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Bakgrund: Ett företag med en bra logistik och välfungerande IT-system har värdefulla
konkurrensfördelar. Detta är livsviktigt i en sådan konkurrensutsatt miljö som Atea
Logistics AB verkar inom. Ateas problematik med att hantera produkter med flera
ingående artiklar på ett effektivt sätt är enligt dem själva problematiskt. Därför ville
företaget att en studie skulle genomföras.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att föreslå åtgärder i inleverans- och plockprocessen
för att utveckla och underlätta identifieringen av produkter, som består av flera
artiklar med uppgift att reducera de icke-värdeskapande aktiviteterna.
Metod: Uppsatsen har ett kritiskt realistiskt synsätt och har arbetat med
fallstudiemetoden som metod. Genom intervjuer med personer på adekvata platser
inom företaget har all empiri samlats in. Teorin bygger både på böcker och relevant
forskning.
Slutsats: Rapporten identifierar ett flertal icke-värdeskapande aktiviteter som Atea bör
se över. Dessa icke-värdeskapande aktiviteterna uppkommer dels genom systemfel
och dels genom att den information som finns inte kommer till rätt person. Dessa fel
gör att personal som sedan skall göra inleverans och plock tvingas till ett flertal
aktiviteter som inte hade behövts genomföras om personen haft rätt information i
systemet. Främst är de icke-värdeskapande aktiviteterna av ett korrigerande slag då
operatörerna behöver rätta till det som blir fel i systemet. Dels handlar det om att
fraktetiketter måste skrivas ut i rätt antal eller att man behöver skicka kvarglömda
artiklar när kunden har meddelat att denne inte fått alla ingående delarna till en köpt
produkt. Även den processen med kundreklamation är en icke-värdeskapande
aktivitet.
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Genom att på kort sikt finna vägar att sprida rätt information till rätt personer kan Atea
minska dessa icke-värdeskapande aktiviteterna. Det går dock inte att eliminera dem.
En eliminering fordrar att Atea tar i de systemfelen man har. Det vill säga att man rättar
de felaktiga artiklarna och ser till att operatörerna har rätt information när de gör
inleverans på nya artiklar.
På längre sikt bör Atea överväga ett nytt och bättre affärssystem som tillåter enklare
rättning av produkter då fel inte på alla sätt går att bygga bort.

Nyckelord
Icke-värdeskapande aktiviteter, process, godsidentifiering, affärssystem,
informationsflöde och materialflöde.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel ges först en företagsbeskrivning om fallföretaget, vilket är Atea
Logistics AB. Vidare presenteras en bakgrundsbeskrivning som innehåller
företagsbakgrund och ämnesbakgrund. Sedan introduceras studiens frågeställningar
samt problemdiskussionen. I slutet av kapitel 1 finns studiens syfte och disposition.

1.1 Företagsbeskrivning
Atea Logistics AB är det fallföretaget som kommer att studeras i detta arbete. Atea
Logistics AB är en del av ATEA koncernen. Moderbolaget för koncernen är Atea ASA
som är börsnoterad i Oslo (Infotorg, u.å). Koncernen har sammanlagt 6900 anställda runt
om i världen varav 2400 inom Sverige (Atea u.å)
Atea Logistics AB är ett logistik- och tjänsteföretag som verkar inom IT-infrastruktur,
där de både levererar hårdvaran, mjukvaran och en del andra tjänster. Kunderna återfinns
inom offentlig sektor och större privata bolag. Den största marknaden för Atea Logistics
AB är de nordiska länderna (Lager- och transportchef, 2019-03-19).
Atea har idag sitt centrallager lokaliserat i Växjö som levererar ut till hela Norden och
Baltikum och skickar ut runt 500 000 systemenheter varje år. Inom verksamheten finns
också en recycling-enhet som arbetar med att återta såld utrustning. Det som går att sälja
på nytt renoveras och det som inte går att renovera kommer istället att återvinnas (Lageroch transportchef, 2019-03-19).
Atea Logistics AB genomför under 2018/2019 en nybyggnation av lager och
kontorsbyggnad utanför Växjö, som en del i deras arbete att fördubbla omsättningen. Det
26 000 kvadratmeter stora lagret förväntas vara klart och i full drift vid slutet av 2019
(Lager- och transportchef, 2019-03-19).
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1.2 Bakgrund
Synen på logistik har förändrats över tid, från att handla om att optimera lager- och
transporthantering till en större helhetsbild. Idag har de minskande resurserna och den
ökade globala handeln har satt extra höga krav på företags logistiska delar av
verksamheten (Persson et al 2003). I och med de ökade kraven har synen på logistiken
förändrats till att man ser den som en konkurrensfördel, där logistiken påverkar hela
företaget (Oskarsson et al., 2013).
Logistik kallas ibland för läran om effektiva materialflöden. Materialflödet är logistikens
primära flöde och kan delas upp i två delar. Dels en extern förflyttning av material, dels
en intern materialförflyttning, alltså inom företaget. När artiklarna förflyttas internt inom
företaget och hanteras där, kallas det för materialhantering. Det är många faktorer som
påverkar hur materialhantering ser ut i ett lager. Det vanligaste sättet på vilket man
förflyttar artiklarna är med hjälp av truck. För att kunna uppnå ett effektivt materialflöde
behövs det också ett effektivt informationsflöde. Ett effektivt informationsflöde skapar
förutsättningen till ett effektivt materialflöde. Informationsflödet innebär ett flöde av all
viktig information inom företaget och mellan olika parter. Olika affärs- och IT-system
kan användas för att skapa ett effektivt informationsflöde. Om brister i informationsflödet
uppstår så får det direkt påverkan på det fysiska materialflödet (Jonsson & Mattsson,
2016).
Artiklar som levereras in i ett företag måste rapporteras i datasystemet och det görs med
hjälp av en följesedel som kommer med produkterna. Produkterna lagras under en
kortvarig period i arean som är utsatt för godsmottagning. Sedan flyttas de vidare till
respektive plats på lagret där de ska lagras. Ibland används också en kvalitetskontroll för
att kontrollera artiklarna. Det är inte vanligt att det utförs på alla artiklar, utan man väljer
ut ett antal stickprov som kontrolleras (Oskarsson et al., 2013).
Materialhantering samt lagring av varor är en stor bit i det fysiska flödet, materialflödet,
inom ett logistiksystem. Utformningen av ett lager kan se ut på många olika sätt där det
används olika metoder för att till exempel lagra, placera och plocka. Det som eftersträvas
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är framför allt att uppnå hög effektivisering inom lagret som skapar förutsättningarna till
lägre kostnader för lagerhållning och hantering. Det ger också upphov till en ökad
leveransservice för kunden. Beroende på vilken form ett lager har, styr den hur
materialflödet ser ut och hur de olika delarna av lagret är uppbyggda. Man kan dela in ett
lager i olika zoner och beroende på vilken zonindelning som väljs, är det möjligt att
uppnå olika grader av effektivisering. Artiklarna kan tillskrivas fasta lagringsplatser, och
då krävs det också ett större utrymme, men de kan också ha flytande placering och lagras
där det finns plats. Genom att planera hur artiklarna är placerade kan det minska
hanteringsarbetet och öka effektiviteten. Dessutom kan artiklarna förvaras på flera olika
sätt, såsom vanliga ställager till helt automatiserade lösningar (Jonsson & Mattsson,
2016).

1.3 Problemdiskussion
Atea ASA befinner sig i en bransch där vinstmarginalen på produkterna är minimal och
där deras största inkomst kommer från de extratjänster som företaget erbjuder sina
kunder. I dagsläget upplever Atea Logistics AB (Atea) inleveranser som en av deras
största flaskhalsar och därför blir den delen av flödet extra känslig för problem, som kan
leda till ytterligare problem i efterföljande delar av flödet. Det inlevereras fler än 100
pallar varje dag, där det kan finnas flera olika artiklar på varje pall. Det är inte enbart
produkter som Atea köper som flödar genom deras lager, utan också deras kunders
produkter i samband med deras 3PL-tjänster (Inleverasansvarig, 2019-04-11). Atea har
flera olika flöden från inleverans till utleverans beroende på vad det är för produkt, om
det är kundspecifik produkt eller om kunden valde någon extratjänst i samband med
ordern. Det vill säga att en produkt kan gå genom ett konfigurationsflöde, direkt plockas
eller gå direkt till utleverans, ett så kallat crossdockingsflöde (Lager- och transportchef,
2019-04-11).
Konsolidering innebär att man bygger upp en större sändning av mindre, små
beställningar som går till samma kund eller plats. Det kan göras på flera olika sätt och på
olika platser i ett företag eller försörjningskedjan (Jonsson & Mattsson, 2016). Idag
tycker Atea att de har flera problem vad det gäller produkter som borde vara
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konsoliderade och deras identifiering. I Ateas fall handlar det inte om konsolidering av
små sändningar till större, utan det handlar om konsolidering och identifiering av alla
paket som tillhör samma produkt och se till att alla delar skickas till kunden
(Inköpsansvarig, 2019-04-15). En orderkonsolidering som implementeras på rätt sätt kan
leda till minskade transportkostnader och en lägre risk för förlust- och skadekostnader.
En negativ aspekt av konsolidering är att den kräver extra hantering och kan förlänga
ledtiden (Jackson, 1981). Som nämndes innan befinner sig Atea i en sådan bransch där
marginal på produkterna är små och allt extraarbete blir kostsamt för företaget. Det är
därför viktigt att minimera icke-värdeskapande aktiviteter för att reducera kostnader
(Lager- och transportchef, 2019-04-11).
Ateas problem kan tänkas uppstå på grund av bristande informationsflöde mellan
leverantörer, inköp- och lageravdelningen och problem i samband med registrering samt
identifiering av artiklar som bildar en produkt. Man kan dela upp Ateas problem i två
delar, dels problem att identifiera produkter som är uppbyggda av flera olika artiklar när
de kommer till inleverans och dels att identifiera dem när de ska plockas från lager. När
en inköpare på Atea köper in en produkt, ser inköparen produkten som en enda orderrad.
Problemen uppstår då en produkt är uppbyggd av flera komponenter (artiklar). En
produkt som köps in kan komma i flera olika paket, det kan vara allt från två paket och
upp till mer än 18 separata paket som egentligen är en produkt. Om en sådan produkt är
uppbyggd exempelvis av tre komponenter, ser inköparen den som en produkt medan de
som jobbar på lagret ser den som tre olika oberoende artiklar. Det kan leda till att
artiklarna inte skickas i samma leverans när det är dags att skicka dem till kund eller så
kan operatören helt missa delar av produkten. Ett exempel på en sådan produkt kan vara
en datorskärm som består av; en skärm, ett stativ och en fot (Inleveransansvarig, 201904-11).
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Figur 1. Visuell illustration över produkter som består av flera artiklar

Figur 1 visar visuellt Ateas problem med produkter som består av flera artiklar och som
nämns i förra stycket.
Att inte ha rätt information om produkterna gör att brister i leveransen kan uppstå. Dessa
brister leder till icke-värdeskapande aktiviteter, förseningar och att produkterna inte
levereras kompletta. De icke-värdeskapande aktiviteterna genererar inget värde för
kunden utan är enbart en belastning för den redan pressade lagerverksamheten. Ickevärdeskapande aktiviteter skapar förseningar som påverkar Ateas leveransservice vilket i
sin tur gör kunden missnöjd. Eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter är en del i
Lean-filosofin som syftar till att eliminera slöseri av olika slag. I lean filosofin finns det
sju typer av slöseri, där eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter ger företaget mer
konkurrenskraft. Det ger ytterligare upphov till flera positiva effekter på verksamheten
såsom lägre kostnader, kortare ledtider och ökad precision (Ax et al., 2015). Förseningar,
icke kompletta leveranser och uteblivna sändningar påverkar ett företags leveransservice
negativt och kan bidra till missnöjda kunder. Det finns flera leveransserviceelement och
följande är de vanligaste; lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet,
leveranstid och leveransflexibilitet. Leveransservice är alltså ett begrepp som beskriver
kundens uppfattning på kvalitén på de logistiska aktiviteterna. Genom en hög
leveransservicenivå är det möjligt att skapa mervärde för kunden (Bjørnland et al, 2001).
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Bild 1 Produkt som delas på flera ingående artiklar.

Bild 1 visar ett exempel på en produkt som består av flera artiklar och först då alla delar
är med kan man säga att man har en produkt.
Ett välfungerande affärssystem som möjliggör identifiering av artiklar är av stor
betydelse för ett företag. Det är viktigt att kunna identifiera de artiklarna som kommer in
till lager för att kunna registrera dem i systemet men också se till att man skickar rätt
produkt till rätt kund och i rätt kvantitet. Godsidentifiering kan ske på flera sätt, det kan
göras manuellt eller automatisk med så kallade Auto-ID system. De mest använda AutoID är streckkoder och RFID. Det finns flera fördelar med användning av Auto-ID, såsom
ökad effektivitet och reducerade ledtider (Mayadah et al., 2014). Det är alltså viktigt
inom ett företag att ha ett bra affärssystem för att öka effektiviteten och för att kunna
skapa värde för kunderna. En intern integration av system som används för att
informationen ska kunna flöda utan problem är av stor betydelse. Intern integration av
system ger upphov till minskat dubbelarbete och kortare ledtider (Fredholm, 2013). Atea
använder sig av streckkoder för att identifiera deras artiklar. Det kan hända att en produkt
som är uppbyggd utav flera artiklar bara har en streckkod eller att alla paket har samma
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streckkod. Det blir därför svårt för lagerarbetarna att identifiera resterande artiklar. När
orderavdelningen lägger en order skapas en produkt i affärssystemet, denna produkt kan
antingen läggas upp som en enskild produkt (utan ingående artiklar) eller som en
moderartikel (med flera ingående artiklar). Strukturen på en produkt kan ändras fram tills
dess att inleveransavdelningen gör första inleverans på produkten. Därefter är produkten
låst för ändring i artikel strukturen. Detta kan leda till problem om inleverans inte får hela
produkten samtidigt eller på annat sätt kan få information om hur produkten ser ut och på
grund av detta gör en felaktig inleverans. Blir det fel så är det upp till lagerarbetarna att
själva veta vad som ska plockas då systemstöd för detta saknas (Inköpsansvarig, 201904-15).
Idag har varje avdelning fokus framför allt på den delen av verksamheten som de arbetar
med. Ett exempel är inköpsavdelningen som fokuserar primärt på inköp (Inköpsansvarig,
2019-04-15). Det kan finnas information som skulle kunna hjälpa lageravdelningen att
tidigare identifiera produkter som består av flera artiklar. Problemet är att man inte tänker
på den informationen i första steget och då missar de att föra fram den informationen till
logistikavdelningen. Informationsutbytet mellan inköp- och lageravdelningen måste vara
väldigt tydlig för att kunna identifiera problem innan de uppstår och åtgärda dem (Lageroch transportchef, 2019-04-11).
Det är viktigt att man har en helhetssyn för att det ska bli möjligt att utvecklas och alla
funktioner måste jobba mot de gemensamma målen och strategierna. I en traditionell
organisation är det enbart VD som har en överblick över hela verksamheten, medan
funktionsansvariga fokuserar enbart på deras respektive avdelningar vilket kan leda till
suboptimering. En funktionsorienterad verksamhet kan leda till bland annat brist på
information, kvalitetssystem och informationsvägar. Processorienterad verksamhet till
skillnad från den tidigare nämnda tar hänsyn till helhetssynen, så att alla har tillgång till
den och har möjlighet att använda all information. Processorientering är ett sätt att ändra
verksamheten från det traditionella synsättet till det processorienterade synsättet
(Ljungberg & Larsson, 2012).
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1.4 Frågeställningar
● Vilka icke-värdeskapande aktiviteter finns det i samband med identifiering av
produkter som består av flera artiklar i inleverans- och plockprocessen?
● Vilka förbättringar skulle kunna vara användbara för företaget i syfte att underlätta
identifieringen och undvika icke-värdeskapande aktiviteter?

1.5 Syfte
Syftet med uppsatsen är att föreslå åtgärder i inleverans- och plockprocessen för att
utveckla och underlätta identifieringen av produkter, som består av flera artiklar med
uppgift att reducera de icke-värdeskapande aktiviteterna.

1.6 Disposition

Figur 2 Dispositionsillustration
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2. Metod
Detta är ett metodkapitel som har till syfte att förklara tillvägagångssätten som användes
i studien för att svara på frågeställningarna. Kapitlet är byggd utav flera underkapitel
där teorin beskrivs och där det sedan följer en motivering av författarna som förklarar
metodvalet. Kapitlet börjar med en presentation av vetenskapliga synsätt och
vetenskapliga angreppssätt. Därefter kommer en beskrivning av forskningsmetod,
undersökningsdesign, urval och datainsamling. Sedan presenteras analysmetod,
sanningskriterier, generaliserbarhet och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av arbetsprocessen och en sammanfattande modell.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Frågeställningar som anses vara epistemologiska, behandlar vad som är eller kan anses
som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. En viktig fråga inom ämnet är om den
sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån naturvetenskapliga principer. Inom
företagsekonomi finns det flera skilda filosofiska synsätt; bland annat positivismen,

hermeneutiken och kritisk realism.
Positivism förespråkar att man applicerar naturvetenskapliga metoder vid analys av
sociala fenomen. Det hermeneutiken menar är istället, att man inte ska använda sig av en
naturvetenskaplig metod när man behandlar sociala fenomen och den sociala
verkligheten. Istället förespråkar hermeneutiken att tolka och värdera människors
handlingar. Med denna metod vill man få fram människors uppfattning snarare än deras
omgivnings uppfattning (Bryman & Bell, 2017).
Kritisk realism fokuserar på att förklara vad vi ser och upplever. Kritisk realism anser att
det finns två steg till att förstå omvärlden. Det första steget är det vi upplever och ser. Det
andra steget är den mentala bearbetning som sker efter upplevelsen (Saunders et al.,
2016).
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2.1.2 Studiens vetenskapliga synsätt
Denna studie kommer att utgå från ett kritiskt realistiskt perspektiv då denna studie med
hjälp av intervjuer kommer avbilda Ateas leveransflöde och problem i samband med
godsidentifieringen. Respondenter från intervjuerna kommer att beskriva sin verklighet
och hur de upplever den. Det kommer alltså att beskrivas hur de ser på problemet och
vilka problem som de upplever i samband med identifieringen.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Enligt Bryman & Bell (2017) finns det inom samhällsvetenskaplig forskning i stort sett
två dominerande angreppssätt. Det är induktion och deduktion. Båda begreppen handlar
om hur teori och praktik hänger ihop inom samhällsvetenskapen. Processen som används
vid deduktion respektive induktion skiljer sig åt väldigt mycket (Bryman & Bell, 2017).
2.2.1 Deduktion
Deduktion är det angreppssättet som är vanligast av de två angreppssätten och den brukar
också kallas för “teoriprövning”. Strukturen på den deduktiva processen är oftast linjär,
men det behöver inte vara så. Figur 3 visar den vanligaste strukturen på en deduktiv
process. Första stegen har sina grunder i teorin. Processen börjar genom att kombinera
den kunskap som finns inom ett visst område och de teoretiska övervägandena. Detta
görs för att konstruera en eller flera hypoteser, vilket är nästa steg i processen. Sedan
samlas data in som baseras på teorin för att kunna få ett resultat. Då det finns ett resultat
kan hypotesen accepteras eller förkastas beroende på resultatet. Det sista steget i
processen är omformulering av teorin. Vid deduktiv forskning skapas ingen ny teori utan
befintlig teori testas med empiriska data (Bryman & Bell, 2017).
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Figur 3 Den vanligaste strukturen på en deduktiv process (Bryman & Bell, 2017)

2.2.2 Induktion
Induktion brukar också kallas för “teorigenerering”. När man använder sig av induktion
som angreppssätt, syftar man på att generera teorier. Först beskrivs orsakerna till
resultaten och sedan kopplas den tillbaka till den bakomliggande teorin. Med andra ord i
fallet av det induktiva angreppssättet är teorin resultatet av forskningen där man på grund
av resultatet drar generaliserbara slutsatser. Ett näraliggande angreppssätt med induktion
och vilken används av induktiva forskare är grundad teori. Inom grundad teori baseras
teori på empiriska data (Bryman & Bell, 2017).
2.2.3 Studiens vetenskapliga angreppssätt
Det angreppssätt som är lämpligast för denna studie är enligt författarna deduktion.
Denna studie kommer följa i stort sett den deduktiva processen. Först i studien kommer
relevant teori att samlas in. Sedan kommer empiriska data samlas in. Sedan med hjälp av
de föregående bitarna kommer slutligen ett resultat som hjälper till att besvara frågorna.
Studien kommer dock inte använda några hypoteser, den delen av den deduktiva
processen uteblir.
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2.3 Forskningsmetod
Det finns två olika typer av forskningsmetoder, kvantitativ- och kvalitativ metod. Den
kvantitativa metoden fokuserar på att analysera siffror. Som på ett deduktivt sätt angriper
problemen och testar teori mot praktisk forskning. Kvantitativa metoden är också starkt
kopplad till ett objektivistiskt synsätt som säger att sociala företeelser och världen är
oberoende av varandra (Bryman & Bell, 2017).
Kvalitativ forskningsmetod lägger till skillnad från den kvantitativa metoden fokus på
tolkning av ord och hur det uppfattas. Den kvalitativa metoden har ett induktivt
angreppssätt med syfte att generera teori. Metoden har även ett konstruktionistiskt synsätt
som innebär att sociala företeelser och vad de innebär är något som sociala aktörer skapar
(Bryman & Bell, 2017).
2.3.1 Studiens forskningsmetod
För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar har författarna genomfört semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer där respondentens personliga värderingar och
deras syn på verklighet är en del av datainsamlingen. Därför har denna studie ett
kvalitativt utgångsläge. Dessutom är detta arbete en fallstudie vilket styrker valet av en
kvalitativ forskningsmetod.

2.4 Undersökningsdesign
En undersökning bygger på flera olika delar som skall bindas samman till en enhet. Det
blir med andra ord ett ramverk för hur insamlingen och analysen av data kommer
genomföras (Bryman & Bell, 2017). Undersökningen är ett sätt att ta sig mellan två
platser; en före undersökning (här), och en efter undersökningen (där). Genom en väl
designad resa kan forskaren presentera dels hur resan startade, hur den genomfördes,
samt vad målet för resan blev (Yin, 2006). Yin (2006) listar resans olika stadier:
●

Frågeställning

●

Hypotes

●

Analys
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●

Logisk koppling mellan data och hypoteser

●

Tolkningskriterier för resultatet

2.4.1 Olika ramverk
Det finns flera olika sätt att skapa ramverk och nedan följer en kortfattad förklaring av
dem.
● Experimentell design
Det är en undersökningsdesign som är typisk för kvantitativ forskning.
Den förekommer inte så ofta inom företagsekonomin, då det är svårt
att skapa en tillfredsställande kontrollnivå inom företagsekonomisk
forskning. Experiment går ut på att påverka variabler, vilket är svårt
inom företagsekonomin (Bryman & Bell, 2017).
● Tvärsnittsstudier
Bygger på att många olika fall studeras vid en tidpunkt för att hitta
kvantifierbara data till flera variabler för att på detta sätt upptäcka
mönster eller samband (Bryman & Bell, 2017)
● Longitudinell
Genom att följa objekt under en lång tid kan forskare analysera
förändringar över tid (Bryman & Bell, 2017)
● Komparativ (jämförande)
Genom att studera helt olika fall kan forskaren få en djupare förståelse
för ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2017)
2.4.2 Fallstudier
Fallstudier karakteriseras av få fall som studeras ur flera aspekter (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2011). Yin (2006) gör gällande att fallstudiemetoden enskilt varken är
ett sätt att samla in data eller ett sätt att designa en undersökning utan en komplett
forskningsmetod som heltäckande omfattar hela forsknings kedja från uppstart och val av
forskningsfrågor till datainsamling vidare till analys och sist slutsatsen.
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Yin (2006) finner metoden lämplig i ett flertal fall såsom forskning inom ekonomi där
man som vi just nu gör studerar ett enskilt företags problematik med hur de skall lösa
sampackning av inleveranser.
2.4.3 Val av undersökningsdesign
Studien kommer genomföras på ett enda fall på Atea Logistics AB, det är därför
fallstudiedesignen som passar bäst som undersökningsdesign. Fokus ligger på
undersökning av Ateas inleverans- och plockprocess för att identifiera de ickevärdeskapande aktiviteterna i samband med produkter som består av flera artiklar. Med
en bättre förståelse om hur och varför identifieringsproblem uppstår kommer det att bli
lättare att analysera problemet och skapa förbättringsförslag till Atea.

2.5 Urval
Ett urval eller stickprov brukar göras när man vill samla in data från en population. En
population är oftast alldeles för omfattande i sin storlek och därför kommer man
förmodligen inte ha kapacitet att undersöka hela populationen. Det finns olika metoder
för att välja ett urval. Om man vill göra det möjligt att kunna generalisera urvalet över
hela populationen krävs det att urvalet är representativt (Bryman & Bell, 2017).
2.5.1 Urvalstekniker
En viktig fråga när det gäller urval är om urvalstekniken ska vara baserad på
slumpmässig grund eller framtagen på annat sätt. Det vill säga om det är
sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att stickprovet
utförs slumpmässigt. Det innebär med andra ord att varje individ har lika stor sannolikhet
att vara med. Genom att använda sig av sannolikhetsurval kan man uppnå ett
representativt urval och minimerar samplingsfel. Den andra urvalstekniken är ickesannolikhetsurval och där ingår alla andra sätt som används för att få fram ett urval
(Bryman & Bell, 2017).
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2.5.2 Kvoturval
Kvoturval är ett urval som inte är så populärt inom den akademiska världen. Den används
mer av företag och går ut på att man tar ut stickprov ur en population som har i syfte att
spegla en kategori. En sådan kategori kan till exempel vara kön eller ålder. Kvoturval är
också av urvalstypen som inte baseras på slump (Bryman & Bell, 2017).
2.5.3 Målstyrt urval
Målstyrt urval kallas också för ändamålsstyrt urval vilket innebär att respondenterna väljs
strategiskt baserat på deras möjlighet att besvara frågorna. Det finns flera utformningar av
ett målstyrt urval och de används framför allt inom kvalitativa undersökningar. Eftersom
målstyrt urval är av icke-sannolikhetsurval går det inte att generalisera resultaten
(Bryman & Bell, 2017).
2.5.4 Snöbollsurval
Snöbollsurval är en form av målstyrt urval och den liknar bekvämlighetsurval. När man
arbetar med snöbollsurval kan man tänka sig som själva namnet säger att man skapar en
snöboll, man börjar med några få respondenter och sedan använder dem för att nå fler
personer och öka antalet respondenter (Bryman & Bell, 2017).
2.5.5 Studiens urval
I studien kommer ett målstyrt urval att användas. Författarna intervjuar de lämpligaste
personerna på företaget som har den största kunskapen om problemet och som bäst kan
besvara frågorna. Dessutom används snöbollsurval som gör det möjligt för författarna att
nå ytterligare personer som kan vara relevanta att intervjua. På detta sätt blir det möjligt
för författarna att få den bästa informationen om problemet och i fall där det finns behov
av att göra flera intervjuer, kan man nå fler personer med hjälp av de som redan har
frågats.
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2.6 Datainsamling
2.6.1 Primärdata och sekundärdata
Primärdata är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) data som samlats in av
forskaren för den aktuella studien. Exempel på primärdata är information som forskaren
samlar in med hjälp av enkäter, intervjuer eller undersökningar. Sekundärdata är däremot
data som redan finns insamlad och det är till exempel information hämtad från hemsidor,
dokument eller andra källor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Det finns enligt Yin (2006) några olika principer som bör följas vid insamling av data.
Dessa principer är:
● Använd flera källor till information.
Yin (2006) rekommenderar att använda flera olika källor för att på det
sättet stärka studiens reliabilitet, genom att söka samstämmighet i den
insamlade data.
Genom att triangulera insamlad data till enskilda fakta kan man
förenkla analysen genom att forskaren redan från början tar hand om
problem som begreppsvaliditet (Yin, 2006).
● Ordna all data i databas.
Det är också viktigt att samla data på rätt sätt från början Yin (2006)
rekommenderar att samla data både i databas och i en forskarrapport
(fallstudieanteckning), i databasen samlas alla tabellmaterial som
samlats in. Genom att ordna data på detta vis möjliggörs det för andra
forskare att ta del av det insamlade materialet (Yin, 2006).
● Skapa en beviskedja.
Genom att sammanlänka alla olika steg i fallstudien så det är möjligt
för en extern observatör att följa hela studien kan reliabiliteten i
studien ytterligare stärkas (Yin, 2006).
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2.6.2 Intervjuer
Intervjuer är ett vanligt sätt inom den sociala världen i syfte att samla in information. En
forskningsintervju kan vara utformat på olika sätt. Man delar upp intervjuformerna i tre
typer: Strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju.
Respondenterna i en intervju kan väljas både slumpmässigt och icke-slumpmässigt. Det
som skiljer de olika typerna av intervju är graden av struktur i frågorna och flexibiliteten i
samtalet, det vill säga man går från helt förutbestämda frågor till att bara ha ett antal
teman som man pratar fritt om. Strukturerade intervjuer brukar användas vid kvantitativ
forskning medan ostrukturerade intervjuer används vid kvalitativ forskning (Bryman &
Bell, 2017).
Datum

Befattning

Insamlingsmetod

Ämne

2019-03-19

Lager- och
transportchef

Ostrukturerad
intervju

Introduktion till företaget och
genomvandring av lagret

2019-04-02

Lager- och
transportchef

Ostrukturerad
intervju

Avgränsning av problemfrågorna

2019-04-11

Lager- och
transportchef och
Inleveransansvarig

Ostrukturerad
intervju

Information om produkter som består
av flera artiklar och beskrivning av
Ateas flöden

2019-04-11

Inleveransansvarig

Ostrukturerad
intervju

Rundvandring på inleverans och
information om problemet med
konsolidering och godsidentifiering

2019-04-15

Inköpsansvarig

Ostrukturerad
intervju

Synen på problemet från inköpssidan

2019-05-09

Inleveransoperatör
och Gruppchef

Semi-strukturerad
intervju

Extra empiriinsamling från plock och
inleverans

Tabell 1: Tabellen visar intervjuer gjorda av författarna på Atea

2.6.3 Studiens datainsamling
Genom att genomföra flera olika intervjuer med olika personer i olika positioner med
insyn i problematiken, tas hänsyn till första principen. Insamlande av data och
organisering av denna har skett löpande därför anses att även andra principen är uppfylld.
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Den tredje principen säkerställs genom att studiens handledare hela tiden varit delaktig
och kunnat läsa och kommentera framåtskridandet samt att de intervjuade personerna fått
återkoppling och kunnat påverka sin data löpande.
Den data som använts i studien och som klassificerats som sekundära är främst redan
existerande flödesscheman.
Den metod som valdes för studien är ostrukturerade intervjuer till en början för att få en
djupare förståelse för problematiken. När en fördjupad förståelse av problemet erhölls
övergick intervjuerna till en mer semistrukturerad intervjuform. Intervjuerna som
genomförts har dels varit i mötesform där flera personer från företaget deltagit, enskilda
intervjuer med personer på företaget samt via mail och telefonkontakt för att få svar på
enstaka frågor.

2.7 Analysmetod
Vid analysen av fallstudiedata finns det flera olika tillvägagångssätt. Vid just fallstudier är
det särskilt svårt eftersom strategier inte är speciellt definierade. Författaren Yin (2006) tar
upp fem olika tillvägagångssätt för analys av fallstudier; mönsterjämförelse, utformning av
förklaringar, tidsserieanalyser, programlogiska modeller och synteser mellan olika fall
(Yin, 2006).
2.7.1 Olika analysmodeller
Mönsterjämförelser innebär att man jämför ett empiriskt grundat mönster med ett förväntat
mönster. Utformning av förklaringar är en form av mönsterjämförelse där målet att
analysera fallstudiedata genom att bygga upp en förklaring av fallet. Den tredje analytiska
tekniken är tidsserieanalyser som går ut på att man analyserar empiriska data och jämför
den över tid. Användning av programlogiska modeller som en analytisk teknik innebär att
man matchar eller jämför empiriskt observerade skeenden med teoretiskt förväntade
händelser. Synteser mellan olika fall är analysteknik som används framför allt vid
fallstudien består av minst två fall. Tekniken går ut på att varje fall betraktas som ett enskilt
fall och där man försöker identifierar särskilda drag för fallet (Yin, 2006).
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2.7.2 Studiens analysmetod
Den analysmetod som är mest lämplig för den här studien är programlogisk metod. Den
metoden går ut på att man med hjälp av en händelsekedja tar fram en orsak-effekt (Yin,
2006). Detta görs genom att författarna jämför observerad empiri med insamlad teori. Ateas
problem ligger till grund för insamlad teori och intervjuerna med Atea kring problemet står
för den empiriska delen av uppsatsen. I analysen kommer teorin och empirin att ställas mot
varandra vilket leder till framställning av slutsatser.

2.8 Sanningskriterier
Vid arbeten med fallstudier och bedömning av dess kvalité används vanligtvis fyra
kriterier; Begreppsvaliditet, Reliabilitet, Intern validitet och Extern validitet.
2.8.1 Begreppsvaliditet
Begreppsvaliditet handlar om att definiera samhällsvetenskapliga begrepp. Det finns tre
slags tillvägagångssätt för att öka begreppsvaliditeten. De två första tillvägagångssätten
sker vid datainsamling och innebär att man utökar antal källor och på så vis gör så att
man får en sammanlöpande och samstämmande undersökningsform. Det andra
tillvägagångssättet går ut på att upprätta en beviskedja. Det tredje tillvägagångssättet
handlar om att låta nyckelpersoner granska ett utkast för att eventuellt identifiera något
som avviker från verkligheten för att detta ska kunna åtgärdas i sådana fall (Yin, 2007).
2.8.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning får samma resultat om den skulle
genomföras igen eller om de påverkas av slumpmässiga förutsättningar (Yin, 2007).
2.8.3 Intern och extern validitet
Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som påstår att två eller fler variabler
påverkar varandra, verkligen kan vara säker på att det är just de variablerna som påverkar
varandra och att det inte är en utomstående variabel. Extern validitet handlar om
resultatet från undersökningen kan generaliseras utöver den specifika undersökningens
kontext (Bryman & Bell, 2017).
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2.8.4 Studiens sanningskriterier
För att öka den intern validitet kommer studien använda sig av programlogisk metod.
Extern validitet är oftast svår att uppnå i en fallstudie. Genom att applicera teori och
generella förbättringsförslag finns det möjligheter att applicerar resultaten på liknande
verksamheter som upplever samma problem. För att öka begreppsvaliditet kommer det att
användas flera källor vid insamling av empiriskdata. Vi har även låtit några respondenter
granska den empiriska delen av arbetet för att försöka öka begreppsvaliditeten. Det
återstående kvalitetsmåttet är reliabilitet. För att skapa en viss reliabilitet har studien varit
transparent vid redovisning av källor och referenser och försökt vara så tydlige av det
tillvägagångsätt som studien har följt.

2.9 Generaliserbarhet
2.9.1 Statistisk vs. analytisk generalisering
Det finns två typer av generalisering; statistisk generalisering och analytisk
generalisering. Den statistiska generaliseringen är den som är vanligare men den är inte
lika relevant när det gäller fallstudier. Den formen går ut på att man generaliserar de
resultat om en population på basis av de undersökningar som gjordes på ett stickprov.
Statistisk generalisering är vanligast vid surveyundersökningar. Den analytiska
generaliseringen används framför allt när man generaliserar resultat från fallstudier och
den kan användas oberoende om det är enfallsstudier eller flerfallsstudier. Den innebär att
man först använder teorin som redan finns, för att sedan jämföra resultat från fallstudien
med andra fall. Om det visar sig att flera fall stödjer samma teori, är teorin generaliserbar
(Yin, 2015).
2.9.2 Studiens generaliseringsbarhet
Den generaliserbarhetstypen som kommer att användas i denna studie är den analytiska
generaliseringen. Eftersom denna studie är en fallstudie, blir den analytiska
generaliseringen mest lämplig. Den gör det möjligt att använda teorin från den här
studien i framtida studier som behandlar liknande problem med identifiering av produkter
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som består av flera artiklar samt eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter som
skapas i samband med detta.

2.10 Etiska överväganden
Eftersom forskning inte är ett statiskt ämne aktualiseras ständigt nya etiska problem i takt
med att nya forskningsfrågor studeras eller nya metoder börjar tas i bruk. All forskning
kräver att man som forskare gör överväganden och att hitta en balans mellan olika
likvärdiga intressen som att skydda individen och att ta fram ny kunskap
(Vetenskapsrådet, 2011).
Det är viktigt att alla former av forskning oavsett nivå följer vissa etiska principer. Enligt
Bryman och Bell (2017) finns det 4 viktiga principer:
●

Att det inte uppstår skada för deltagarnas del

●

Brist på samtycke från deltagarnas sida

●

Inskränkning av privatliv

●

Bedrägeri eller falska förespeglingar eller undanhållande av viktig
information

2.10.1 Studiens etiska överväganden
Alla deltagare i studien har informerats om vad syftet med studien är. De har också fått
frågan om anonymitet vilket har lösts genom att endast titel på intervjupersonen har
angivits. Eftersom frågeställningen endast rör valt företag anses att ingen kränkning av
privatliv förekommit. Författarna har löpande låtit deltagarna studera sina svar och hur de
använts samt kunnat påverka studiens vidare arbete. Med detta anses alla etiska
överväganden ha beaktats.
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2.12 Sammanfattning av metodkapitlet
Vetenskaplig synsätt

•Postivstim

Vetenskaplig
angreppssätt

•Deduktion

Forskningsmetod

•Kvalitativt

Undersökningsdesign

•Fallstudie

Urval
Datainsamling

Analysmetod

•Målstyrt urval
•Snöbollsurval
•Ostrukturerad intervju
•Semi-strukturerad intervju
•Programlogisk metod

Sanningskriterier

•Begreppsvaliditet och reliabilitet,
•Intern validitet och extern validitet

Generaliserbarhet

•Analytiska generaliseringen

Etiska överväganden

•Alla

Figur 4 Metodsammanfattning
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3. Teori
I detta kapitel kommer relevant teori att presenteras och som sedan kommer att användas
för att svara på frågeställningarna. Teorikapitlet inleds med en förklaring av Supply
chain management och logistikbegreppen i stort vilket följs av teori kring processer,
lager och lean.

3.1 Supply chain management och logistik
Logistik är ett system som i sin tur är uppbyggd av flera delsystem, vilka är ytterligare
uppbyggda av ännu fler komponenter. När man pratar om logistik och supply chain
management kan man dra olika gränser beroende på vilket perspektiv man har. Jonsson &
Mattsson, (2016) nämner tre perspektiv; Intern perspektiv med gränser inom det egna
företaget, externt perspektiv med gränser som tar också hänsyn till närmaste leverantörer
samt kunder och nätverksperspektiv som tar hänsyn till leverantörers leverantörer och
kunders kunder.
Inom logistiksystemet finns det två flöden, materialflöde och informationsflöde.
Materialflöde brukar också kallas för det fysiska flödet. Alla de aktiviteter som innebär
förflyttning av fysiska produkter är materialflöde. Det är inte enbart förflyttning som
utgör det fysiska flödet, utan också lagring och hantering av varor. Det är alltså
logistikens primära flöde. Informationsflödet handlar om förflyttning av information.
Informationsflödet är det flödet som gör det möjligt för materialflödet att fungera. Den
innehåller all information som till exempel efterfrågan, lagertillgänglighet och
leveranstider. Man kan också kalla ett företags affärssystem för ett informationsflöde
(Jonsson & Mattsson, 2016).
Företagets logistiksystem kan beskrivas på olika sätt. Man pratar framför allt om tre
delsystem; materialförsörjning, produktion och distribution. Det är också möjligt att dela
upp ett logistiksystem på olika processer och funktioner (Ballou, 2007).
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Målen med ett välfungerande logistiksystem är framför allt att skapa värde för kunden,
men också att minska kostnader. Värde för kunden kan skapas genom att öka den kundoch leveransservicenivå som ger högst kundvärde (Jonsson & Matsson, 2016).

3.2 Process
Ljungberg och Larsson (2012) definierar i sin bok en process enligt följande:
“En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder
information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer
behovet.”
En annan väldigt liknande definition av process begreppet presenteras av Bergman och
Klefsjö (2012) enligt följande: “En process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i
tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”.
3.2.1 Processens kännetecken
Bergman och Klefsjö (2012) menar att för att kunna definiera en process, kan man ofta
använda sig av några kännetecken som processer brukar ha. En process är uppbyggd av
olika aktiviteter som är sammanlänkade, där det också finns en kund och leverantör av
processen. En process också innehåller en aktivitet som börjar samt en som avslutar
processen. Dessutom bör den tillföra ett värde och kunna upprepas.
3.2.2 Olika typer av processer
Processer kan delas in i tre kategorier; huvudprocesser, stödprocesser och
ledningsprocesser. I varje kategori ingår det olika slags processer som kan skilja sig från
varandra väldigt mycket, men de har samma syfte; att skapa värde åt kunden. De olika
processerna har till syfte att skapa värde för olika typer av kunder. Huvudprocessernas
fokus ligger i att man skapar värde för de externa kunderna, medan stödprocessernas
fokus är att underlätta det för huvudprocesserna och leverera resurser till dessa. I
stödprocesserna är de interna kunderna i fokus. Ledningsprocesser fokuserar också på de
interna kunderna, deras uppgift är att styra företaget. Processerna kan brytas ner och delas
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upp i mindre processer, delprocesser. Dessa delprocesser är Individuella processer,
funktionella processer och kärnprocesser. (Bergman & Klefsjö, 2012).

3.3 Processledning
Processledning är ett begrepp som har stor anknytning till processer som själva namnet
säger. Processledning är framför allt ett arbetssätt och används när man ständigt vill
förbättra sin verksamhet med fokus på processer. Den kan delas upp i fyra faser, där varje
fas har en koppling till PDSA cykeln. Figur 5 visar på de olika stegen i processledning
(Bergman & Klefsjö, 2012).

Figur 5.Olika steg i processledning (Bergman & Klefsjö s464)

3.3.1 Fas 1: Initiera
Som Figuren 5 visar ingår fas 1 i två steg. Det är att tilldela ägarskap och beskriva
gränser. I den första fasen är det viktigt att inse hur viktigt det är att fokusera på
processerna. Det är också viktigt att bestämma vilka företagets viktigaste processer är. I

34

första fasen väljer man en så kallad “processägare” som tilldelas en process och har i
uppgift att utveckla den. När man arbetar med processledning brukar man framför allt
arbeta med huvudprocesser, men det är också möjligt att använda det på delprocesser
(Bergman & Klefsjö, 2012).
3.3.2 Fas 2: Definiera
I andra fasen ingår bara ett steg; förstå processen. I den fasen är det viktigt att man har en
klar bild över hur processen ser ut. Det kan göras med hjälp av olika hjälpmedel. För att
göra det kan man titta på processens kännetecken som nämns i avsnitt 3.2.1. Processens
kännetecken, men det är också möjligt att kartlägga processen för att få en tydlig bild.
Kartläggning kan göras med en processkarta som kan ha olika utformningar (Bergman &
Klefsjö, 2012).
3.3.3 Fas 3: Observera
Den tredje fasen är den som har flest steg. Här ingår följande: Fastställning av
parametrar, genomförande av mätningar och återföring av information och analys. Man
kan säga att den fasen handlar i princip enbart om empiri, där data samlas in för hur
processen har varit och vilken kvalitet den har. Det ger sedan underlag när
förbättringsarbeten har införts och gör det möjligt att jämföra med tidigare data (Bergman
& Klefsjö, 2012).
3.3.4 Fas 4: Förbättra
Det är den sista fasen i processledningen där man använder tidigare insamlad data för att
förbättra processen. Syftet är att förbättra processens kvalitet, effektivitet och
anpassningsförmåga. Det är också viktigt att inte stanna vid en förbättring utan försöka
ständigt utveckla processen (Bergman & Klefsjö, 2012).
3.3.5 Processkartläggning
Processkartläggning är en visuell illustration av processerna som har i syfte att förtydliga
processen, möjliggöra att analysera processen och underlätta förståelsen av dess funktion
(Klotz et al., 2008).
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Man kan kartlägga en process på flera olika sätt och den kan ha olika utseende. Två
exempel på hur en processkartläggning kan se ut är ett flödesschema och ett blockschema
(Bergman & Klefsjö, 2012).
Processkartläggning kan vara ett bra verktyg när man arbetar med processledning och
ständiga förbättringar. En processkarta visar tydligt de aktiviteter som ingår i processen
samt hur den skapar värde för kunden. En sådan processkarta kan sedan underlätta att bli
av med aktiviteter som inte skapar något värde för kunden eller som kräver onödiga
resurser (Klotz et al., 2008).
Genom att kartlägga de processer som en organisation har, är det möjligt att skapa en
helhetsbild av processerna och underlättar att se de som skapar mest värde. Det bidrar
också till att man ser var i företaget sker gränsöverskridande mellan olika avdelningar och
minskar risken för suboptimering (Ljungberg & Larsson, 2012). En processkartläggning
kan användas både när man har som syfte att få en övergripande bild av verksamheten,
dess processer och aktiviteter, men det är också möjligt att använda den på en mer
detaljerad nivå (Soliman, 1998).

3.4 Lager
Lagerhållning är en stor och viktig del av logistiken. Ett väl fungerande lagersystem
bidrar till att kunderna blir nöjda och skapar värde för dem. Det finns flera typer av lager
som kan ha olika roller och skapa värde på olika sätt. Ett företag kan använda sig av
traditionella lager i alla storlekar för att lagra sina produkter eller minska variationer i
efterfrågan och produktion. Lager kan också användas som stationer som har i uppgift att
konsolidera/de-konsolidera leveranser eller sådana som har funktion av en plattform för
cross docking. Det finns också lager som enbart tar hand om returflödet eller lager där
många extratjänster produceras i syfte att skapa extra värde för kunden. Exempel på
sådana extratjänster kan vara paketering, prissättning eller någon sorts av
produktkonfigurering (Gu et al. 2007).
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Lager är också relevanta när det gäller kostnadsperspektivet. Lagret kan stå för en stor del
av logistikkostnader för företaget och där finns det stora möjligheter till förändring samt
förbättring (Baker & Canessa, 2009).
Stor konkurrens på marknaden sätter stor press på lagerarbete. Det är också filosofier som
Just In Time och Lean som gör att lagerarbete blir en större utmaning, men åt andra sidan
gör det möjligt att utvecklas. Det är också tack vare teknologin som gör att lagerarbete
blir lättare. Exempel på detta är de tillgängliga informationsteknologier såsom
streckkoder och radioidentifiering, men också affärssystem som kan kontrollera lager och
göra beräkningar, så kallade Warehouse Management Systems (WMS) (Gu et al, 2007).
3.4.1 Lagerlayout och prioritering
Ett lager kan se ut på många olika sätt och det är nästan omöjligt att ta fram en
generaliserad bild och välja en layout som fungerar för alla typer av lager. Hur ett lager är
uppbyggd och vilken layout den har baseras därför på många faktorer. Exempel på
faktorer som påverkar layouten på ett lager är: antalet och placering av portar, tillgång till
gångarna, ytan med mera. Det som man vill framför allt uppnå med en bra lagerlayout är
att utnyttja så stor yta som möjligt, minska ledtider, öka effektiviteten samt minska
materialhanteringskostnader (Huertas et al., 2007).
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Jonsson & Mattsson (2016) beskriver två huvudtyper av lagerlayout: lagerlayout med
linjärt flöde och lagerlayout med U-format flöde. Illustration finns i figur 6

Figur 6 Lagerlayout, (Jonsson & Mattssons s69)

I det linjära flödet är transportsträckan alltid lika lång vilket kan leda till onödigt
hanteringsarbete och gör det inte möjligt att differentiera artikelplacering. Eftersom flödet
är tydligt är det lättare att implementera automation inom lagret. En sådan layout är
fördelaktig när man lagrar stora volymer av få artiklar. När det gäller U-format flöde är
man mer flexibel när det gäller differentiering av artikelplacering då viktigare artiklar kan
placeras nära portarna (Jonsson & Mattsson, 2016).
Prioritering och placering av artiklar är en viktig aspekt när det kommer till lagrets
utformning och materialhantering. Vilka artiklar som borde prioriteras är baserad på olika
faktorer som till exempel, värdet av artikeln, efterfrågan eller om artiklar har en
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korrelation. Därför kan varor som är viktigare än andra prioriteras (Bartholdi &
Hackman, 2011).
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) finns det tre huvudprinciper när det gäller
artikelplacering. Det är fast eller flytande placering av artiklar, placering som baseras på
fysisk närhet eller om artiklarna golv- eller höjdplaceras. Fast eller flytande placering
handlar om att artiklar på ett lager alltid placeras på samma ställe eller samma zon (fast)
eller placeras där det finns plats (flytande). En fördel med fast placering är att det blir
lättare att planera och det minskar risken att arbetare har problem med att hitta artiklar.
Fördel med en flytande lagerplacering är att det kräver mindre lageryta och man blir mer
flexibel. Placering baserad på fysisk närhet är i princip det som Bartholdi & Hackman
(2011) beskriver ovan. Golv- eller höjdplacering handlar om artiklar ska placeras på
golvet, alltså vara lättillgängliga för plockaren eller på höjd, vilket gör att man kan lagra
fler artiklar, men de som är längre upp blir svårare att plocka (Jonsson & Mattsson,
2016).

3.5 Lagerprocesser
Det är många aktiviteter som kan utföras på ett lager, det kan också vara extraaktiviteter i
samband med de redan befintliga. Man brukar dela upp det i tre processer:
godsmottagning, lagring och plockning. Alla dessa processer kan se olika ut på olika
lager (Rouwenhorst et al. 2000).
3.5.1 Godsmottagning
Godsmottagningen är den första processen som sker på ett lager. Artiklar kommer in med
något transportslag till lagret där det lastas ut vid portarna och förbereds inför lagerföring.
Vid inleveransen blir godsen registrerade i systemet för att uppdatera lagervärdet. Det kan
också förekomma kontroller i syfte att kontrollera kvantiteten eller kvaliteten på
artiklarna (de Koster et al 2007). Artiklar kommer vanligtvis på pallar. Det är inte heller
ovanligt att på en sådan pall finns det många olika kartonger med olika artiklar. Det
måste man sedan packa om för inleverans. Innan en artikel kan lagerföras måste den få en
lagerplats där den kan lagras. Det är därför viktigt att veta var i lagret en artikel ska vara
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eller var det finns lediga platser eftersom det sedan bestämmer hur snabbt kan man
plocka artikeln (Bartholdi & Hackman, 2011).
3.5.2 Lagring
Under lagringsprocessen transporterar man varor från godsmottagning till deras
tillskrivna lagerplats, där det lagras tills det är dags att plocka. Det är här som man måste
skapa policy på hur lagringen ska ske för att undvika problem. Här kommer man
bestämma om artiklar ska ha flytande eller fast lagerplacering, vilken prioritering de har
samt om de ska vara golv- eller höjdplacerade (Rouwenhorst et al, 2000). Det är också
fråga om hur man ska förvara artiklar. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver fem olika
sätt att göra det på:
•

Djup- och fristapling, det innebär att man staplar artiklar på djupet och ovanpå
varandra. Det sparar ytan, men det blir svårt att nå de artiklar som ligger längst
bort och längst ner.

•

Ställager, det är det vanligaste sättet att förvara artiklar. Man placerar ställager
med gångar emellan där man placerar artiklar eller pallar. Det tar mer plats
eftersom man måste göra plats åt gångarna, men alla artiklar är lätt tillgängliga.

•

Automatlager, det är helt automatiserade förvaringssystem. Den baserar på
ställager, där den automatiskt hanterar alla inläggningar och plockningar av
enstaka artiklar.

•

Hyllfackslagring, den förvaringstypen liknar ställager, fast istället för att ha
ställager har man hyllor där man kan lagra olika artiklar i lådor eller fack.

•

Pasternosterlager, det är den sista förvaringstypen som Jonsonn & Matsson (2017)
beskriver. Den är en bra automatiserad lösning för lagring av brutna
förpackningar och mindre artiklar.

När man har lämnat varan på den tillskrivna lagerplatsen är det fördelaktigt att skanna
platsen för att sedan veta var den ligger och snabbt kunna skapa en plock-lista för att
underlätta och effektivisera plockningen (Bartholdi & Hackman, 2011).
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3.5.3 Plockningsprocessen
Plockningsprocessen är förmodligen den största processen när det gäller lagerprocesser.
Den kan innehålla flera mindre delprocesser och extraaktiviteter i samband med
plockning. Varje beställning tilldelas en eller flera plockare. Det kan göras på olika sätt
beroende på hur lagret är utformat och om man har en zonindelning kan plockare tilldelas
olika zoner för plockning. Det två mest förekommande plocktyper är singel
orderplockning som innebär att man plockar en kundorder i taget, och batchplockning
som innebär att man plockar alla artiklar från flera order vilket ska sedan sorteras om till
egna kundorder (Rouwenhorst et al, 2000).
När man får en kundorder är det viktigt att veta om allt finns tillgängligt i lagret. Innan
man kan börja plocka måste man veta vad det är man ska plocka och var det ligger för att
inte slösa med tid och resurser. Det gör man med hjälp av en plock-lista. Det är också
viktigt att få all relevant dokumentation i samband med plockningen för att spara tid. Det
kan man få från Warehouse Management System (WMS), som är ett affärssystem som
koordinerar lageraktiviteter. Det finns många fördelar med ett väl utvecklad WMS inom
företaget. Plockningen står vanligtvis för den största delen av lagerhanteringskostnader,
det finns därför stora möjligheter till förbättring i just den processen. Den mest
resurskrävande plockningen är så kallad split-case eller broken-case plockning. Den
innebär att man måste plocka artiklar ur en kartong, alltså är man tvungen att öppna den
och ta ut några stycken produkter. Det är motsatsen till cartoon- eller case-plockning
vilket innebär att man plockar hela kartonger (Bartholdi & Hackman, 2011).
Jonsson & Mattson (2016) beskriver två huvudprinciper när det gäller plockning. Det är
material-till-man och man-till-material. Man-till-material innebär att arbetaren manuellt
går och plockar artiklar. Enligt Jonsson & Mattson (2016) finns det fyra typer av sådan
plockning. Det är plockning av flera order, plockning av enskilda order, alltså de typer
som Rouwenhorst et al (2000) beskrev och som nämns ovan, men också plockning av
delar av order och plockning av enstaka artiklar. Den andra huvudprincipen, material-tillman, handlar om att artiklar kommer till plockaren med någon sorts av automatisering,
vilket kan betydligt minska plocktiden.

41

Att designa ett välfungerande plocksystem som fungerar för alla artiklar är väldigt svårt
eftersom det är beroende av många interna och externa faktorer. Exempel på externa
faktorer är olika kundkrav och olika leverantörsrutiner. Exempel på interna faktorer kan
vara utformning av eget affärssystem eller policys som man har inom företaget (de Koster
et al, 2007).

3.6 Informationsflöde
Det är inte bara viktigt med information. Informationen måste vara rätt och finnas
tillgänglig för rätt personer vid rätt tillfälle. Informationsflödet följer ofta samma vägar
som produktens fysiska väg. I vissa delar flödar informationen på andra vägar. Genom att
organisationen vet vilken information som finns om en produkt och var informationen
finns tillgänglig från början går det att via nätverket sprida den till rätt plats och person
när den personen behöver den. Det kan dock vara svårare att följa informationsvägen än
den fysiska vägen (Bicheno & Holweg, 2016).

3.7 Affärssystem
Ett affärssystem är en databas för att kunna samla och styra administrationen i ett företag.
Det finns flera olika leverantörer såsom ASW och SAP. System bygger ofta på att
företaget väljer ett antal olika moduler som har olika funktioner inbyggda och kan på så
sätt bygga ett eget affärssystem, som kan ha många olika funktioner, såsom bokföring,
ordersystem, logistiksystem etc. I korthet samlar systemet all den information som
företaget behöver för att kunna fungera administrativt (Jonsson och Mattson, 2016).

3.8 Lean
Lean är en metod för verksamhetsutveckling som går ut på att maximera kundnytta
samtidigt som man eliminerar slöseri. Lean har sitt ursprung inom tillverkningsindustrin
men har börjat tillämpas på flera andra områden. Grundpelarna inom lean handlar om att
eliminera slöseri, generera värde för kunden, skapa oavbrutet flöde, ha ett självstyrande
team och att jobba med ständig förbättring.

42

3.8.1 Kundvärde
Kundvärde utgör skillnaden mellan kundförvärv och kunduppoffring. Kundförvärv är vad
en kund får vid anskaffning av en vara eller tjänst. Kunduppoffring är vad kunden lämnar
ifrån sig vid en vara eller tjänst. Den största uppoffring för kunden är oftast priset på
varan eller tjänsten men även resurser som läggs ner på att anskaffa varan och tjänsten
innebär en uppoffring för kunden (Ax et al. 2015).
3.8.2 Värdeskapande aktiviteter
Aktiviteter kan delas in i värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter.
Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som genererar värde för kunden som kunden är
villig att betala för (Andersson, 2015).
3.8.3 Icke-värdeskapande aktiviteter
Icke-värdeskapande aktiviteter skapar inget värde för kunden utan genererar bara extra
kostnader. Dessa extra kostnader kan minska kundvärdet då dessa aktiviteter generera
kostnader som belastar företag och som i sin tur måste ta ett högre pris för att täcka dessa
kostnader (Ax et al., 2015).

Icke-värdeskapande aktiviteter kan delas in i flera subkategorier.
Verksamhetsvärdeskapande aktiviteter är aktiviteter som är nödvändiga för att företaget
ska fungera men kunden sätter inget värde i själva aktiviteten. Exempel är hur företag
måste genomföra sin bokföring. Den andra typen av icke-värdeskapande aktiviteter är
negativa aktiviteter som i sin tur kan delas in i flera olika typer av icke-värdeskapande
aktiviteter. Negativa aktiviteter är sådana aktiviteter som inte tillför något värde till
kunden utan bara genererar extra kostnader. Dubbleringsaktiviteter är en typ av negativa
aktiviteter där en aktivitet som bara skulle behövas utföras på ett ställe utförs på flera.
Exempel är när inköp av samma material sker på två ställen i företaget och fakturan
kontrolleras på två ställen. En annan typ av negativa aktiviteter är korrigeringsaktiviteter
där aktiviteter måste utföras för att korrigera tidigare brister och fel, exempel är om man
levererar fel vara till kunden och måste göra ytterligare en leverans (Ax et al., 2015).
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3.8.4 De sju slöserierna
Aktiviteter som inte skapar något kundvärde anses som slöseri. Inom lean läggs det stor
fokus på att identifiera och eliminera dessa slöserierna. De sju slöserierna som Ohno
nämner är Överproduktion, Väntetid, Förflyttning, Transport, Överarbete, Lager och
Defekta produkter (Bicheno & Holweg, 2016).
Överproduktion. Det här slöseriet uppstår när man producerar för mycket, för tidigt eller
bara för att. Avsikten med produktion ska vara att producera exakt vad som krävs varken
och precis när man behöver det (just in time).
Väntetid. Det är det slöseri som uppstår när produkten ligger och väntar. Väntetid är en av
de största slöserierna och undersökningar har visat att 90 % av en produkts ledtid kan
bero på väntetid.
Förflyttning. Slöseri med onödig förflyttning. Slöseriet kan uppkomma både på grund av
mänskliga fel eller layout fel.
Transport. All transport av material är från en punkt till en annan. All form av transport
är slöseri. Dock är det omöjligt att eliminera det fullt ut.
Överarbetning. Innebär att man bearbetar en produkt mer än vad kunden kräver. Kan
bero på att man inte vet kundens behov.
Lager. Även om målet är att ha inget lager så är det inte möjlighet att uppnå. Det ska
alltid strävas efter att ha så lite lager som möjligt, då stora lager leder till sämre kvalité
och produktivitet. Det är så eftersom lager kan dölja andra problem, såsom långa ledtider.
Defekta produkter. Tillverkning av defekta produkter kan skapa stora mängder av slöseri
om defekterna inte upptäcks tidigt i flödet. Slöseriet ökar på grund av att man lägger ner
massor av arbete och resurser på en produkt som inte går att använda.
(Bicheno & Holweg, 2016)
3.8.5 Standardiserade arbetssätt
Genom ett standardiserat arbetssätt skapas förutsättningarna till att kunna minska ickevärdeskapande aktiviteter. Ett standardiserat arbetssätt ökar kvaliteten och minskar
tidsspillan (Petersson et. al. 2015).
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Ett standardiserat arbetssätt kan vara mer eller mindre strikt utformat, men oavsett hur det
är utformat blir det ett stöd för operatörerna i sitt dagliga arbete. Genom att operatören
har en guide tillgänglig i hur denne skall agera i vissa situationer kan både kvaliteten och
effektiviteten ökas (Bicheno & Holweg, 2016).
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4 Empiri
I detta kapitel sammanställs allt empiriskt material som samlats in på företaget Atea
Logistics AB i Växjö. Den insamlade informationen har tagits fram dels med intervjuer
och genom fysiska studier på plats.

4.1 Allmänt om lagret
Lagret är idag uppdelat i fyra areor (zoner) som man kan se i bilaga 1. En zon för
inleverans, två för pallställslage och ett för shuttle (paternosterverk), konfigurering och
utleverans. På lagret använder man sig av fyra olika sätt att lagerföra. Artiklar kan ställas
i pallställ, på rullvagnar, fri staplas samt ett paternosterverk (shuttle). Lagret är dessutom
uppdelat i olika flöden beroende på artikelns fysiska mått, vikt eller om den måste
paketeras i en annan låda för att klara vidare transport (Inleveransansvarig, 2019-04-11).

4.2 Säljprocess
Atea arbetar med flera olika sätt för kunder att kunna göra beställningar. Antingen kan
kunden kontakta en säljare som hjälper kunden med ett anpassat inköp, detta sätt är oftast
för större och mer komplexa inköp eller i en uppstartsprocess för en ny kund. Det kan
också vara när en kund efterfrågar en specifik produkt som inte finns i Ateas sortiment
(Lager- och transportchef, 2019-04-11).
Ett annat sätt är att Atea tillhandahåller en kundspecifik e-handelslösning där kunden har
sitt eget sortiment som deras anställda kan köpa från. Detta förfaringssätt är vanligt för
större kunder där inköp sker frekvent. Ett exempel kan vara när en större myndighet skall
byta ut datorer så kan de anställda själv välja bland de olika modellerna som finns i
myndighetens e-handelslösning, beställaren ser då bara de olika förvalda alternativen och
inget annat (Lager- och transportchef, 2019-04-11).
Det tredje sättet är att använda Ateas egen e-handelsplattform ESHOP där Ateas eget
sortiment återfinns, detta är också en öppen handelsplattform för företag. Det behövs
ingen tidigare upphandlingsprocess för att kunna handla här (Lager- och transportchef,
2019-04-11).
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4.3 Inköpsprocess
Inköpsprocessen initieras när en kund lägger en order genom någon av orderkanalerna
som beskrivits ovan. Är det en ny produkt läggs den upp i affärssystemet för att man
sedan ska kunna göra inköpet. Om det är en befintlig produkt som redan finns i systemet
läggs ordern direkt (Inköpsansvarig, 2019-05-13).

Figur 7 Förenklad bild av inköpsprocessen

Saknas information om att en produkt innehåller flera artiklar när produkten läggs in i
systemet finns det inte möjlighet att ändra detta i efterhand. Ett exempel på en sådan
produkt som blivit felaktigt inlagd i systemet är produkter från Smart Media Solutions
(SMS). Görs en beställning på en sådan produkt är det operatörernas förutbestämda
kunskap som avgör om de vet att just denna produkt innehåller flera artiklar. Nya
produkter som består av flera artiklar läggs upp som produktmamma med ett antal döttrar
under sig. Dessa döttrar flyter igenom logistikprocessen som om de var egna produkter
(Inköpsansvarig, 2019-05-13).

4.4 Inleveransprocess
Figur 8 visar en förenklad bild av hur inleveranser på Ateas lager ser ut. Det är en enkel
process i fysisk form, men identifieringen av artiklar kan vara ett problem
(Inleveransoperatör, 2019-05-09).

Figur 8 Förenklad bild av inleveransprocessen
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4.4.1 Gods ankommer
När produkterna kommer till Atea är det inleveransprocessen som är den första processen
på lagret. Den första aktiviteten i inleveransprocessen är att gods ankommer till lagret.
Artiklarna lastas ut från lastbilarna och ställs på en speciell zon avsedd för inkommande
gods. I den zonen väntar artiklarna på att bli hämtade av inleveransoperatörer. Det är flera
inleveransoperatörer som hela tiden jobbar med att utföra inleveranser
(Inleveransoperatör, 2019-05-09).
4.4.2 Inleveransstationen
Från zonen för ankommande gods hämtar en inleveransansvarig operatör en pall och
flyttar den till sin arbetsstation. Vid arbetsstationen kontrolleras fraktsedeln och
ordernummer mot datorsystemet. I detta steg kan operatören se vad som är beställt och
jämföra med det som står på fraktsedeln. För att kunna genomföra en inleverans av
artiklar skannar operatören artikelnumrets streckkod och då förs en del data om
leveransen in i systemet, det kan till exempel vara vikt eller storlek. Det gör man för att
sedan veta om artikeln ska levereras ut på pall eller som kolli. Vid stationen knyts också
artikeln mot en intern streckkod (SSCC-kod), den koden kopplas bara mot en plats på
lagret där artiklarna tillfälligt lagras. Dessutom märks kundspecifika produkter upp för att
det ska kunna urskiljas i lagret. Om det är en ny artikel så lägger operatören in den i
systemet. Det är här som det bestäms vilken väg genom lagret en artikel kommer att ha.
Dessutom fastställs produktstrukturen, om det är en produkt med eller utan ingående
artiklar. Ibland vid inleveransen konsolideras de artiklarna som ingår i en produkt för att
plockaren sedan ska veta att det är två delar som ska med i leveransen
(Inleveransoperatör, 2019-05-09).
4.4.3 Lagerinleveranszonen
När allt är klart vid inleveransstationen, flyttas pallen vidare till en zon för inlevererat
gods där den väntar på sin tur att levereras in på lagret. Mindre artiklar som till exempel
mobiltelefoner packas istället i gråa backar för att sedan köras in i en automatiserad
maskin som kallas för Shuttel, där de kan plockas som en shout-artikel, det vill säga en
mindre artikel som behöver packas. När en operatör lämnar en pall i zonen för inleverans
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till lagret hämtar de en ny pall som väntar för inleverans (Inleveransoperatör, 2019-0509).
4.4.4 Problem med identifiering av produkter som består av flera
artiklar i samband med inleveransprocessen
Den inleveransansvariga operatören kan stöta på problem i samband med identifieringen
av produkter som består av flera artiklar eller missa att identifiera artiklarna vilket ger
upphov till ytterligare problem i plockprocessen. I Ateas datorsystem (ASW)
förekommer det problem med att operatören endast ser en artikel i systemet medan det
både fysiskt och på fraktsedeln finns det flera artiklar.
I sådana fall kan operatören inte veta att det egentligen är en produkt som består av ett
flertal artiklar. Det blir därför svårt för operatören att leverera in de här artiklarna med
korrekt information och koppla ihop det i systemet så att plockaren ser att de artiklarna
egentligen är komponenter som tillsammans blir till en produkt. Om det är en ny artikel
som inte redan finns i systemet som lagerartikel, kan man lägga upp en moder-artikel och
dela den på flera dotter-artiklar, vilket kan lösa problemet. Problemet är att det inte är
möjligt med de artiklar som redan finns i systemet som lagerartiklar, det är alltså omöjligt
att ändra de gamla artiklarna. Det är enbart operatörens erfarenhet som möjliggör
identifiering av de produkter som består av flera artiklar. Det kan också hända att
operatören missar att det är flera komponenter vilket gör det omöjligt för plockaren att
veta att han ska plocka alla komponenter för att få en artikel komplett. En sådan artikel
som är uppbyggd utav flera icke-konsoliderade artiklar genererar alltså för få
fraktetiketter ut mot kund jämfört med antalet kollin som skickas. Ett annat problem är att
olika delar av artikeln kan levereras in av olika operatörer vilket gör det ännu svårare att
sedan identifiera artiklar när det är dags att plocka dem (Inleveransansvarig 2019-04-11).
Produkter kan dessutom komma i olika leveranser. Ett problem som kan uppstå vid
bristande identifiering är att man inte vet vad som ingår och kommer ordern att
inlevereras. Sedan skickas den iväg till kunden trots att alla delartiklar inte finns med
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vilket ger upphov till ytterligare problem med identifiering när resterande artiklar
kommer till Atea (Inleveransansvarig, 2019-04-11).

4.5 Plockningsprocess
Plockningsprocessen ändrar sin form och aktiviteter som utförs beroende på vilken typ av
artikel det är och vilket flöde den måste gå genom Ateas lager. Varje order kan delas upp
på flera olika plockstationer eller olika truckar. På grund av detta är det ingen som
plockar en order som får en översikt över alla artiklar som ska ingå i ordern. Det finns
heller ingen överblick över den aktuella plocksekvensen för truckföraren, utan den bara
rullar på med nya plockplatser tills sekvenser är färdig. Varje plock-sekvens är skapad
utifrån liggande orderstock med en speciell fastlagd slinga för att få bästa fördelning av
truckar i truckgångarna (Lager- & transportchef, 2019-04-11).
4.5.1 Order tilldelas
Alla order kommer till truckförarna genom WMS-systemet Dynaman som ger
truckföraren all den information som behövs för att kunna plocka en order (Gruppchef,
2019-05-11). Det finns ett antal olika plocksätt i dagsläget. Nedan beskrivs två plocksätt
som kan vara relevanta för produkter som består av flera artiklar.
4.5.2 Direktplock från lager
Den andra formen av plockning är den typiska plockningen från lagret, det vill säga när
ordern skall gå direkt ut från lager till att levereras ut till kund (Gruppchef, 2019-05-11).

Figur 9 Direktplock från lager

Processen startar med att en truckförare får en order tilldelad. Truckföraren ser bara den
aktuella plockplatsen, antal artiklar som finns och hur många det är som skall plockas
(Truckförare, 2019-05-11).
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När truckföraren ankommer till plockplatsen som datorsystemet gav honom skannar
arbetaren en streckkod som finns på pallstället. Genom att skanna en streckkod på
pallstället skriver truckens skrivare ut en adresslapp, som knyts till den aktuella artikeln
med en streckkod (varukod/EAN eller artikelnummer) samt vanligtvis ett unikt
serienummer för artikeln. Truckföraren plocka det som står på ordern. När hela ordern är
plockad skrivs en fraktsedel ut (Truckförare, 2019-05-11).
När en order är slut, avslutas den genom att operatören flyttar den från plocktruckar till
en docka eller utlastningsplats i datorsystemet. Först när en lastbärare är full ställs den i
rätt docka vid utlastningen. När man registrerar i systemet att ordern är levererad kan man
inte längre ändra den. Det ger upphov till problem i fall man har missat en delartikel av
en produkt (Gruppchef, 2019-05-11).
4.5.3 Problem med identifiering av produkter som består av flera
artiklar i samband med plockning
Det kan finnas flera problem i samband med identifiering av produkter som består av
flera artiklar under plockningsprocessen. Det största problemet är att man helt enkelt inte
ser att det ska plockas flera artiklar för att få en komplett produkt. På grund av detta kan
man missa att plocka alla delar som behövs plockas. Eftersom det förekommer stora
order kan en kundorder vara uppdelad på flera olika truckar, samt kan vissa delar av
ordern gå genom olika flöden, alltså de kan lagras i shutteln, plockas direkt från lagret
eller gå genom ett konfigurationsflöde. Det sker ingen konsolidering av dessa artiklar
utan de skickas till kunden i flera olika paket som först tillsammans blir hela kundordern.
Det blir därför ännu svårare att identifiera alla delar av de artiklarna som är uppbyggda av
flera komponenter och som först tillsammans blir en artikel i Ateas datorsystem.
Alla artiklar på lagret får en intern streckkod som man binder till en ledig lagerplats, man
har alltså på Atea en flytande placering, där man använder sig av olika metoder för att
lagra beroende på produkten. Detta gör att olika delar av en artikel kan bli splittrade över
hela lagret och om de inte syns i systemet som flera delar blir det omöjligt för
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truckföraren att veta vilka artiklar som ingår samt var de ligger på lagret och viktigast om
man har plockat hela ordern (Lager & transportchef, 2019-04-11).
Som det nämndes i problemdiskussionen i första kapitlet syns det i Ateas datorsystem att
det är bara en artikel som ska plockas, men det egentligen fysiskt är flera produkter som
består av flera artiklar som behöver plockas för att få den artikeln komplett. Problemet är
att det inte syns för truckföraren vilket kan leda till att alla delar av artikeln inte plockas
och inkompletta leveranser kan skickas (Lager & transportchef, 2019-04-11).
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5.0 Analys
Detta kapitel börjar med en analys av Ateas processer och identifiering, sedan kommer
en analys av problem, icke-värdeskapande aktiviteterna och konsekvenserna med dessa
och kopplas till relevant teori. Därefter kommer både kortsiktiga och långsiktiga
förbättringsförslag att presenteras.

5.1 Analys av processer och identifiering
Med hjälp av intervjuer har en processkarta över Ateas inleverans och plockprocess
skapats för att uppmärksamma och synliggöra eventuella problem som uppstår under
processerna som kan ses i bilaga B. På processkartan visas det också andra processer som
inte är i huvudfokus för att få en helhetsbild över flödet. Startpunkten på processkartan är
när en order kommer in från leverantörerna och slutpunkten är när produkterna levereras
till kund. Med hjälp av processkartan är gränsöverskridande samarbete möjlig och
minskar risken för suboptimering (Ljungberg & Larsson, 2012). I Ateas fall brister det
information mellan inköp- och lageravdelningen vilket kan tyda på dålig
gränsöverskridande informationsdelning och stor funktionsfokus utav företaget.
Ateas processer har de kännetecken som beskrivs av Bergman & Klefsjö vilket tyder på
att det är möjligt att utveckla dem. Lagerföringsprocessen är en kärnprocess för Atea där
inleverans- och plockprocessen är viktiga delar för att skapa kundvärde. För att
inleverans- och plockprocessen ska fungera väl är det viktigt med ett bra
informationsflöde som ger rätt information till rätt personer. Materialflödet blir annars
ineffektiv och slöserierna kommer att skapas (Bicheno & Holweg, 2016).
Ateas lager är en blandning av ett traditionellt lager med ställager, men också med
automatiserade lösningar. Företaget har flera lageraktiviteter som skapar extra värde, ett
exempel är ett konfigurationsflöde eller andra 3PL tjänster. Gu et al. (2007) menar att ett
välfungerande lagerflöde är väldigt viktig för att kunder ska vara nöjda och för att skapa
värde. Atea har ett relativt välfungerande lagerflöde av de flesta artiklar med undantag för
produkter som består av flera artiklar. Dessa produkter är väldigt problematiska när det
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gäller identifiering och det händer ofta att leveranser av sådana produkter blir försenade,
inkompletta eller uteblivna.
Företaget befinner sig i en sådan bransch där marginaler på produkterna är väldigt små
och där allt extra arbete är väldigt kostsam för företaget. Dessutom är det stor konkurrens
på marknaden som Atea befinner sig i. Som Baker & Canessa (2009) skriver kan
lagerkostnader stå för en stor del av företagets kostnader vilket också ger möjligheter till
förbättring. Stor press på marknaden bidrar till att företag måste konkurrera med andra
konkurrensfördelar än enbart pris och sådana kan vara extra tjänster eller bra
leveransservice (Gu et al, 2007).
Placering på Ateas lager är av flytande slag. Det vill säga att det skapas interna
streckkoder som kopplas med lediga lagerplatser och på så sätt vet man var artiklarna
befinner sig. Atea använder också både golv- och höjdplaceringar. Allt detta gör att det
uppnås en högre effektivitet på lagret, möjliggör flexibilitet och sparar yta. Negativa
aspekter av flytande placering är att det kan bli svårare att hitta produkter, speciellt vid
bristande information och problem med identifiering samt att det leder till längre
transportsträckor och gör det svårare för godsprioriteringen (Bartholdi & Hackman, 2011)
(Jonsson & Mattsson, 2016).
Under intervjuer med Atea framkom det att det fanns brister i hur deras affärssystem
kunde hantera produkter som består av flera artiklar. Problemet ligger i att det inte går att
ändra strukturen på produkten som redan har inlevererats. Detta gör att identifiering av
nya produkter som består av flera artiklar är extra viktig för att undvika samma problem.
De gamla problematiska produkter går inte att ändras med nuvarande system vilket gör
att varje gång den ska hanteras blir det problem. Atea använder sig framför allt av två
system, WMS-systemet Dynaman och affärssystemet ASW. Fredholm (2013) skriver att
det är viktigt med intern integration av IT-system inom ett företag för att kunna dela
informationen. Det finns lite brister när det gäller denna aspekt. Det händer ofta att
inleveransoperatören behöver dubbelkolla i båda systemen för att verkligen veta att
inleveransen blev rätt och när det handlar om produkter som består av flera artiklar blir
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detta omöjligt då systemet visar att det bara är en produkt. I ett väl fungerande system
borde det utan problem gå att identifiera artiklar, artikelnummer och data om en sändning
med hjälp av en streckkod (Fredholm, 2013). Detta görs inte då systemet bara ser en
artikel och inte deras delar. Vidare skapar detta ytterligare problem i olika processer i
hela lagerföringsprocessen

5.2 Analys av problem, icke-värdeskapande aktiviteter och
konsekvenser
Ateas problem med identifiering av produkter som består av flera artiklar har sina
grunder i otillräckligt informationsflöde och brister i företagets affärssystem som ger
upphov till problem med identifiering. Dessa brister leder till ytterligare problem i
inleverans- och plockprocesserna. Problemen ger sedan upphov till flera aktiviteter som
inte skapar något värde för kunden och är enbart resurs- och tidskrävande. Tabell 2 visar
var i flödet det uppstår problem, vilka konsekvenser dessa har och vilka ickevärdeskapande aktiviteter som skapas.
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Var

Nr

Problem

Konsekvens

Mellan inköp,
leverantörerna och
lageravdelningen

1

Leder till nedanstånden
följdproblem inom
inleverans och plock

Ateas affärssystem

2

Inleverans

3

Att lageravdelningen får
tillräckligt med
information från
leverantören och inköp
Affärssystem tillåter inte
att man korrigerar
produkter som redan är
inskrivna i systemet
En produkt inlevereras som
flera paket men systemet
ser inte det

Inleverans

4

En produkt kan levereras i
flera olika leveranser

Inleverans

5

Plock

6

En produkt som är
uppbyggd av flera artiklar
genererar bara en
fraktetikett
En produkt är lagrad på
flera olika platser i lagret
och lagerarbetarna vet inte
vad de ska plocka

Får att man inte kan rätta
till problem som uppstår

Lagerarbetarna vet inte
vilka artiklar de ska
registrera och måste
själva försöka identifiera
vilka artiklar en produkt
innehåller
Lagerarbetarna vet inte
om att inte hela ordern
har inlevererats och
skickar en inkomplett
order vidare till kund
Genereras för få
fraktetiketter

Truckförarna plockar inte
hela ordern utan en
ofullständig order
skickas till kund

Icke-värdeskapande
aktiviteter
Alla aktiviteter som
behövs göras för att
åtgärda grundproblemet
Är alla aktiviteter som
uppstår på grund av att
man inte kan rätta till
misstag när de upptäcks
Lagerarbetare måste själva
ta reda på vilka artiklar
som ska skickas iväg, eller
så levereras ordern
ofullständig till kund
Får en kundreklamation
som måste åtgärdas

Utleverans måste då
manuellt skriva ut extra
fraktetiketter
Får en kundreklamation
som måste åtgärdas

Tabell 2 Beskrivning av problem, konsekvenser och icke-värdeskapande aktiviteter

Problem med identifiering av produkter som består av flera artiklar börjar redan i
inleveransprocessen. Redan där identifieras flera svårigheter som bidrar till ickevärdeskapande aktiviteter och slöserier.
Problem nummer tre uppkommer i samband med identifiering av produkter som består av
flera artiklar är baserad på brister i systemet. Problemet ligger i själva identifieringen av
dessa artiklar och brister i information om dem. När inleveransen ska registreras visar
systemet att det är bara en produkt som ska registreras, men i verkligheten är det fysiskt
flera artiklar som tillsammans bygger denna produkt. Det är därför problematiskt att
identifiera dem och veta vilka paket som tillhör vilken produkt. Det kan hända att delar
av en produkt levereras på olika pallar och varje pall kan plockas av olika
inleveransoperatörer. På grund av det blir det ännu svårare att identifiera de artiklar som
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bildar en produkt. Detta leder till att operatören behöver ta reda på vilka artiklar som
ingår i produkten och var de finns.
Konsekvensen av detta är att inleveransoperatören på något sätt måste ta reda på vilka
artiklar som ska registreras och det kräver ett onödigt informationssökande. Det kan
annars göras en inleverans med bristande information som kan leda till problem i nästa
process. Att identifiera vilka artiklar som tillhör vilken produkt är inget som skapar
kundvärde vilket gör att dessa aktiviteter blir till icke-värdeskapande aktiviteter. Här
skapas det också slöseri i samband med väntan på grund av att alla de extra aktiviteterna
tar tid och blockerar möjligheten till registrering av väntande leveranser. Ibland för att
underlätta identifiering inför plockprocessen konsolideras artiklar med hjälp av tejp eller
plastband, men det görs helt manuellt. I den här aktiviteten kan det identifieras flera
slöserier i form av onödig förflyttning, väntan och överarbetning (Bicheno & Holweg,
2016).
Det fjärde problemet uppstår då inte alla delar av en produkt kommer med samma
inleverans. Vid bristande informationsflöde och problematisk identifiering kan en del
artiklar levereras in och skickas till kunden medan de andra delarna kommer flera dagar
senare. När de resterande artiklar ankommer kan de inte identifieras eftersom ordern syns
i systemet som levererad. Konsekvensen av detta är att en order skickas inkomplett och
kunden blir missnöjd vilket leder till reklamation. Följden av detta blir att Atea måste
utföra korrigeringsaktiviteter för att se till att ordern levereras fullt ut. Det blir därför
väldigt stort slöseri på resurser (Bicheno & Holweg, 2016).
Det femte problemet har sin början i inleveransprocessen men kan åtgärdas först i
utleveransprocessen. Den beror på att systemet ser bara en produkt istället för flera vilket
leder till att det genereras för få fraktetiketter. Detta måste korrigeras manuellt i
utleveransprocessen, annars riskerar man att tappa bort delartiklar under transporten. Det
är alltså icke-värdeskapande aktiviteter som skapas i form av att lagerpersonalen manuellt
måste skriva ut etiketter för varje delartikel.
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Eftersom inleveransprocessen är den första processen i flödet, kan problem som uppstår
där gå över till nästa process vilket är plockningsprocessen. Vid bristande information
och problem med identifiering vet man inte vad man ska plocka och hur många artiklar
som ska plockas.
Det sjätte problemet sker i plockningsprocessen och beror framför allt på att produkter
inte är registrerade med fullständig information, det kan bero på tidigare nämnda problem
med systemet eller att man har missat någon del av en produkt vid registreringen. För att
få all nödvändig information krävs det att det har skett korrekt godsidentifiering i
inleveransprocessen. Med otillräcklig information och bristande möjlighet till
identifiering av artiklar är det svårt för plockaren att veta vilka artiklar som ska plockas
för att få en komplett produkt. I sådana fall är det bara plockarens erfarenhet eller kontakt
med andra personer som kan leda till att alla artiklar plockas. Problemet blir ännu mer
problematiskt i fall där delartiklar lagras på olika pallar och på olika ställen i lagret. Det
blir därför ännu svårare att veta vad man ska plocka och ibland måste truckföraren åka
iväg och ta reda på vilka artiklar som ska plockas och var de befinner sig. Konsekvensen
av dessa problem är att produkten kan skickas inkomplett vilket leder till reklamation
från kunden. Vid sådana fall krävs det korrigerande aktiviteter för att leverera resterande
delar av ordern. De icke-värdeskapande aktiviteter som kan identifieras i plockprocessen
är onödig informationssökande, väntan, onödiga transporter och korrigerandeaktiviteter
vid reklamationer.
Ovannämnda problem med identifiering ger upphov till många icke-värdeskapande
aktiviteter vilket genererar kostnader och slöserier för företaget. De flesta slöserier är
onödig transport och väntan, men också alla de aktiviteter som utförs för att korrigera
felen (Bicheno & Holweg, 2016). Dessa identifieringsproblem leder till att leveranser kan
bli försenade, inkompletta eller uteblir vilket har en negativ inverkan på företagets
leveransservice (Bjørnland et al., 2001). Det är viktigt att kunna tillfredsställa kundens
krav med hjälp av en bra leveransservice. En leveransservice kan delas upp i före, under
och efter leveransen. Begreppet delas vidare i olika leveransserviceelement som mäter
prestation på leveransservicen (Aronsson et al., 2003). En god leveransservice är en
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konkurrensfördel, speciellt på en sådan marknad där konkurrensen är stor och det är lätt
att köpa från andra leverantörer (Oskarsson et al., 2006). Detta nämner också Dlugosz
(2010) i sin artikel där han menar att i det moderna samhället har kunderna höga krav på
leveransservice. Det är därför viktigt för Atea att ha en god leveransservice för att kunna
vara konkurrenskraftig. Det är först “under leveransen” som problem med identifiering
förekommer och leder till försenade, inkompletta eller bristande leveranser. Dessa
problem sätter också press på “efter leveransen” genom att öka kundernas
reklameringsgrad.
Det är inte enbart de negativa effekter på leveransservice som problem med identifiering
av produkter som består av flera artiklar ger upphov till. De icke-värdeskapande- och
korrigerande aktiviteter som företaget måste göra i samband med detta är av negativt slag
och blir kostsamma för Atea (Ax, 2015). Det är särskilt kostsamt för Atea eftersom de
befinner sig i en bransch med små marginaler på produkter, där varje extra aktivitet kan
vara skillnad mellan positiv och negativ resultat på produkten.

5.3 Förbättringsförslag
Nedan presenteras några förbättringsförslag som skulle kunna användas av Atea för att
förbättra hanteringen av produkter som består av flera artiklar och minska de ickevärdeskapande aktiviteter som skapas i samband med problematisk identifiering. Det
kommer presenteras lösningar på kort- och långsikt.
5.3.1 Kortsikt
Lösningar på kort sikt kommer inte att eliminera alla icke-värdeskapande aktiviteter,
vissa av dem kommer att behövas för att se till att identifieringen sker korrekt och att
leveranser skickas kompletta. Detta kommer att ha en positiv inverkan på företagets
leveransservice och minska behovet av korrigeringsaktiviteter.
Konsolidering av produkter som består av flera artiklar: En orderkonsolidering i
inleveransprocessen skulle kunna underlätta plockprocessen. Genom att placera en order
på en pall gör inleverans det lättare för plockoperatörerna att göra ett snabbare och
enklare plock. Framgår det tydligt att denna pall är ett plock kan plockaren ta pallen
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direkt till utleverans som då kan skriva ut extra fraktetiketter. Risken för felplock minskar
också med detta förfarande. Det leder dock till extra icke-värdeskapande aktiviteter i
inleveransprocessen, men ökar företagets servicenivå genom att öka kompletta
leveranser. Med hjälp av konsolidering skulle alltså risken för felleveranser minskas
(Jackson, 1981). Detta förbättringsförslag kommer inte att minska problem med
identifieringen i inleveransprocessen och det kommer krävas extra aktiviteter i form av
konsolidering, men den kommer ha positiv inverkan på plockprocessen och företagets
leveransservice då man ser till att artiklarna är konsoliderade. Syftet blir alltså att se till
att leveranser skickas rätt. Problemet är dock att veta vilka artiklar som skall
konsolideras, detta skulle alltså kräva en ytterligare åtgärd som underlättar detta.
Bild 2 visar en konsoliderad produkt på Atea som betydligt underlättar plockaren att veta
vad ska plockas.

Bild 2 Bilden visar en konsoliderad produkt som består av flera artiklar

Standardiserade arbetssätt: För att ytterligare säkra upp kvaliteten på inleveransen skulle
Atea kunna ta fram ett standardiserat arbetssätt för just dessa komplexa produkter.
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Genom ett standardiserat arbetssätt skulle alla operatörer kunna arbeta på samma sätt vid
inleveransen och identifieringen av produkter som består av flera artiklar. Detta skulle
göra att det blir enklare att hitta eventuella felaktigheter. Tack vare standarder går det
också lättare att upptäcka var i flödet som problem kan uppstå. I förlängning kan dessa
standardförfaranden användas i framtagandet av ett nytt affärssystem då Atea redan vet
vilken information som behövs idag men som fattas i det nuvarande affärssystemet
(Bicheno & Holweg, 2016). Standardiserade arbetssätt skulle kunna se ut på olika sätt
och införas i olika processer.
En fördelning på standardiserade arbetssätt för registrering av nya artiklar, så att de är
korrekt registrerade från början och hantering av de gamla, felregistrerade, i syfte att
underlätta identifieringen och reducera slöserier. I så fall hade man chans att identifiera
problem tidigare i flödet och kunna åtgärda dem.
Standarder skulle kunna införas vid inköp, inleverans- eller/och plockprocessen beroende
på var i det flödet finns det möjligheter och kapacitet till detta. Under inköpsprocessen
skulle man kunna införa standarder som underlättar informationsdelning mellan inköpoch lageravdelningen. Det vill säga att de gör lageravdelningen uppmärksamma att en
viss dag kommer det ett antal problematiska produkter och information kring de. Detta
skulle göra inleveransoperatörerna uppmärksamma och mer försiktiga vid inleveransen.
Det är viktigt att snabbt identifiera problem och åtgärda dem för att undvika
komplikationer i nästa processer. Under inleveransprocesserna skulle man kunna införa
standarder för registrering och hantering av redan fel registrerade produkter. Ett exempel
på standarder skulle kunna vara varningar i systemet som visar att detta är problematiska
produkter som kan kräva extra information för att hantera. Detta skulle leda till att
lagerpersonalen blir mer uppmärksam och med hjälp av den extra informationen gör
korrekt registrering eller plock.
Zonindelning: De problematiska artiklar kan också kategoriseras och zon indelas på ett
sådant sätt att det skapas en problemzon på lagret där problematiska artiklar lagras. Detta
förenklar hanteringen och varnar operatören så att han blir medveten om att här finns
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problematiska produkter. De kräver extra information och att operatören är extra
uppmärksam. Den lösningen skulle underlätta lagerarbetaren att plocka alla artiklar som
bildar en produkt samt minska transportsträckan. Det kräver dock att man identifierar
problematiska produkter redan i inleveransprocessen för att ge dem en plats i
problemzonen. (Jonsson & Mattsson, 2016).
5.3.2 Långsikt
Nytt system: En möjlig långsiktig lösning som skulle kunna lösa problemet och både
eliminera de flesta icke-värdeskapande aktiviteterna och behovet av korrigerande
aktiviteter är ett nytt affärssystem som möjliggör mer flexibilitet. Atea skulle behöva ett
system som möjliggör redigering av redan registrerade artiklar, underlätta registrering av
nya och gör identifiering av produkter som består av flera artiklar mer effektiv. Då Atea
är i en expansiv fas är det viktigare med ett bättre affärssystem. Det krävs alltså en bättre
integration mellan företagets affärssystem och WMS system som skulle underlätta
informationsutbyte (Fredholm, 2013). Alla problem beror inte enbart på att systemet är
bristande. Fel förekommer också på grund av otillräcklig information från
inköpsavdelningen eller leverantörerna samt en del fel som beror på organisatoriska och
mänskliga faktorer. Ett bättre system skulle vara till stor nytta eftersom eventuella
felregistreringar skulle kunna åtgärdas samt att de gamla skulle rättas. Denna lösning
möjliggör att lösa de flesta problem med identifieringen av produkter som består av flera
artiklar. Några felregistreringar skulle förmodligen finnas kvar då och då på grund av
mänskliga faktorer och bristande information, men med ett flexibelt system skulle de
kunna åtgärdas.
Processbaserad verksamhet: För att ha ett välfungerande materialflöde krävs det att man
också har ett effektivt informationsflöde. Idag brister informationsflödet på Atea, där
information eller avsaknad av sådan från leverantörerna, inköp och säljavdelningen
skapar problem för det materialflödet på lageravdelningen (Fredholm, 2013).
Med hjälp av en processbaserad verksamhet kan man motverka informations tapp som
sker mellan olika avdelningar inom företaget. I en funktionsorienterad verksamhet har
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man ett vertikalt synsätt och det är lätt att bli inlåst på den egna verksamheten och ser inte
helhetsperspektivet. Processorienterad organisation betonar vikten på ett
helhetsperspektiv, som exempelvis tar sig uttryck i att alla har tillgång till och använder
“all” information (Ljungberg & Larsson, 2012).
Om Atea hade en mer helhetssyn skulle verksamheter som inköp och sälj, veta vilken
information som lageravdelning behöver och problematiska produkter skulle kunna
uppmärksammas tidigare i flödet.
Förbättringsåtgärd

Vilka problem de
hantera
3,4,6

Leder till

Standardiserade arbetssätt

1,3,4,6

Zonindelning

6

Blir lättare att upptäcka
problem, kan också
förbättra
informationsdelningen
beroende på var i flödet
de appliceras
Plockarna vet att de
produkter de plockar är
problem produkter

Nytt affärssystem

2,3,4,5,6

Möjlighet att korrigera
när problem uppstår

Processbaserad verksamhet

1,3,4,5,6

Bättre informationsflöde

Konsolidering av produkter
som består av flera artiklar

Att artiklar inte
försvinner under de olika
processerna

Tabell 3 Förbättringsåtgärden
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6. Slutsats
Den här studien visar vilka problem som uppstår när informationsdelningen mellan
leverantörer och Atea samt mellan Ateas interna avdelningar inte är komplett eller saknas.
Dessa problem leder till att arbete i Ateas lager försvåras, då det inte finns tillräckligt
information för att korrekt kunna identifiera de produkter som består av flera artiklar.
Problemen har sina rötter i informationsbrist vilket leder till att identifieringen blir
försvårad eller omöjlig. Detta förstärks av att Ateas affärssystem inte tillåter redigering av
artiklar där inleverans redan skett, vilket leder till att om man inte upptäcker problemet
innan artikeln registreras går inte problemet att korrigeras, utan problem skickas vidare
längs flödet. Sådana artiklar genererar bland annat inte tillräckligt med fraktetiketter vilket
leder till att man måste göra flera fraktetiketter manuellt för att undvika ytterligare problem
under transporten. Dessutom ser inte plockoperatörerna att de egentligen skall plocka flera
artiklar, detta leder till att inte hela produkten skickas till kund.
Konsekvensen, av problem med identifiering av produkter som består av flera artiklar, blir
att Atea måste utföra flera korrigeringsaktiviteter i inleveransprocessen och
plockprocessen. En av aktiviteterna som måste utföras är att rätt information behöver tas
fram för att kunna börja åtgärda problemet. Annars kan produkten bli felregistrerad vilket
leder till ytterligare problem med identifiering i nästa flöde. Genom bristande information
och problem med registrering kan inkompletta eller försenade leveranser skickas eller helt
utebli. Detta leder till att kunden blir missnöjd och problemet måste åtgärdas. Dessutom
leder inkompletta leveranser till att företagets leveransservice minskar, vilket är en viktig
konkurrensfördel i en sådan bransch som Atea befinner sig i.
Alla extra aktiviteter som måste utföras som problem med identifiering leder till är
korrigerande aktiviteter. Alla korrigerande aktiviteter är aktiviteter som inte skapar något
värde åt kunden, icke-värdeskapande aktiviteter. Det är många icke-värdeskapande
aktiviteter som görs för att försöka identifiera artiklar som bildar en produkt. Det är dock
korrigering av felleveranser som uppkommer på grund av problemet som slösar mest
resurser. Dessa icke-värdeskapande aktiviteter skapar extra kostnader för Atea och minskar
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en redan låg vinstmarginal. Det förekommer slöserier i form av väntan, onödiga transporter
och korrigerande aktiviteter.
Atea har möjlighet att hantera problem som uppstår på både kort- och lång sikt. På kort sikt
elimineras inte alla icke-värdeskapande aktiviteter. Vissa av de icke-värdeskapande
aktiviteterna kommer att vara nödvändiga för att Atea ska kunna upprätthålla en god
leveransservicenivå. Förslag som togs fram för att upprätthålla god leveransservice och
minska felleveranser är konsolidering, standardiserade arbetssätt och problemzon.
På lång sikt skulle ett nytt affärssystem där de kan redigera redan inlagda artiklar som blivit
inlevererade vara till stor nytta. Då man skulle kunna åtgärda produkter som har skrivits in
fel i systemet men det fixar inte det bakomliggande problemet att det saknas rätt
information. För att kunna förbättra informationsflödet mellan Ateas verksamheter skulle
Atea behöva arbeta med att gå från en funktionsbaserad verksamhet till en
processorienterad verksamhet.

6.1 Studiens bidrag
Denna studie genomfördes i syfte att få en ökad förståelse för Ateas problem med
identifiering och ge förbättringsförslag som på kort sikt minskar problemen och på lång
sikt åtgärdar dem. Detta leder till att uppsatsen har bidragit med information som styrker
hur viktigt det är med bra informationsflöde inom företaget och ett välfungerande
affärssystem för att skapa ett bra materialflöde. Den belyser också vilka konsekvenser i
form av icke-värdeskapande aktiviteter, slöserier och negativa påverkan på leveransservice
som dessa brister kan ge upphov till. Den visar att på kort sikt kan inte alla ickevärdeskapande aktiviteter elimineras, utan vissa krävs för att upprätthålla andra
konkurrensfördelar. Med hjälp av teorier kring lean och processorienterad verksamhet har
olika förbättringsförslag tagits fram vilket kan användas av andra organisationer som har
liknande problem med identifiering. Dessutom kan informationen användas av andra
företag som vill utveckla identifiering av produkter som består av flera artiklar i sina
inleverans- och plockprocesser i syfte att undvika liknande problem.
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6.2 Kritik till uppsatsen
Kritik som kan riktas mot rapporten är dess generaliserbarhet och huruvida dess resultat
kan vara till nytta för andra. Atea genomför en förflyttning av deras kontors- och
lagerbyggnad till en nybyggnad vilket är både en negativ och positiv aspekt för denna
studie. Den negativa aspekten är att studien baseras på det gamla lagret och mycket
kommer att ändras när de flyttar. Däremot kommer problemet med identifiering av
produkter som består av flera artiklar att kvarstå även efter förflyttningen vilket gör att man
har en möjlighet att titta på problem och arbeta med dem redan från början på det nya lagret.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie har visat att det förekommer problem hos Atea med produkter som består av
flera artiklar och ett flertal förslag har lagts fram för att hjälp till att komma till rätta med
problemen och minska dess påverkan. En djupare studie om vad problemen kostar Atea
och hur mycket nytta de olika förbättringsförslagen skulle ge skulle vara en intressant
framtida undersökning. I samband med att Atea flyttar sitt lager blir det också intressant
att titta på hur problemet kommer att se ut på det nya lagret samt i vilken utsträckning detta
påverkar Ateas verksamhet.
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Bilaga A

Inleverans

Buffertzon
Inleverans
Plockzon
Vagnar

Plockzon
Ställage

Plockzon
Ställage

S
C
O
S

Plockzon
Shuttle

Konfigurationsavdelning
WC

Utleverans

CCOS

WC

Konfigurationsavdelning
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Bilaga B
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Intervjuguide
1. Hur hanterar ni produkter som består av flera artiklar i artiklar idag?
2. Vilka problem som de ger upphov till?
3. Vilka extra arbete krävs för att åtgärda dem?
Inleverans
1. Hur ser inleveransen ut?
2. Hur ser registrering ut i systemet?
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