har givits insikter i hur utvecklingsarbete och 
effektiviseringar kan genomföras, men även vart brister kan uppstå i verksamheten. Jag har 
fått ett mycket bra bemötande och intresset från organisationen gällande den genomförda 
studien har varit tillfredsställande.       



76 
 

8.1 Fortsatta studier 
Resultaten i denna studie är svåra att generalisera. Ämnesområdet som sådant, lagerhantering 
och lagerhanteringseffektivitet, kan dock utvecklas ytterligare. Det saknas i min mening en 
litterär tyngd kring dessa områden. Övergripande studier och resonemang finns tillgängliga, 
exempelvis om enhetslastning, men djupare beskrivningar och modeller kring hur dessa 
områden kan utvecklas saknas. En intressant fortsatt studie vore att undersöka ett mer 
generaliserat mönster om vad enhetslastning medför för fördelar kostnadsmässigt. Hittills 
beskrivs endast att kostnaderna generellt sett ökar då enhetslastning inte tillämpas. När det 
gäller lagerhanteringseffektivitet finns det ett oändligt litterärt arkiv gällande matematiska 
optimeringsmodeller. Vad som sällan beskrivs är dock dessa modeller i ett större perspektiv. 
Vad är det som generellt sett driver komplexitet i orderhanteringen? En matematisk modell 
kan beskriva den optimala förmågan att tillgodose denna komplexitet men inte förklara varför 
den uppkommer från första början.  

Vidare finns det ett antal områden som kan vara intressant för fortsatta studier hos den 
studerade verksamheten. Exempelvis hur kostnaderna för lagerhanteringsaktiviteterna skulle 
kunna fördelas mot respektive order. Eller huruvida vissa produkter ska kategoriseras som 
MTS eller MTO, samt hur man skapar incitament till att effektivisera logistiken från säljarnas 
perspektiv.     
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10 Bilagor	

10.1 Bilaga A 
(Visas ej av Sekretesskäl) 

Anger hur många produkter som får plats på respektive pall för varje enskild artikel i 
sortimentet.  
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10.2 Bilaga B 
(Visas ej av Sekretesskäl) 

Visar de speciella krav som ställs vad gäller pallar och batcher från olika kunder. 

 


