
 

 

 

 

 

Examensarbete i Informatik  
(Kandidat) 

Förpackningshantering i det 

dolda - En studie om hur den interna 

hanteringen kan synliggöras och förbättras. 
 

Författare:     Andreas Nilsson 

                       Jonas Karlsson 

Handledare:  Anna Wingkvist 

Termin:          VT11 

Kurskod:        2IL00E 



   
 

 
 

Summary 
 

Handling materials and packaging, which is the focus of this study, requires 

efficient logistics, both internally and between companies. To achieve an 

efficient material flow, good information systems, whose role is to collect, 

store, process and distribute information, are required. The assumption that 

packagings are handled in an efficient manner is currently not a matter of 

course, when many companies do not prioritize the internal management of 

the package. 

  

The purpose of this report was to investigate how medium-sized businesses 

working with distribution and handling of spare parts packaging can 

improve their internal management of packaging. In order to answer the 

purpose, we have used an abductive process and a qualitative data 

collection. The study had Logistic Center Ljungby (LCL) at Electrolux 

Laundry Systems (ELS) as a case company and two other respondents, Nibe 

in Markaryd and Enertech in Ljungby. With these respondents, we 

conducted two interviews per respondent. 

  

In this study we described the concepts that are linked to the internal 

management of packaging according to three main areas. These three main 

areas are inventory planning, information systems to support and Enterprise 

Resource Planning. The empirical report is divided into three chapters 

which each respondent is treated separately. These three chapters are 

structured in the same manner, but with a greater emphasis on the case 

company. The areas of these chapters are company facts about the 

company, inventory planning today and the view of information systems. 

 

Through effective inventory planning with information to support, we 

believe that the internal management of packaging could be better. The 

result of this study shows that following factors should be considered, 

Article number, Classification, Reorder point, Reduce separated inventory, 

Call-of and BOM-terms. 

 

Key words: Inventory planning, Supply Chain Management (SCM), 

material handling, warehouse/inventory, inventory control, packaging, 

information systems (IS), Enterprise Resource Planning (ERP), Material 

Resource Planning (MRP) and Warehouse Management Systems (WMS). 

 

 

 



   
 

 
 

Sammanfattning 
 

För att hantera material och framförallt förpackningar som denna studie 

berör, krävs det effektiv logistik, såväl internt som mellan företag. För att 

uppnå ett effektivt materialflöde krävs det bra informationssystem, vars roll 

är att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information. Att 

förpackningarna hanteras på ett effektivt sätt är i dag inte en självklarhet, 

eftersom många företag inte prioriterar den interna hanteringen av 

förpackningen.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur företag som arbetar med 

distribution och hantering av reservdelspaket kan förbättra sin interna 

hantering av förpackningar. För att kunna besvara syftet har en abduktiv 

ansats använts och en kvalitativ datainsamling genomförts. Studien har haft 

Logistic Center Ljungby (LCL) vid Electrolux Laundry Systems (ELS) som 

fallföretag samt ytterligare två respondenter, Nibe i Markaryd och Enertech 

i Ljungby. Med dessa respondenter har vi genomfört två intervjuer per 

respondent.   

 

I studien har vi beskrivit begrepp som är kopplade mot den interna 

hanteringen av förpackningar, uppdelade utifrån tre huvudområden. Dessa 

tre huvudområden är lagerplanering, informationssystem som stöd och 

Enterprise Resource Planning. Studiens empiriska redogörelse är indelad i 

tre kapitel där varje respondent behandlas var för sig. Dessa tre kapitel är 

uppbyggda av liknande struktur fast en större betoning på studiens 

fallföretag. Områdena i dessa kapitel är företagsfakta kring företaget, 

lagerplanering idag och synen på informationssystem. 

 

Genom effektiv lagerplanering tillsammans med informationssystem till 

stöd så anser vi att den interna hanteringen av förpackningar kan blir bättre. 

Slutsatsen av studien visar på att följande faktorer bör begrundas, 

Artikelnummer, Klassning, Beställningspunkter, Minska spritt lager, Avrop 

och BOM-terms. 

 

Nyckelord: lagerplanering, Supply Chain Management (SCM), 

materialhantering, lager, lagerstyrning, förpackningar, informationssystem 

(IS), Enterprise Resource Planning (ERP), Materialplaneringssystem (MRP) 

och Warehouse Management Systems (WMS). 

 

 



   
 

 
 

Förord 
 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i Informationslogistik 180 
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Wingkvist, Linnéuniversitetet, för alla tips och idéer vi har fått vid 

handledarmötena och under rapportskrivandet. Vi vill också framföra ett 

tack till företagen som har deltagit i studien och bidragit med engagemang 

och inspiration, nämligen Nibe, Enertech och framförallt Logistics Center 

Ljungby vid Electrolux Laundry Systems, som fungerat som fallföretag för 

studien. Samtidigt vill vi även rikta ett stort tack till Ulla-Margarete 

Carlsson, bibliotekarie vid CIL, som alltid har ställt upp med hjälp kring 

litteratur och andra praktiska företeelser vid rapportskrivandet. 
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1 Introduktion 
 

Under det inledande kapitlet beskrivs en kortfattad bakgrund till studien, 

tidigare forskning kring ämnet, studiens syfte och forskningsfrågor samt de 

avgränsningar vi har valt att göra. Avslutningsvis presenteras målgruppen 

för studien samt disposition. 

_____________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens globaliserade marknad innebär såväl möjligheter som hot för 

företag. Möjlighet att sälja tjänster och produkter till en större kundgrupp, 

men under hård konkurrens från andra företag som vill göra detsamma. När 

konkurrensen ökar leder det till hårdare prispress vilket ger mindre 

marginaler. Detta kräver att företag måste minska sina kostnader och 

effektivisera sin verksamhet, enligt Jonsson och Mattsson (2005). Att förstå 

kunden och vad kunden är villig att betala för är en nyckelförutsättning i 

alla moderna organisationer. Sörqvist (2001) anser att kvalitet handlar om 

att göra det kunden efterfrågar och är beredd att betala för, samt att förbättra 

verksamhetens processer och eliminera onödiga kostnader. Genom att 

använda effektiva informationsflöden kan exempelvis rätt material finnas på 

rätt plats vid rätt tid. 

 

När material, som i vårt fall är förpackningar, inte hanteras på bästa möjliga 

sätt medför det en extra kostnad som i förlängningen (indirekt) drabbar 

kunden, som får betala ett högre pris. En förpacknings primära uppgift är att 

skydda det inneslutna mot skador av olika slag, hävdar Lumsden (2006). 

Att förpackningarna hanteras på ett effektivt sätt är i dag inte en 

självklarhet, eftersom många företag inte prioriterar den interna hanteringen 

av förpackningen. Björnland, Persson och Virum (2003) belyser att det 

krävs beräkning av materialbehov i alla led, även för förpackningar. Trots 

att förpackningar är ett indirekt behov är det minst lika viktigt att de finns 

tillgängliga som direkta artiklar som ingår i produkten för att verksamheten 

ska fungera effektivt. 

 

För att skapa effektiv logistik är det viktigt att ha såväl fungerande interna 

materialflöden som att ha fungerande flöden mellan företag, hävdar Jonsson 

och Mattson (2005). De säger att det krävs fungerande materialflöden inom 

företag för att uppnå effektivitet, trots detta verkar det ofta förbises gällande 

just förpackningar och hantering av dessa. Beynon-Davies (2002) belyser 
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att det krävs bra informationssystem (IS) vars roll är att samla in, lagra, 

bearbeta och distribuera information, för att uppnå ett effektivt 

materialflöde. Detta är viktigt då förpackningen spelar en avgörande roll i 

hur produkten kommer att levereras till slutkunden för distribuerade företag. 

Finns inte rätt förpackning på rätt plats, vid rätt tid kommer inte produkten 

att lämna företaget i rätt tid. Detta kan utvecklas till en missnöjd kund som 

inte fått sin produkt i tid, skadad eller i icke kostnadseffektiv förpackning. 
 

1.2 Tidigare forskning 

Att ha effektiva materialflöden är någonting som det har forskats och 

diskuterats länge om. Jonsson och Mattsson (2005) beskriver logistik som 

“läran om effektiva materialflöden”. Detta är enligt dem ett samlingsnamn 

för alla de verksamheter som arbetar efter att artiklar ska finnas på rätt plats 

och i rätt tid. Litteratur och rapporter som handlar om hur företag kan 

förbättra sin hantering av artiklar till egen tillverkning finns det gott om. 

Inom detta område finns det forskning som täcker allt från prognostisering 

av produkterna till effektiva lagerhållningssätt med hjälp av IS som stöd.  

Lumsden (2006) betonar att hantering av förpackningar numera är viktigt 

att det anses som ett eget subområde inom logistiken, kallad 

förpackningslogistik. Likväl finner vi ingen publicerad forskning rörande 

effektiv internhantering av förpackningar varken för tillverkande företag 

eller distribuerande företag som hanterar reservdelspaket. Detta är ett 

intressant område eftersom förpackningen i många sammanhang inte 

hanteras som en artikel, till skillnad från en komponent till en produkt eller 

som en reservdel. 

Vid skrivande stund har vi tagit del av litteratur, vetenskapliga artiklar och 

examensarbeten som tar upp problemen snarlikt de vi sett, men dessa är inte 

kopplade mot den interna hanteringen av förpackningar och således avser vi 

berika det området med denna rapport. 

 

1.3 Erfarenhet av verksamhetsförlagt projektarbete 

Under hösten 2010 genomförde vi ett verksamhetsförlagt projektarbete på 

Logistic Center Ljungby (LCL) vid Electrolux Laundry Systems (ELS). Där 

drev vi ett projekt tillsammans under 20 veckor som handlade om 

förpackningar och transporter av LCL:s reservdelar. Projektet 

specialstuderade två infallsvinklar som dels var standarder på 

wellpappförpackningar och dels transporttariffer på transportavtal. Under 
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dessa 20 veckor gjorde vi många intervjuer, dels internt inom LCL samt 

ELS med personer med olika ansvarsområden kring förpackningarna, men 

även en hel del externa intervjuer med personer med specifika kunskaper 

kring förpackningar och dess funktion. Förutom intervjuer gjorde vi även 

observationer och studerade ämnet teoretiskt och slutligen kom vi fram till 

att förpackningar kan vara en konkurrensfördel för företag som distribuerar 

reservdelar om de används och utnyttjas på rätt sätt. 

 

Projekt startade med en verksamhetsanalys av avdelningen och med fokus 

på faktorer där förpackningens roll spelar in. All information från 

verksamhetsanalysen låg sedan till grund när projektet genomfördes. 

Uppgiften handlade om att presentera nuläget samt att se möjliga 

förbättringsförslag utifrån projektbeskrivningen. 

 

Verksamhetsanalysen berörde även hur förpackningarna internt hanterades 

på LCL och ganska snabbt upptäcktes att de inte hanterades optimalt, utan 

att det fanns vissa brister i processen. Tiden och omfördelningen av 

projektet gjorde att ingen tid fanns till att undersöka den interna hanteringen 

av förpackningar, men sporrade till att istället göra detta till ett 

examensarbetsämne. Vår företagshandledare och viss övrig personal hade 

även synpunkter på den interna hanteringen av förpackningar och de tyckte 

också att det fanns vissa brister i den. Bland annat fanns det höga 

lagernivåer av förpackningar, vilket ger mycket bundet kapital i lager. 

Lagrena av förpackningar var även utspridda eftersom förpackningarna 

fanns på mer än ett ställe. Detta var bidragande faktorer, samt att även 

företagshandledaren och övrig personal inte tyckte det fungerade optimalt. 

 

Förpackningarna som LCL hade fanns inte i systemet som övriga 

reservdelsartiklar och de hade på så sätt ingen uppfattning om lagersaldot 

samtidigt som arbetet kring förpackningarna sköttes manuellt, vilket ledde 

till extra administration. På grund av detta hade de dålig överblick av 

förpackningens process från att förpackningen kommer in till företaget tills 

att den lämnar företaget. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur företag som arbetar med 

distribution och hantering av reservdelspaket kan synliggöra och förbättra 

sin interna hantering av förpackningar. 
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Den huvudsakliga forskningsfrågan som vi vill besvara i detta 

examensarbete är: 

 Hur kan den interna hanteringen av förpackningar synliggöras och 

förbättras hos företag som distribuerar reservdelspaket? 

För att kunna systematisera arbetet och besvara huvudfrågan har vi 

identifierat två underfrågor. Dessa är: 

 

 Vilka problemområden kan identifieras i försörjningsprocessen från 

att förpackningen kommer in till företaget tills att den har lämnat 

företaget? 

 Vilken typ av IS kan förbättra hanteringen av förpackningar? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien undersöker företag som arbetar med distribution av reservdelar till 

både en internationell och nationell marknad. Vidare har vi valt att studera 

den interna försörjningsprocessen av förpackningar och de förpackningarna 

är wellpappförpackningar som klassas som transportförpackningar. Vi har 

endast tittat på den interna hanteringen av förpackningar, där vi har 

avgränsat det till den process som börjar när förpackningen kommer till 

företaget och avslutas när förpackningen lämnar företaget. Vi har även 

studerat hur den processen kan förbättras. Vi har alltså inte tittat på 

förpackningens väg till företagen respektive från företagen till slutkund. 
 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är företag som hanterar förpackningar inom sin 

verksamhet. Studien kan vara extra intressant för företag som distribuerar 

reservdelspaket till en global marknad och det är dessa företag som vi anser 

kommer att kunna dra nytta av studiens resultat. 

 

1.7 Disposition  

Dispositionen visar de olika delarna i rapporten i syfte att skapa en 

överblick av de olika kapitlen och deras relation till varandra. Kapitel två 

beskriver det metodval som studien grundar sig på. I kapitlet beskrivs även 

valet av fallstudie, fallföretag och övriga respondenter till studien. Vidare 

belyses valet av datainsamling, hur genomförandet av studien har utförts 

samt hur analysarbetet av den insamlade data har genomförts. 
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Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet genom en diskussion 

utifrån validitet, reliabilitet och objektivitet.  

 

I kapitel tre beskrivs till en början ett avsnitt som behandlar relationen 

mellan de olika begreppen som den teoretiska referensramen tar upp. 

Kapitlet är där efter uppbyggt utav två stora områden vilka vidare bryts ner 

i delområden. Första området är lagerplanering vilket belyser Supply Chain 

Management (SCM), materialhantering, lager och reservdelslager, 

lagerstyrning och strategi samt förpackningar. Område nummer två är IS till 

stöd vilket behandlar Enterprise Resource Planning (ERP), 

materialplaneringssystem (MRP), Warehouse Management Systems 

(WMS) och stöd för IS. 

 

Den empiriska redogörelsen är uppbyggt kring de företag som medverkat i 

studien. Den utgörs av en presentation av företagen och information till 

studien som samlats in genom intervjuer på respektive företag. I det femte 

kapitlet kopplas den teoretiska referensramen samman med 

empiriredogörelsen i en analys. Analysen är uppdelad i två avsnitt, 

lagerplanering och IS till stöd. 

 

Kapitel sex diskuterar till en början det resultat och kunskapsbidrag studien 

har kommit fram till, utifrån den kunskapslucka som tidigare fanns inom 

området. Detta diskuteras utifrån syftet och forskningsfrågorna. Det sjunde 

kapitlet presenterar slutsatsen och förslag till framtida forskning. I det sista 

kapitlet reflekteras det över ämne, metod, generaliserbarhet och egen 

lärprocess. 
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2 Metod 
Under metodavsnittet redovisas de metodval som har gjorts genom studien 

där vetenskaplig ansats och metodansats först presenteras. Därefter 

presenteras datainsamlingen och urval av respondenter. Vidare förklaras 

genomförandet av de intervjuer som utförts samt analysen av materialet 

från den empiriska redogörelsen. Slutligen belyses studiens tillförlitlighet. 

_____________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vid en deduktiv datainsamling förklarar Arbnor och Bjerke (1994) att 

teoristudier utförs innan empiriinsamling. Detta medför att forskaren innan 

insamling av empirin har skaffat sig kunskap och förväntningar hur empirin 

skall se ut. Denna ansats används oftast för att se om teorin stämmer 

överrens med vad som sker i verkligheten. Jacobsen (2002) hävdar att den 

deduktiva datainsamlingsansatsen kan bidra till bortfall av kritisk data för 

att forskaren efter en teoristudie kan skapa förväntningar som begränsar 

datainsamlingen. Bryman (2002) förklarar att deduktiv forskning oftast 

används till den kvantitativa datainsamlingen.  

 

Induktiv datainsamling beskriver Arbnor och Bjerke (1994) som att 

empiriinsamlingen sker före teoristudierna och att denna metod medför att 

forskaren inte begränsar eller styr datainsamlingen i samma utsträckning 

som vid deduktiv datainsamling. Bryman (2002) förklarar att induktiv 

forskning oftast förknippas med det kvalitativa synsättet och fortsätter att 

beskriva den induktiva ansatsen med att den ofta ger intressanta och 

upplysande svar, men vars teoretiska betydelse ofta inte är lika tydlig. Han 

menar också att generaliseringen i dessa studier ofta blir empiriska och inte 

av teoretisk art. 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2010) lämpar sig abduktiv datainsamling 

för studier som avser att kombinera deduktiv ansats med den induktiva 

ansatsen. Denna studie vi har genomfört har haft en abduktiv ansats 

eftersom vi tidigare gjort ett projekt som var inom ett närliggande område 

och således hade viss kunskap inom området innan studien. Under studiens 

gång har den empiriska undersökningen genomförts parallellt med 

teoristudier, främst för att uppnå tidseffektivitet eftersom respondenterna 

var svåra att träffa i ett tidigt skede. Men dels även för att skapa en 

uppfattning om vad den teoretiska referensramen tog för ståndpunkt i 

ämnet, för att på så sätt kunna komma fram till ett bättre resultat. Studien 
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utgår främst utifrån en induktiv ansats, men med inslag av deduktiv ansats, 

vilket medfört att studien klassificerats som en abduktiv ansats.  

 

2.1.1 Metodmotivering 

Det finns en generaliserad uppdelning av forskningsperspektiv som kan 

användas vid undersökningar och två av dessa som både Jacobsen (2002) 

och Bryman (2002) tar upp är kvalitativ respektive kvantitativ ansats. 

Författarna menar att kvalitativ ansats innebär att data samlas in genom 

vanligtvis intervjuer med ett fåtal respondenter och data är det material som 

respondenterna lämnade. Metoden lämpar sig för studier när forskarna vill 

förstå ett problem och dess orsak och verkan från grunden, hävdar Myers 

och Avison (2002). De menar att det innebär att den generella uppfattningen 

om problemet inte undersöks hos en större population. Enligt Jacobsen är 

nackdelen med kvalitativa studier att de är resurskrävande och tar lång tid. 

Författaren menar även att generalisering kan vara ett problem i den 

kvalitativa ansatsen då endast ett fåtal respondenter används som 

empiriredogörelse. 

 

Om kvantitativ ansats förklarar Jacobsen (2002) att det innebär att data 

samlas in genom vanligtvis frågeformulär som skickas ut till många 

respondenter. Metoden används ofta för att undersöka hur vanlig en 

händelse är, hur mycket den påverkar och i hur stor grad, fortsätter han. 

Negativt med den kvantitativ ansats hävdar han är att den inte går på djupet 

i ett fenomen, utan mest karakteriserar dess verkan eller hur fenomenet 

upplevs. 

 

Enligt Jacobsen (2002) och Bryman (2002) är den kvalitativa ansatsen att 

föredra när forskaren vill fördjupa sig i ett ämne eller problem. Myers och 

Avison (2002) belyser att undersökningar som rör komplexa system och 

framförallt IS bör studeras genom en kvalitativ ansats. Detta för att det 

huvudtaget skall vara möjligt att förstå processerna och informationen som 

påverkar undersökningen. Används ett kvantitativt angreppsätt, tenderar 

data till dessa studier att bli felaktig, på grund av komplexiteten runt IS. 

 

För denna rapport har det valts en kvalitativ ansats för empiriredogörelsen 

till studien, dels för att problemet som undersöks anses vara relativt 

outforskat och dels för att processen studeras är komplex. Eftersom det är 

viktigt att skapa en djupgående förståelse för den process som valts för 

denna studie, anses utifrån den studerande teorin att en kvalitativ ansats är 

ett lämpligt val för denna studie. Vi liksom Dannefjord (1999) är medvetna 
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om att problemet skall stå i fokus vid forskning och inte valet av metod. 

“När man forskar löser man problem.” (Dannefjord, 1999, s. 3). 

2.1.2 Fallstudiemotivering 

Fallstudie är enligt Jacobsen (2002) en studie där det i aspekten tid och 

objekt begränsar sig. Det som studeras kan exempelvis vara en organisation, 

ett problem eller en händelse. Vidare menar han att en fallstudie oftast 

studerar en speciell händelse eller enhet och oftast med en avgränsning till 

en speciell plats. För denna studie har det valts att göra en fallstudie på LCL 

vid ELS. Förutom fallstudien på LCL innehåller studien ytterligare två 

respondenter som data har hämtats i från, nämligen Enertech i Ljungby och 

Nibe i Markaryd. Det fanns begränsad tillgång till dokumentation och 

forskning inom det valda området ansågs det vara lämpligt med en 

fallstudie med ett fåtal respondenter för att samla in grundläggande data 

inom området. 

 

Kvale (1997) förklarar att en fallstudie karaktäriseras av att forskaren lägger 

ner mycket tid och ansträngningar på att förstå och observera de 

verksamheter och operationer som tillhör fallet. Forskaren kan fastställa att 

fallet existerar och hur en process, händelse och verksamhet verkligen 

fungerar, fortsätter han. Detta anser vi stämmer väl överens med hur vår 

fallstudie genomförts. 

 

2.2 Datainsamling 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns fyra vanliga former för insamling av 

kvalitativ data, vilka är individuella intervjuer, gruppintervjuer, 

observationer och dokumentundersökningar. Han förklarar vidare att den 

insamlade kvalitativa data är information insamlad i form av ord. 

 

För att förtydliga var data till studien kommer i från samt hur den har blivit 

insamlad kommer vi i detta avsnitt presentera det indelat i 

primärdatainsamling och sekundärdatainsamling. Den primära 

datainsamlingen har vi gjort med hjälp av intervjuer vid fallföretaget samt 

vid respondenterna Enertech och Nibe. Vi presenterar även en adhoc-

liknande observation vi har gjort på fallföretaget. Vid 

sekundärdatainsamling har vi använts oss av dokumentundersökning för att 

fånga in teoretiska synsätt till studien. 
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2.2.1 Primärdatainsamling 

Jacobsen (2002) exemplifierar att primärdata är information som direkt har 

hämtats från en person eller grupper av personer. På så sätt samlas 

informationen in för första gången, då forskaren går direkt till den primära 

informationskällan. De empiriska undersökningarna i denna studie baserar 

sig mestadels på primärdatainsamling, vilket i detta fall genom intervjuer 

samt en adhoc-liknande observation. 

2.2.2 Intervju 

Jacobsen (2002) menar att intervjuer är ett bra sätt att fånga individers 

inställning, uppfattningar och synpunkter. Intervjuer är mest lämpliga då en 

studie endast har ett fåtal respondenter samt när forskaren vill veta hur en 

enskild respondent tolkar och förstår en specifik situation. Det bringar även 

klarhet i hur individen uppfattar olika förhållande, fortsätter han. Vi har i 

studien genomfört tre semistrukturerade intervjuer uppdelade på 

medarbetare från LCL, Enertech och Nibe. Dessa medarbetare valdes i 

samverkan med respektive företag eftersom dessa personer ansvarade för 

den verksamhetsenhet dit studien härrör. Ansvaret hos alla tre respondenter 

innefattade dels ansvaret kring förpackningarna och ansvaret för personalen 

som dagligen hanterade förpackningarna internt. Det primära metodvalet 

var att göra en kvalitativ intervjuundersökning, där vi då kunde gå på djupet 

inom studiens ämnesområde. 

2.2.3 Observation 

Andra metoder som kan användas vid insamling av primärdata är 

exempelvis observationer. Observation lämpar sig till att undersöka vad 

människor faktiskt gör i olika situationer och inte vad de säger att de gör, 

hävdar Jacobsen (2002). Metoden är bra för att skapa sig en egen 

uppfattning om olika situationer och inte helt förlita sig på vad andra anser 

om de situationerna, fortsätter han. 

För denna studie har det valts att genomföras en observation utifrån ett 

“adhoc-perspektiv”. Vid fallföretaget observerades hur de internt hanterade 

sina förpackningar och detta anses som ytterligare en primärkälla. 

Observationen som genomfördes skedde inte under några kontrollerade 

former och följde inte någon strikt struktur, men ändå har den gett oss 

förståelse för situationen kring förpackningar. Observationen genomfördes 

under kursen Verksamhetsförlagt projektarbete under hösten 2010 då vi 

under en veckas tid praktiserade på reservdelslagret vid LCL. Under den 
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veckan studerades det hur de anställda packade och hanterade 

förpackningarna i det interna flödet. 

2.2.4 Sekundärdatainsamling 

Sekundärdata skiljer sig jämfört med primärdata då sekundärdata är data 

som inte har tagits fram direkt från källan, enligt Jacobsen (2002). Här 

baserar forskaren i stället sig på upplysningar som är insamlade av andra, 

fortsätter han. 

Denna studiens sekundärdatainsamling har bestått av 

dokumentundersökning, där information har samlats in från litteratur och 

forskningsartiklar inom det avgränsade området för studien. De 

vetenskapliga artiklarna har främst hämtats från Linnéuniversitetets databas 

ELIN men även andra sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts på 

Internet. 

2.3 Urval 

Jacobsen (2002) förklarar att det alltid är svårt att ta fram ett lämpligt urval 

av respondenter till sin undersökning när det inte finns obegränsat med tid, 

pengar och analysmöjligheter. Vi har i studien använt oss av ett urval som 

han beskriver är ett val av respondenter som tros kommer att lämna riktig 

och god information. ”Vi kan också rätt och slätt välja ut uppgiftslämnare 

som vi anser kan ge oss riktig och god information. Detta kan vara personer 

med stora kunskaper om det som vi är intresserade av, personer som är bra 

på att uttrycka sig eller personer som vi vet är villiga att lämna 

information.” (Jacobsen, 2002, s. 199-200) 

2.3.1 Val av fallföretag 

Vi valde att fortsätta samarbetet med LCL och titta vidare på förpackningar 

och den interna hanteringen av dem. Från början var det tänkt att under det 

verksamhetsförlagda projektarbetet även se över internhanteringen utav 

förpackningar. Men tiden räckte inte till för det och beslutet togs då att ägna 

examensarbetet till att studera internhantering av förpackningar. Valet av 

fallföretag föll således på LCL. 

2.3.2 Val av respondenter 

Syftet för studien är avgränsat till att undersöka hur företag som arbetar 

med hantering av reservdelspaket kan förbättra sin interna hantering av 

förpackningar. Syftet hade stor betydelse vid val av respondenter till 

intervjuerna, då syftet i sig är att generalisera behovet av den interna 
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hanteringen av förpackningar till företag med liknande verksamheter som 

fallföretaget. 

 

Enertech i Ljungby och Nibe i Markaryd valdes slutligen ut som 

respondenter och valde att deltaga i denna studie. För att hitta lämpliga 

respondenter använde vi oss av Internet för att hitta företag som skulle 

uppfylla de krav vi hade, samt diskuterade med bekanta för att få en bild av 

vad det fanns för företag som uppnådde kraven inom ett rimligt geografiskt 

område. Enertech har cirka 300 anställda medan Nibe har cirka 1 000 

anställda och de båda respondenterna skickar reservdelspaket på liknande 

sätt som LCL gör. 

 

2.4 Genomförande 

Totalt genomfördes tre besöksintervjuer under studien. För att genomföra 

intervjuerna kontaktades respektive företag via telefon. Första intervjun 

gjordes tillsammans med Enertech vid deras huvudkontor i Ljungby och 

med deras leveransansvarig. Efterföljande intervjun var med Nibe vid deras 

huvudkontor i Markaryd och med deras logistikchef. Sista intervjun gjordes 

med fallföretaget LCL och med reservdelslagerchefen i Ljungby. Alla 

intervjuer som genomförts har varit uppbyggda likt semistrukturerade 

intervjuformer, då intervjufrågorna har utformats i förväg, dock inte med 

svarsalternativ utan respondenten svarade med egna ord och meningar.  

Jacobsen (2002) påpekar att förstrukturering inte betyder att 

datainsamlingen blir sluten, snarare att specifika aspekter i intervjun sätts i 

fokus. Intervjuerna som genomförts i denna studie har varit 

besöksintervjuer. Han menar att besöksintervjuer kan vara tidskrävande och 

svåradministrerande. Vi kan hålla med i dessa belägg men ansåg att våra 

intervjuer blir bättre om vi träffar respondenterna i samma rum och 

diskutera utifrån samma frågor, se Bilaga 1. För att ytterligare komplettera 

besöksintervjuerna ställdes efterföljande frågor via e-post till vardera 

respondenten, se Bilaga 2.  

Intervjufrågorna har tagits fram som en gemensam intervjuguide för alla 

intervjuer, då förståelsen av processen är viktig att beakta vid alla företagen. 

Dessa frågor är framtagna för det specifika ämnesområdet och följdes 

genom alla intervjuer, med en del kompletteringar på vissa frågor där 

stunden krävde det. Frågorna är konstruerade utefter instuderad teori samt 

tidigare erfarenheter från det verksamhetsförlagda projektarbetet. 

Efterföljande frågor som vi skickade till respondenterna via e-post var 
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desamma för alla respondenterna. Frågorna berör hur respondenterna 

hanterar sina förpackningar internt, samt uppgifter om respondenterna. 

Frågorna är konstruerade för att få ut så mycket information som möjligt 

och de är framtagna endast för denna studie. Vidare kan tilläggas att alla 

intervjuer spelades in samt antecknades för att inte missa någon data. 

 

2.5 Analysprocess 

Det empiriska materialet från intervjuer med respondenterna har bestått av 

nedskrivna anteckningar samt ljudupptagningar. För att analysera data har 

det använts en analysmetod från Jacobsen (2002) där kvalitativ data 

analyseras utifrån en spiral. Han beskriver detta utifrån en analysprocess där 

all insamlad data tas fram och genom arbetas därefter följer tre steg innan 

den blir färdigställd i form av en rapport. Dessa tre steg är beskriva, 

kategorisera och kombinera. Efter steget kombinera finns det en färdig 

rapport. Se nedan figur. 

 

 
2.1 Analys av kvalitativ data Jacobsen (2002) 

 

Vid beskrivandet ska undersökaren enligt Jacobsen (2002) beskriva data 

och få en grundlig syn över insamlat material utan att färga upplysningarna. 

Nästa steg, kategorisera, handlar om att systematisera och kategorisera den 
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oöverskådliga data. Han menar att det är viktigt att data systematiseras för 

att undersökaren på ett bra sätt ska kunna förmedla vad som funnits och 

samtidigt få en förenklad bild av all data som hittats. Det sista steget, 

kombinera, handlar om att få fram dolda företeelser och intressanta 

förhållanden genom den insamlade data. Detta sker genom tolkning av data, 

genom att leta efter meningar, orsaker och en ordning av data utefter vad 

som setts och hörts. 

 

Genom att ha använt denna analysmetod har vi kunnat beskriva data som 

samlats in utifrån både anteckningar och ljudupptagningar. Eftersom vi har 

beskrivit data har vi fått en bra bild över all insamlad data från alla 

respondenter. Efter att ha genomfört kategorisering av all data har vi fått en 

bra bild över data vi fått in genom intervjuer men också vilken data som vi 

kommer att förmedla i rapporten. Det sista steget vi gjorde var att 

kombinera data lämnad av respondenterna, för att kunna analysera och 

slutligen komma fram till resultatet av studien. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) anser att vilken form av empiri en undersökning än 

behandlar, ska den uppfylla två krav. Först och främst ska empirin vara 

valid, det vill säga den ska vara giltig och relevant. Det andra kravet är att 

empirin ska vara reliabel, vilket innebär att den är tillförlitlig och trovärdig. 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Jacobsen (2002) beskriver validitet som hur pass giltig och relevant en 

empirisk undersökning är. Han visar vidare på en uppdelning utav måttet till 

intern respektive extern giltighet. Intern giltighet är huruvida forskaren 

lyckats mäta det som var avsett att mäta och inte något annat. Extern 

giltighet innebär att resultatet av studien behöver vara generell för andra 

liknande sammanhang. Beskrivningar över vilken/vilka metoder som 

använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i 

forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas med samma slutsatser 

som den första studien, menar Hansson (2005). Metoderna skall vara 

rimliga i förhållande till vad som skall undersökas. För att denna studie 

skulle uppnå extern giltighet har tre olika företag analyserats. Detta för att 

bekräfta att problemet som studeras kan anses vara generellt för branschen, 

vilket bör stärka den externa giltigheten i studien.  

 

Reliabilitet är ett mått om empiriredogörelsen kan anses vara trovärdig och 

tillförlitlig. Jacobsen (2002) menar att vid insamlandet av informationen bör 
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forskaren vara medveten om att respondentens svar kan påverkas av 

intervjusituationen. Det är därför viktigt att få fram relevant och öppen 

information som är trovärdig och stämmer väl överens med verkligheten. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2002) förklarar att vart och 

ett av de många beslut som fattas under en forskningsprocess bör vägledas 

av medvetna överväganden om vad som är en försvarbar vetenskaplig 

hållning. Den empiriska redogörelsen till denna studie har fått godkännas av 

de respondenter som varit med och bidragit till den empiriska redogörelsen, 

detta för att inte missuppfattningar av data inte skulle förekomma. De 

personer som valts till respondenter var alla erfarna inom området SCM och 

har arbetat i ledande positioner i många år. 

2.6.2 Objektivitet 

Kvalitativa studier färgas lättare av subjektivitet än kvantitativa studier då 

mänskligt samspel uppkommer i intervjusituationen, hävdar Kvale (1997). I 

vårt fall så har det gjorts ett tidigare arbete vid LCL samt att en av 

författarna har vid skrivandets stund en anställning på företaget. Detta 

skulle kunna påverka studien negativt om inte objektivitet tas i beaktande 

och kritisk granskning ständigt utförs utav lämnat material. Vi anser att 

subjektivitet inte förekommer i särkilt stor grad i studien för att vi ständigt 

har varit medvetna om detta under hela forskningsprocessen. De positiva 

aspekterna med att vi sedan tidigare stiftat kontakt med fallföretaget är att vi 

vet hur verksamheten fungerar, hur organisationskulturen är samt har ett 

brett kontaktnät där. Vi anser att dessa fördelar överväger nackdelarna samt 

att studien använder sig av fler än ett företag och dessa andra företag har vi 

inte varit i kontakt med innan studien startade. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för studien att 

presenteras och den är uppdelad under två huvudområden. Innan dessa 

delar behandlas inleds kapitlet med en utläggning om hur begreppen som 

är centrala för studien relaterar till varandra. Data i denna del är hämtad 

från litteratur i form av böcker och artiklar. 

_____________________________________________________________ 

 

3.1 Relationer mellan områdena 

I studien har det identifierats ett antal olika områden och dess relationer 

mellan varandra klargörs i den teoretiska referensramen. Studien utgår från 

lagerplanering och detta är ett av de två huvudområden studien bygger på. 

Inom lagerplanering används begrepp så som Supply Chain Management 

(SCM), materialhantering, lager och reservdelslager, lagerstyrning och 

strategi. Förpackningar som valts att studera innefattas även i begreppet 

lagerplanering. Informationssystem (IS) till stöd är det andra huvudområdet 

i studien och som behandlar Enterprise Resource Planing (ERP), 

materialplaneringssystem (MRP) och Warehouse Management System 

(WMS) samt stöd för IS. Valet av teoriområden har valts för att uppfylla 

studiens syfte och forskningsfråga. Nedan följer en ingående förklaring av 

begreppens funktioner och syfte utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

3.2 Lagerplanering 

Björnland et al (2003) belyser vikten av bra prognoser inom lagerplanering, 

efter som prognoserna sedan utgör underlaget för behovsanalyser över det 

material som ska anskaffas. Det viktigaste vid utformandet av prognoser är 

systematiska metoder med klara regler och att beräkningarna sker med hjälp 

av matematiska och strategiska principer. De menar även att dataunderlaget 

ska hämtas från dåtiden och även kompletteras med troligt utfall i 

framtiden. Dessutom utförs arbetet lämpligast med hjälp av IS för uppnå 

bästa möjliga resultat. 

Behovsanalyser över material bör utformas i alla led i en förädlingskedja, 

även internt på företag, tycker Björnland et al (2003). Analyserna bygger i 

grunden på den framtagna prognosen över den valda tidsperioden, men 

längre bak i förädlingskedjan delas prognosen upp i behovsanalyser för 

varje intern station i kedjan. Detta för att varje enskild station lättare ska 
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kunna utföra den faktiska påfyllnaden av material på ett strukturerat och 

organiserat sätt. 

Kontinuerlig inspektion är en materialpåfyllnadsmetod som innebär att det 

fysiska lagret inspekteras kontinuerligt och så snart lagerpositionen är 

tillräckligt låg beställs det nytt material, presenterar Axsäter (1991). Han 

menar att metoden används främst i mindre lager för enkelhetens skull, men 

den har fördelen att ett säkerhetslager inte behövs då lagret kontinuerligt 

övervakas. Lumsden (2006) menar att nackdelen med metoden är att den 

blir för manuell, uppstår det sjukdom eller liknande som gör att 

nyckelpersoner försvinner finns det inget stödsystem som täcker upp den 

manuella hanteringen. 

Periodisk inspektion belyser Axsäter (1991) som att med jämna mellanrum 

se över lagernivån och beroende hur den är under en viss nivå, läggs en 

beställning av nya produkter. Axsäter (1991) menar att det inte finns någon 

given nivå för när en beställning skall läggas eller hur ofta en inspektion 

skall utföras över lagret, utan detta varierar från bransch till bransch. Varje 

lager brukar bestämma en egen leveranspunkt som beställning skall ske vid 

och ett säkerhetslager kompletterar ofta periodisk inspektion. 

Fredholm (2006) belyser avropsprocessen för artiklar och hävdar att den 

vanligtvis startar med en beställning när det redan ligger ett avtal i grunden. 

När kunden i sammanhanget senare fått sina varor sker ett avrop på det 

avtalet. Informationsutbytet i ett sådant avtal är då väldigt konsekvent och 

sker ofta genom Electronic Data Interchange (EDI) för att minska den 

manuella hanteringen. Orderläggningen kan även ske via någon 

webblösning, men en EDI-lösning är att föredra vid en sådan situation. 

3.2.1 Supply Chain Management 

SCM beskrivs av Waters (2003) som en kedja av aktiviteter från leverantör 

av råmaterial till den som levererar produkten och/eller tjänsten till 

slutkunden. Vidare menar han att syftet med att skilja logistik från SCM är i 

grunden ett sätt att undvika suboptimering. Han menar att det är viktigt att 

poängtera betydelsen av att integrera företagets egna flöden med 

försörjningskedjans övriga företag. För att skapa effektiv logistik är det 

viktigt att ha såväl effektiva interna materialflöden som att ha effektiva 

flöden mellan företag. 

Waters (2003) fortsätter med att SCM handlar om att tillfredsställa behov 

och att försörja kedjan med material från råvara till färdig produkt. I ett 

helhetsperspektiv är det alltid slutkunden som ska vara nöjd med 
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slutprodukten, därför ska det genom hela tillverkningsprocessen fokuseras 

på att tillfredsställa de behov som slutkunden har. Dessutom ska behovet 

tillfredsställas vid den tidpunkt som kunden önskar, varken tidigare eller 

senare. 

Slack, Chambers, Johnston och Betts (2009) menar att slutkunder är de 

personer/företag SCM säljer sina produkter till och det är deras behov som 

SCM ska sträva efter att tillfredställa. Slutkunderna brukar oftast benämnas 

som externa kunder, medan det även finns interna kunder inom den egna 

kedjan eller verksamheten. Ur ett SCM-perspektiv är interna kunder lika 

viktiga att tillfredställa som de externa kunderna, då det annars uppstår 

problem i flödet som kan orsaka problem även för de externa kunderna, 

menar Waters (2003) och Slack et al (2009). För att det inom industrin är 

viktigt att aktiviteter som berör effektiv materialhantering fungerar korrekt 

då det ofta är det behovet som de interna kunderna har, fortsätter de. 

3.2.2 Materialhantering 

Begreppet materialhantering handlar om förflyttning och hantering av gods 

internt inom företag, enligt Jonsson och Mattsson (2008). Aktiviteter som 

de säger tillhör materialhantering är exempelvis, intern förflyttning av 

artiklar, emballering, packning, plockning, lagring och skeppning. Målet 

med materialhantering är att åstadkomma så effektiva materialflöden som 

möjligt med avseende på kapitalbindning, leveransservice och på 

resursutnyttjande i den egna verksamheten. 

 

Lumsden (2006) påpekar vikten av effektiv materialhantering i form av 

precision och kvalitet i att kunna tillfredställa sina kunder genom att 

leverera det material som de beställt, vid den avtalade tidpunkten och i rätt 

kvantitet och kvalitet. Han menar att vid utebliven eller sen leverans 

uppkommer en kostnad för kunden, det kan antingen vara genom 

försäljningsförlust, arbetstidsförslut eller onödig kapitalbindning vilket 

skadar företagets rykte. 

 

Olhager (2000) beskriver två olika strategier vid prognos av behovet, han 

benämner dessa som utjämnad strategi och lagerlös strategi. Utjämnad 

strategi innebär att lager byggs upp för att klara variation i orderstocken. 

Lagerlös strategi är motsatsen då all materialplanering sker direkt mot 

kundorder och på så vis undviks lager helt. Olhager (2000) menar att mellan 

dessa två strategier kan ett oändligt antal blandstrategier formas. 
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3.2.3 Lager och reservdelslager 

Björnland et al (2003) anser att lager är en säkerhetsfunktion för att ha 

produkter att leverera till nästa aktivitet i flödet. De belyser att lager binder 

kapital i form av inköpt material, materialhantering, 

materialhanteringsutrustning, lageryta, samtidigt som det kan bli föråldrat. 

Lumsden (2006) förklarar detta dilemma då det är viktigt att ha material 

tillgängligt som kan leveras till nästa steg i processen men det är också en 

ekonomisk risk att ha höga lagernivåer. Lumsden (2006) menar att det är 

därför leveranssäkerhet och just-in-time-principen blivit allt viktigare i 

dagens konkurrensutsatta arbetsklimat, istället för ökade lagernivåer. Just-

in-time-principen innebär att artiklar som behövs för att utföra arbetet inte 

ska lagerföras utan de ska leveras direkt mot arbetsplats vid behov, det vill 

säga just-in-time. 

 

Björnland et al (2003) beskriver skillnaden mellan reservdelslager och 

vanlig lagerverksamhet som att reservdelslagret oftast behandlar artiklar 

som inte har lika stort ekonomiskt värde. De hävdar vidare att 

tillgängligheten av artiklarna vid ett reservdelslager ofta är viktigare än vid 

ett lager av färdiga produkter eller tilläggsprodukter. Reservdelslager har 

ofta den funktionen att bistå andra delar av verksamheten eller ses som en 

fallskärm utifall problem skulle uppstå på annat håll. Detta gör ofta att 

leveransberedskapen bör vara högre vid ett reservdelslager än vid ett vanligt 

lager och det faktum att reservdelar oftast inte har lika stort ekonomiskt 

värde gör vanligtvis att kapitalbindningen blir mindre vid ett 

reservdelslager. 

 

Lumsden (2006) menar att leveranssäkerhet innebär vilken mån leveranser 

av rätt produkt eller tjänst levereras i rätt mängd, i rätt tid, till rätt plats och i 

rätt kvalitet. Detta återspeglas i hela flödet. Enligt författaren är 

leveranssäkerhet i dagens moderna logistik ofta det viktigaste måttet vid val 

av företag att samarbeta med. 

 

Jonsson och Mattsson (2008) anser att vid utformandet av ett lager gäller 

det att ha logiska materialflöden som möjligt och som även tar så lite plats 

som möjligt. De vanligaste parametrar som det brukar talas om är 

hanteringseffektivitet, omsättning, platsutnyttjande och fast eller flytande 

placering av artiklarna. 

3.2.4 Lagerstyrning och strategi 

Vid val av artikelplacering i ett lager finns det många parametrar att ta 

hänsyn till och fundera över. Hanteringseffektivitet är hur lätt personalen 
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kan hantera artikeln, exempelvis hur lätt den är att lyfta ut från sin 

lagerplats, förklarar Lumsden (2006). Han fortsätter beskriva omsättning 

som är ett mått på hur mycket av artikeln som lastas in respektive ut från 

lagerplatsen och platsutnyttjande är hur väl artikeln fysiskt utnyttjar det 

givna utrymmet som givits för artikeln. Jonsson och Mattson (2008) 

förklarar att fast placering i lagret innebär att en artikel har en förutbestämd 

plats på lagret, den blir då lätt att hitta för personalen. De fortsätter förklara 

flytande placering i lagret som är då en artikel inte har en förutbestämd 

plats på lagret, utan istället lagerförs artikeln där plats finns eller beroende 

på hur prognosen för åtgången av artikeln är satt. 

 

Axsäter (1991) beskriver ABC-analys som en vanlig indelning utav artiklar 

för klassning och indelning i grupper, där artiklarna inom en viss grupp 

vanligtvis styrs med likartade metoder. Lumsden (2006) argumenterar att 

det vanligaste sättet att gruppera artiklar är antingen efter det ekonomiska 

värdet eller volymvärdet (åtgången). I nästan alla lager är det en 

förhållandevis liten andel av artiklarna som svarar för en stor andel av 

volymvärdet, detta brukar beskrivas 80/20-regeln, där 20 % av artiklarna 

står för 80 % utav volymvärdet, förklarar Axsäter (1991) och Lumsden 

(2006). 

3.2.5 Förpackningar 

En förpacknings primära uppgift är att skydda det inneslutna paketet mot 

skador av olika slag, enligt Lumsden (2006). Omvänt gäller också att 

förpackningen ska skydda omgivningen mot det inneslutna godset. 

Förpackningar är även till för att hjälpa till vid hantering av produkter som 

är ömtåliga eller har en sådan form att de inte kan hanteras på ett effektivt 

sätt menar Lumsden (2006). “Understanding the packaging environment is 

a prerequisite for taking packaging decisions based on a supply chain 

perspective.” (Hellström och Saghir, 2006, s. 12); De menar att 

förpackningens funktion blir att skapa en förpackning som kan hanteras av 

människor och maskiner utan att godset skadas trots sin form, ömtålighet 

eller utformning. 

 

Transporten, produkten och det skydd produkten kräver ska bestämma 

vilket material som förpackningen ska ha, enligt Waters (2003). Wellpapp 

är lätt, billigt och kan återanvändas, men hållbarheten och skyddsnivån som 

wellpapp kan uppnå anses vara bristfällig. Trenden inom 

transportförpackningar går dock mot mer och mer wellpapp då den dämpar 

bra och kan återvinnas och EU-målsättningarna är att 50 % av alla 

förpackningar ska återvinnas, enligt uppgifter från Waters (2003). 
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3.3 Informationssystem till stöd 

Motiwalla och Thompson (2008) förklarar att effektiva IS är en viktig 

komponent i alla företag. De menar vidare att många förväxlar IS med IT, 

IT består enbart av hårdvara- och mjukvarakomponenter, medan IS i sin tur 

ofta består av IT, data, processer och mänsklig kunskap. Författarna menar 

att IS har till uppgift att främja informationsförsörjningen i företag och IT 

har till uppgift att stödja IS. 

Det finns ett flertal olika system som kan användas då material behöver 

fyllas på, förflyttas eller produkter behöver tillverkas. I dagens komplexa 

samhälle tycker Lumsden (2006) att styrning av materialflödet och 

kommunikationen i flödet kräver datoriserade system. All kommunikation 

och databehandling av material kräver dock inte ett datoriserat system, men 

för att bemästra helheten krävs ett datoriserat system. 

Fredholm (2006) talar om att IT kan stödja företagen i sin ständiga jakt på 

lägre kostnader, kortare ledtider, högre tillgänglighet och mindre lager. Att 

kombinationen av IT och logistik är intressant ur den synvinkeln att IT 

stödjer de grundläggande logistikkraven på att informationen måste vara 

tillgänglig, korrekt och komma fram i rätt tid. 

Nilsson och Pålsson (2005) belyser förpackningens betydelse för 

logistikföretag och dess påverkan på företaget i stort enligt följande citat 

(s.5). “Information technology and its interface with packaging are of 

importance when examining secondary effects of packaging in the logistics 

context. Packaging may be regarded as an information link between the 

physical flow and the IT system. The validity and reliability of parts of the 

logistical information in the IT systems is based on information gained from 

product flows, which typically is based on the actual movement and 

registration of packages e.g. POS data, inventory in- and out check points 

etc.”. 

3.3.1 Enterprise Resource Planning  

Enterprise Systems (ES) har till uppgift att integrera all data inom en 

organisation och sammankoppla alla andra IT-system och stödja 

organisationens alla funktioner på ett bra sätt, förklarar Motiwalla och 

Thompson (2008) samt Zhang och Liang (2006). De beskriver ERP-system 

som första generationens ES och förklarar vidare att ES och ERP-system 

inom industrin ses som samma system, som har till uppgift att stödja alla 
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aktiviteter som exempelvis ekonomin, produktionen, lagret och 

transporterna. 

 

Ptak och Schragenheim (2004) beskriver ett ERP-system som ett träd som 

vuxit över tid, i början var det bara en tunn liten buske med endast något 

fåtal funktioner, men dagens moderna system kan ses som en robust ek som 

vuxit sig stor. Motiwalla och Thompson (2008) samt Zhang och Liang 

(2006) hävdar att dagens ERP-system har otroliga utvecklingsmöjligheter 

gällande utbyggnad och tillbyggnad av funktioner, då ERP-systems stora 

styrka är flexibilitet och omfattning. Zhang och Liang (2006) framställer 

SCM-tänket och att det kan användas tillsammans med ERP-system med 

framgång eftersom ERP-system med fördel kan byggas ihop med andra 

funktioner som EDI, Radio Frequency IDentification (RFID) och andra 

kommunikationshjälpmedel. Motiwalla och Thompson (2008) hävdar även 

att grundidén med ett ERP-system är att all data skall vara samlad på ett 

ställe och kunna användas från samma källa. Detta för att data inte ska 

lagras på flera platser och att det kan användas i realtid. 

 

Ptak och Schragenheim (2004) påpekar vikten av att länka hela SCM 

genom företagens ERP-system. Företag eller enskilda system som inte 

kommunicerar genom sitt ERP-system är dömt att misslyckas, de beskrivs 

som isolerade öar. De hävdar vidare att ERP-system motverkar 

suboptimering om de används på rätt sätt och på så sätt tjänar de slutkunden 

på ett bättre sätt än flera isolerade specialsystem. Turban, Leidner, McLean 

och Wetherbe (2006) beskriver integration utav IT-systemen i en 

organisation som en central strategiskt åtgärd för effektiv 

informationshantering. De menar att utan kommunikation mellan system 

förloras automatikprocessen och risken för manuella fel blir stor. 

3.4.1 Materialplaneringssystem 

Enligt Turban et al. (2006) har MRP blivit en integrerad funktion i ERP-

system, som i dagens moderna system är sammanlänkade med 

verksamhetens andra funktioner och kan därför används i realtid. Ptak och 

Schragenheim (2004) beskriver MRP ur ett lagerperspektiv och de krav som 

lagret ställer på systemet för att fungera effektivt. Ett lager som styrs med 

hjälp av ett MRP behöver kunna uppfylla fyra grundkrav, dessa är:  

 

 Tillgänglighet, systemet måste veta hur många artiklar som finns i 

lager förnärvarande 

 Hur många artiklar som redan är beställa och är på väg att levereras  

 Ledtid, hur lång ledtiden är vid beställning 
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 Planeringsdata, antal artiklar i en order, exempelvis antal enheter i 

en batch eller på en pall. 

 

För att kunna använda ett MRP på ett optimalt sätt i lagerhantering hävdar 

Ptak och Schragenheim (2004) att alla lagerförda artiklar måste kunna 

identifieras som unika i lagret. Det går inte att ha olika artikelnummer på 

samma artikel bara för att den kommer från olika leverantörer. De tycker 

även att det räcker med ett artikelnummer för en produkt för hela företaget, 

även om artikeln förvaras på flera olika fysiska lager och vid flera olika 

avdelningar på företaget. Detta för att kunna utvärdera leverantören på ett 

enkelt sätt och för att få skalfördelar, men även för att det är systemmässigt 

svårt att dela upp lagret i mindre delar och namnge artiklarna med olika 

artikelnummer. 

 

Ett MRP är i sig enligt Ptak och Schragenheim (2004) inget komplext 

system. De menar att så länge tre kvalitetsfaktorer är uppfyllda fungerar i 

princip alltid systemen som det är tänkt. En av dessa kvalitetsfaktorer är 

Bill of Material (BOM) vilket innebär ett strukturregister bestående av de 

ingående delarna i artikeln. De andra kvalitetsfaktorerna är unik 

identifikation av artiklarna och tillgänglig lagerdata. Lagerdata innebär data 

om antal artiklar på lagret, beställda artiklar samt ledtiden för artiklarna. 

Enligt dem är det oftast en annan parameter som användarna glömmer och 

som är den viktigaste för att i slutändan få ett bra resultat. Detta är input till 

systemet och som i slutändan är väldigt avgörande för resultatet. Om inte 

input är detaljerad och korrekt, spelar det ingen roll hur avancerat system 

som används.  

3.4.2 Warehouse Management Systems 

WMS redogörs av Piasecki (2003) och Lumsden (2006) som att det startade 

som ett system som ska kontrollera lager och förflyttningen av material i ett 

lager. De fortsätter förklara att desto mer WMS utvecklades, desto mer 

funktioner byggdes in i systemkategorin. System som byggdes in var 

produktionssystem, transportsystem, orderhanteringssystem och 

bokföringssystem. Men på senare år har utvecklingen gått åt ett annat håll 

förklarar Piasecki (2006), nämligen att WMS likt många andra 

mjukvarasystemlösningar, går mot att bli en lagerstyrningsapplikation för 

ERP-system.  

 

Enligt Piasecki (2006) är det svårt att debattera vilka system som ersätter 

vilka. Han anser dock att det är tydligt att systemen mer och mer växer in i 

varandra och att det inte längre finns något enskilt system för enbart de 
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traditionella WMS-funktionerna. Han hävdar att alla moderna 

systemlösningar nuförtiden innehåller WMS, ERP-system, Distribution 

Requirements Planning (DRP), Transportation Management Systems (TPS), 

Supply Chain Planning (SCP), Advanced Planning and Scheduling (APS) 

och Manufacturing Execution Systems (MES). Även om WMS har ändrats 

över de senaste åren finns funktionaliteten kvar i andra system, förklarar 

Freeman och Lidor (2009). Syftet med WMS är att kontrollera materialet i 

ett lager och att planera rörelserna av materialet med aktiviteter som 

plockning, lagring och packning och dessa funktioner behövs fortfarande, 

fortsätter dem. 

 

Ett heltäckande WMS är enligt Lam, Choy och Chung (2010) ett bra sätt att 

stödja många aktiviteter inom lagerhantering. De menar också att WMS har 

en del brister gällande planering och övervakning utav lagrets resurser, som 

exempelvis personal. Detta gäller i större grad vid komplexa order och vid 

verksamheter som hanterar många olika sorters order. Vid dessa fall menar 

Lam et al (2010) att de flesta företag förlitar sig på den kunskap som 

ledning och personal besitter inom lagerhantering, istället för att förlita sig 

på IT-system. 

3.4.3 Stöd för informationssystem 

Axsäter (1991) hävdar att för framgångsrik lagerstyrning krävs det kunskap 

och motivation, därför spelar utbildning en nyckelroll. Ett av de vanligaste 

problemen inom materialhantering är att ansvarig personal byts ut och att 

den nya personalen få bristfällig utbildning i hur arbetet skall skötas. 

Bristande utbildning i allmänhet tror Axsäter (1991) beror på att personal 

anser att lagerstyrningssystem eller materialhanteringssystem skall ersätta 

manuella beslut. Detta tycker han är en missbedömning eftersom IS istället 

bör ses som verktyg som skall främja beslutsfattande och de kan användas 

mer eller mindre skickligt ofta beroende på vilken utbildning som föreligger 

innan användningen. 

Genom förståelse av IS som används kommer också ofta motivation och 

engagemang, menar Axsäter (1991). Förstås systemets funktioner och 

möjligheter upplevs det ofta väldigt stimulerande att utveckla 

materialhantering. Om förståelsen infunnit sig blir det sedan väsentligt att 

bevaka att IS arbetar med rätt data. Fredholm (2006) menar att den största 

utmaningen som logistiken mött i modern tid är just att förändra invanda 

beteenden. För att lyckas med detta bör IT-lösningar kombinerat med 

processkartläggning och utbildning spela en nyckelroll angående 

utvecklingen av logistiken. 
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4 Empirisk redogörelse 
I detta kapitel redovisas empiriredogörelsen som består av en fallstudie vid 

Logistic Center Ljungby (LCL) vid Electrolux Laundry Systems (ELS). Data 

har vi fått både vid en intervju men också genom en “adhoc-liknande” 

observation. Vi har också intervjuat Enertech och Nibe om hur deras 

lagerplanering är idag samt deras syn på informationssystem. Eftersom 

LCL är fallföretaget kommer mer fokus ligga på avsnittet kring dem 

gentemot avsnitten kring respondenterna. Intervjuunderlaget har varit 

detsamma till alla tre respondenter och det finns i bilaga 1 och 2. Kapitlen 

börjar respektive företag för att sedan övergå till att behandla 

huvudområdena i studien. 

_____________________________________________________________ 

 

4.1 Fallstudie vid Logistic Center Ljungby 

LCL är ELS logistikavdelning. ELS har totalt 1100 anställda och har 

tillverkningsenheter i Troyes i Frankrike, Rayong i Thailand och Ljungby i 

Sverige. LCL:s arbete är att erbjuda produkt- och logistiklösningar med 

fokus på tid, kostnader och kvalitet, gällande färdiga maskiner och 

reservdelar till ELS kunder. Visionen de arbetar utefter lyder: “Offer 

products and logistic solutions in promised time and with focus on cost and 

quality”. LCL:s kunder är ELS 19 egna säljbolag samt 120 fristående 

importörer. Varje dag levererar de ut cirka 1800 orderrader vilket är det 

samma som 1800 artiklar från sina lager. Artiklarna kan antingen vara i 

form av färdiga maskiner, det vill säga i detta fall tvättmaskiner, 

torktumlare och manglar eller i form av reservdelar till dessa nämnda 

maskiner. (Logistic Center Ljungby, 2011). 

 

LCL har vid det första kvartalet under 2011 45 anställda och verksamheten 

är skild från produktionen. De olika arbetsuppgifterna som hanteras är 

lagerhantering för reservdelar och färdiga maskiner, transportfrågor, supply 

chain (planering och behov av färdiga maskiner), lager- och 

transportadministration, inköp av reservdelar, back office/projects och 

orderhantering. Reservdelslagret hos LCL är det enda inom ELS som har 

världsomspännande leveranser. (Logistic Center Ljungby, 2011). 

 

En “adhoc-liknande” observation genomfördes på LCL under vårt 

genomförande av verksamhetsanalysen vid kursen Verksamhetsförlagt 

projektarbete. Vi var med inom olika delar av processen där 

förpackningarna färdades igenom och hanterades för att få en bra bild över 
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hur nuläget såg ut. Totalt varade observationen under en veckas tid. 

Observationen genomfördes inte efter några kontrollerade former eller 

någon struktur, dock såg vi mycket av bristerna och problemen som vi 

tidigare hört om, nämligen: 

 Höga lagernivåer av förpackningarna 

 Mycket bundet lager av förpackningar 

 Artikelnummer saknades 

 Spritt lager eftersom mer än ett lager fanns 

 Ingen uppfattning av lagersaldot 

 Mycket manuellt arbete samt omfattande administration gällande 

arbetet med förpackningarna 

 Dålig överblick av förpackningarna från att de kom in tills dess att 

de lämnar 

För att förenkla läsarens förståelse för den nuvarande process gällande hur 

den interna hanteringen av förpackningar fungerar, har det valts att 

illustrera processen genom en bild. Processen börjar när ett behov av en 

förpackning uppkommer och avslutas när förpackning är tillbaka där 

behovet en gång startade. Nedan ges först en bild över 

processkartläggningen och sedan följer en förklaring de olika stegen i 

processen. 
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Förpackningar tar 

slut

Förpackning 

förpackas och 

skickas ut

Leverantör lämnar 

beställd 

förpackning

Leverantör lämnar 

beställd 

förpackning

Förpackning tas 

emot av ansvarig

Förpackning 

beställd på 

blockorder

Förpackning 

beställs manuellt

Placering på 
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Placering på 
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Placering på 
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Förpackning 
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Förpackning 

placeras på 

arbetsplats

 

4.1 Processkartläggning 

Processen startar med att förpackningen tar slut och på så sätt triggas 

processen igång. När förpackningen har tagit slut beställs en ny förpackning 

utifrån två olika tillvägagångssätt, antingen manuellt eller via en 

blockorder. En blockorder i detta sammanhang är en order som frekvent 
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beställs utifrån prognoser. Leverantören levererar förpackningen efter att ha 

tagit emot ordern utifrån ovan alternativ. Vid LCL är det en lagerarbetare 

som har ansvaret för förpackningar. Den ansvarige tar emot 

förpackningarna när de har levererats till LCL och vidare placera de 

antingen på mellanlager 1, mellanlager 2 eller direkt mot arbetsplats. 

Placeras de direkt mot arbetsplats används förpackningen där och skickas 

sedan iväg, där efter är processen slut. Placeras förpackningen i mellanlager 

1 eller 2 hämtas senare förpackningen ut därifrån av ansvarig och förs sedan 

vidare manuellt till arbetsplats. Väl på arbetsplats används den och skickas 

sedan iväg. Där efter är processen slut. 

4.1.1 Lagerplanering idag 

LCL har för tillfället ungefär 7500 unika artiklar på lager, förutom dessa 

finns det ytterligare cirka 30 000 unika artiklar kunderna kan beställa från 

deras reservdelskatalog. Förpackningarna som används för att transportera 

reservdelar i uppgår till 35 i antalet och är i olika volymer och kvalitet. Den 

totala kvantiteten av förpackningarna som köps in av de olika varianterna är 

cirka 110 000. Årskvantiteten av förpackningarna speglar också en bild 

över hur många paket som årligen skickas ut från LCL, cirka 110 000. 

 

Förpackningarna lagerförs olika tidsmässigt beroende på hur frekvent en 

förpackning används i verksamheten. En förpackning kan ligga på lager allt 

i från en vecka upp till ett år. För något år sedan bytte LCL leverantör och 

har fortfarande förpackningar kvar på lager från den gamla leverantören. 

Anledningen till detta är att de hade åtagit sig att köpa en viss mängd 

förpackningar, vilket de fick göra när kontraktet bröts. Vidare har de även 

fått ta över en del förpackningar från tillverkningsenheten på ELS, då de 

inte har varit aktuella för ELS längre. På så sätt har LCL i dag förutom 

förpackningarna från sin nuvarande leverantör även förpackningar från sin 

gamla leverantör och ELS tillverkningsenhet som är äldre än ett år. 

 

Vid LCL finns det i dag lager av förpackningar på tre ställen samt möjlighet 

till att lagerföra förpackningar på en ytterligare en yta. Dessa tre ställen är 

dels två mellanlager där den största delen av alla förpackningar lagerförs 

och det tredje stället är vid packborden där paketen skickas ut. Vid 

packborden är det två olika varianter av förpackningar som lagras och dessa 

skickas frekvent. Dessa två varianter lagras inte helt och hållet vid 

packborden utan även vid ett av mellanlagren. 

 

Förpackningarna är i dag inte identifierade av någon sorts märkning 

förutom den märkning pallen har som de kommer i. Personen som hanterar 
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förpackningarna har en bred kunskap kring förpackningarna och kan på så 

sätt ta emot dem och förflytta dem till uppmärkta platser utan en 

identifikation på varje enskild förpackning. 
 

Beställningspunkter och avrop 

Idag använder inte LCL sig av ett system för internhantering av 

förpackningarna och därför har de heller inget system för automatiskt avrop 

vid beställning av förpackningar. Detta gäller både vid mellanlagren, där de 

främst lagerför förpackningarna och vid packborden där förpackningarna 

sedan fylls på. Istället för ett sådant system så sköts avrop vid både 

mellanlagren och vid packborden av den ansvarige för förpackningarna som 

kontrollerar lagersaldot, men även av personalen vid packborden som 

brukar skrika när lagrena på vissa förpackningar börjar ta slut. På så sätt 

finns det inga fördefinierade beställningspunkter för förpackningarna. 

Prognoser och behovsanalyser 

Prognoserna för behovet tas fram manuellt eftersom inget system används 

för att hantera detta. Data angående behovet erhålls genom att titta på 

tidigare årsförbrukningar, inköp samt vad som finns kvar för att kunna se 

hur mycket som kan tänkas behövas under nästkommande år. Data som 

framkommer genom detta använder sedan LCL till sina blockorders som 

gör att vissa förpackningar levereras frekvent. Förpackningar som behövs 

förutom de som leveras som blockorder hanteras manuellt av den som 

ansvarar för förpackningarna och den kompletterar utbudet manuellt vid 

behov. 

Anledningen till blockorders är att förpackningarna ska komma till LCL 

även om den som har ansvaret för beställningarna möjligtvis inte är där. På 

de mest frekvent gångbara förpackningarna har de i dag alltid en extra pall 

hemma med de förpackningarna för att säkerställa att de aldrig ska vara 

utan dessa förpackningar. Verksamheten ska inte drabbas av att 

förpackningar inte finns till hands. Med tiden byts olika modeller och 

utföranden på förpackningarna ut, men trots att förpackningarna byts ut ser 

de alltid till förpackningens volym när de tittar på totalkvantitetsinköpet av 

en förpackning. 

Personalens roll 

Personalens uppgift som arbetar med att hanterar reservdelar på LCL 

arbetar under hela processen från att en reservdel kommer in tills att den går 

ut. När reservdelen kommer in till LCL, inlevereras den in i systemet för att 

få en lagerplats. När väl en order ligger på reservdelen är det personalens 

ansvar att se till att ordern levereras ut. Information om vad som ingår i 
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ordern finns tillgängligt för att veta vad som ska plockas. Vidare plockas 

artiklarna på ordern och överlämnas till personalen som arbetar vid 

packborden. Personalen vid packborden väljer därefter en lämplig 

förpackning att packa reservdelarna i som sedermera skickas i väg som ett 

paket till någon kund runt om i världen. 

En av processens sista aktivitet, är val av förpackning, där väljs en 

förpackning som anses vara den mest optimala utifrån vad som skickas, 

med hänsyn till volym och vikt på reservdelarna. Förpackningens namn 

finns på hyllan ovanför packborden, vilket innebär att varje enskild 

förpackning inte bär en identifikation. I dag anser LCL att i stort sett alla i 

verksamheten kan identifiera förpackningarna även fast de inte bär en 

identifikation. 

4.1.2 Synen på informationssystem 

Vid LCL används ett MRP för att hantera och sköta lagerverksamheten. 

Detta system används för att kunna utföra den dagliga verksamheten. MRP 

används utifrån deras affärssystem PRMS som hela ELS-organisationen 

använder sig av. Gällande den interna hanteringen av förpackningarna 

används i dag inte MRP och heller inget annat datoriserat system, utan allt 

detta arbete sköts manuellt. Det manuella arbetet sköts av en person som 

har som ansvar att hantera förpackningarna internt, såsom förflytta 

förpackningarna från mellanlager till packbord, kontroll över lagersaldo och 

förbrukning samt orderläggning till leverantör av förpackningarna. Denna 

persons kunskap kring förpackningarna är väldigt djup eftersom personen 

har jobbat länge med förpackningar vid LCL. 

Att förpackningarnas hanteras manuellt är någonting som de alltid har gjort 

vid LCL och de har heller aldrig lagrat någon information gällande 

förpackningarna förutom tidigare års inköpskvantiteter. De uttrycker sig att 

de ibland saknar ett riktigt WMS då MRP egentligen är ett renodlat 

produktionssystem. Med ett WMS anser de sig kunna utveckla 

lagerverksamheten ytterligare. För närvarande sker arbete på koncernnivå 

med ett byte av affärssystem, vilket kan leda till att de får ett WMS i 

framtiden. 

Ökad IS-användning  

I dag hanteras ingenting gällande förpackningarna med hjälp av ett 

systemstöd eller IS utan allt arbete sker manuellt. LCL ser potentialen av 

användning av IS som stöd gällande hanteringen av förpackningar. Med 

hjälp av en streckkod innehållande ett artikelnummer på förpackningarna 
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som exempel, bör det vara enkelt att veta korrekt volym som finns på lager 

genom ett system som följer in- och utleverans. 

 

Ett IS skulle kunna bidra med att avrop kunde genomföras på 

förpackningarna när det är dags att lägga nya beställningar. På så sätt menar 

de att den nuvarande manuella hanteringen skulle kunna utföras av 

systemet. Samtidigt som avropen ges har de också statistisk uppföljning, då 

systemet har all information gällande hur mycket av varje förpackning som 

har sålts. De menar även att med hjälp av avrop och på detta sätt kan 

påfyllningarna av förpackningarna ske på ett effektivare sätt gentemot 

dagens, eftersom leverantören från sig kan se vad LCL behöver. De anser 

detta skulle kunna ske genom exempelvis EDI-överföring. 

 

Att ha bättre kontroll över sina volymer, dels vad som finns hemma och vad 

som används mest tror LCL kan ge fördelar ur många perspektiv. Genom 

att ha all information i systemet kan de enkelt ta fram informationen. I 

dagsläget sparas ingen information förutom antal inköpa förpackningar.  

 
Personalreaktion på ökad användning av IS 

För att öka användningen av IS som stöd är LCL medvetna om att det kan 

komma andra krav på personalen än det finns i dagsläget. LCL tror att 

personalen till en början kan tycka att det är jobbigt då alla förändringar och 

omställningar kan tänkas generera mer förändringar och därmed mer arbete. 

Samtidigt tror de att det skulle gå relativet fort att ställa sig positiva mot en 

ökad användning av IS som stöd. För att lyckas fullt ut med detta menar 

LCL att de har ett stort ansvar redan från början att informera kring vad 

omställningen kommer att innebära samt att ge den utbildning som krävs. 

 

4.2 Respondent Enertech 

Enertech är ett tillverkande företag av värmetekniska produkter, såsom 

brännare för olja och gas, pannor, värmepumpar och varmvattenberedare 

samt produkter för förnyelsebar energi. Användningsområden för dessa 

produkter varierar från mindre villor och upp till stora industriella enheter. 

De tillverkar även produkter för processuppvärmning och speciella 

industriprodukter. (Enertech A, 2011).  

 

Enertech består av tre bolag, vilka är CTC, Bentone och Osby Parca. De två 

förstnämnda är lokaliserade i Ljungby och det är deras verksamheter med 

reservdelspaket studien har fokuserat på. CTC utgör avdelningen för 

värmepannor och värmepumpar. Värmepannorna som företaget tillverkar 
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finns för ved, pellets, el, sol, gas och olja. Värmepumparna som de också 

tillverkar är för luft, vattenburet, bergvärme och sol. Bentone heter 

avdelningen som tillverkar olje- och gasbrännare som används både i villor, 

mindre fastigheter och industrier. (Enertech B, 2011).  

4.2.1 Lagerplanering idag 

Enertech har cirka 3500 reservdelsartiklar lagerförda och ungefär lika 

många artiklar som inte lagerförs men som är beställningsbara ur deras 

sortiment. De har en policy på att reservdelar ska lagerföras i tio år efter det 

att originalprodukten har tagits ur bruk. Detta medför att sortimentet av 

reservdelsartiklar ökar med antalet nya produkter som lanseras. Flertalet av 

de reservdelsartiklar som lagerförs väger under tre kilo och företaget 

uppskattar att detta är ungefär 75 % av alla reservdelsartiklar. 

Reservdelsavdelningen på Enertech skickar ungefär 15 000 reservdelspaket 

per år till sina kunder. Förpackningssortimentet vid reservdelsavdelningen 

ligger på ungefär 25 olika varianter, utöver dessa varianter finns det några 

äldre förpackningar som egentligen inte är nödvändiga, men som behålls så 

länge det finns plats för dem. Enertech resonerar om att det i bland kan vara 

bra att ha kvar äldre modeller för att det ibland kommer order som inte 

passar det vanliga sortimentet av förpackningar. Vid de situationerna kan de 

äldre förpackningarna ha lämpliga storlekar som passar ordern. 

Förpackningarna lagerförs baserat på åtgången av modellen, det kan vara 

allt från någon månad till ett antal år för ett fåtal förpackningar. Siffran över 

inköpta förpackningar under det senaste verksamhetsåret har studien inte 

fått tagit del av. 

Enertech har i dagsläget inte artikelnummer på varje enskild förpackning i 

sitt sortiment. Dock levereras förpackningarna med artikelnummer från 

leverantören på själva pallen med förpackningar. Artikelnumret används för 

inskanning av inkommande förpackningar, men saldot på pallen används 

inte när det lagerförs, vilket medför att de inte har kontroll över antalet 

förpackningar inne i sin verksamhet. Det sker heller inte något avrop av 

förpackningar när en reservdelsorder skickas. 

Förpackningarna hos Enertech har en egen lagerplats på ett lager för 

förbrukningsmaterial, de lagerförs alltså inte med resten av 

reservdelsartiklarna. Förutom lagret för förbrukningsmaterial återfinns det 

även ett litet lager av förpackningar vid själva packningsstationen.  

Nya förpackningar som kommer till Enertech från leverantören tas emot av 

en truckförare som kör bort förpackningen till lagret för 
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förbrukningsmaterial. Vid påfyllning av förpackningar till packborden 

tillkallas en truckförare som kör ner en pall med förpackningar och de som 

packar tar av så mycket förpackningar som de ska ha på sina packstationer. 

Sedan lämnas pallen tillbaka till förbrukningslagret. 

Beställningspunkter och avrop 

Enertech använder inget system för hanteringen av sina förpackningar och 

har heller inget system för automatiskt avrop för nybeställningen av 

förpackningar. Företaget använder i dag handdatorer som sköter avrop på 

andra reservdelsartiklar. Vidare jobbar Enertech inte med några 

systemmässiga beställningspunkter eller avropsrutiner gällande åtgången av 

förpackningar. Detta arbete sköts manuellt av personalen, dels av de som 

arbetar med förpackningarna på golvet som enligt Enertech har bra 

uppfattning om förpackningarna som dagligen används. Men även 

information kring tidigare års inköpsstatik bidras från inköpsavdelningen. 

Företaget arbetar inte aktivt med att förbättra förpackningshanteringen 

eftersom de hävdar att förpackningar är någon prioriterad del i deras 

reservdelsverksamhet. 

Prognoser och behovsanalyser 

Behovet av förpackningar hos Enertech fastställs på årsbasis. Vid planering 

av behovet används föregående års inköpskvantitet som grund och även 

prognoser över trolig åtgång av artiklar. Skulle lagernivåer nå en kritisk 

nivå ska detta rapporteras utav truckförare som hämtar förpackningar, men 

alla som arbetar på avdelningen har ett gemensamt ansvar över att 

lagernivåerna hålls på en stabil nivå och att de inte tar slut. 

Personalens roll 

Enertech menar att personalen som arbetar på reservdelsavdelningen enkelt 

kan känna igen förpackningarna på deras utseende och dessutom har 

förpackningarnas pallar på förbrukningslagret artikelnummer. Den personal 

som arbetar på reservdelsavdelningen har lång erfarenhet och känner igen 

förpackningssortimentet, men en ny medarbetare som saknar erfarenhet 

skulle få det svårt att skilja på förpackningarna eftersom de inte namnges på 

själva förpackningen. 

4.2.2 Synen på informationssystem 

Hos Enertech används i dag affärssystemet Movex och till detta används 

inga moduler eller ytterligare system för att hantera förpackningarna, 

eftersom allt arbete kring detta sköts manuellt. Utöver Movex används även 

handdatorer, vilka är kopplade mot Movex, av de som plockar order till 
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packningen. Med hjälp av handdatorerna sker avrop av reservdelsartiklarna 

när de tas från sin lagerplats. 

Hos Enertech finns idag ingen information kring förpackningarna i något IS 

för att effektivisera den interna hanteringen kring förpackningarna. 

Eftersom alla order är unika väljs förpackning av den personal som packar. 

Allt eftersom erfarenheten ökar med tiden så ökar även kännedomen om 

förpackningssortimentet. 

Eftersom det idag inte sker koordinering av förpackningarna med hjälp av 

ett IS sköts även avropen av förpackningarna manuellt. Enertech menar att 

personalen som i dag hanterar förpackningarna har hundra procent kontroll 

över vad som finns hemma och vad som samtidigt behöver beställas. Internt 

flyttas förpackningarna manuellt och då från de olika lagrena till 

packborden där de senare slutligen packas tillsammans med 

reservdelsartiklarna. 

Ökad IS-användning 

I dagens läge tror inte Enertech att ett större inflytande av IS på 

lagerverksamhetens hantering av förpackningar skulle kunna fungera. 

Företaget anser dock att ett drömscenario skulle vara att alla artiklar i 

systemet har sina dimensioner inlagda. På så sätt skulle de få fram med 

hjälp av systemet en ideal-förpackning att skicka reservdelsartiklarna i, 

eftersom förpackningen är anpassad utefter reservdelsartiklarnas 

dimensioner. 

 
Personalreaktion på ökad användning av IS 

Även om Enertech inte tror att en större inverkan av IS på den interna 

hanteringen av förpackningar skulle fungera, tror de att deras personal 

skulle ställa sig positiva till detta. Enertech anser att dagens personal skulle 

ställa sig positiva till en ökad användning av IS som stöd, eftersom deras 

dagliga arbete kring hanteringen av förpackningar skulle förbättras. 

 

4.3 Respondent Nibe 

Nibe är liksom Enertech ett företag som tillverkar värmetekniska produkter 

som varmvattenberedare och värmepumpar. Förutom detta tillverkar de 

också kaminer och brännare för olja, gas, ved och pellets. 

Användningsområdena för dessa produkter är allt från mindre villor upp till 

stora industriella enheter. Nibe är i dag nordens största tillverkare av 

villavärmeprodukter och har de senaste åren expanderat stort. (Nibe A, 

2011). 
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Nibe är uppdelat i tre affärsområden vilka är Nibe Energy Systems, Nibe 

Element och Nibe Stoves. Affärsområdena har alla egna 

tillverkningslokaler i Markaryd samt även i Sösdala/Tjörnarp, men har ett 

gemensamt inleveranslager som även det ligger i Markaryd. Förutom detta 

har de också två färdigvarulager som finns belägna i Traryd och Skånes-

Fagerhult. Reservdelslagret som finns i Markaryd delar lokaler med 

inleveranslagret. Reservdelsartiklarna som återfinns på reservdelslagret är 

endast för Nibe Energy Systems, eftersom Nibe Element och Nibe Stoves 

knappt har några reservdelar utan arbetar istället med tillbehör, vilka säljs 

separat. (Nibe B, 2011). 

4.3.1 Lagerplanering idag 

Nibe lagerför cirka 500 olika reservdelar och har ytterligare 2500 

reservdelar som inte lagerförs men som är beställningsbara ur deras 

sortiment. De flesta reservdelsartiklar som lagerförs är redan färdigpackade, 

antingen i vanligt förekommande kit eller som singelprodukter. Vid 

skeppning av reservdelar sampackas de oftast, vilket gör att 

packningsstationer ändå finns. En snittorder hos deras reservdelsavdelning 

motsvarar ungefär fyra reservdelsartiklar. 

 

År 2010 levererade Nibe:s reservdelsavdelning ut cirka 17 000 

reservdelspaket inom Sverige. De skickar inte särkilt många reservdelspaket 

utanför Sverige, på grund av att de har flera dotterbolag ibland annat 

Tyskland, Holland och Frankrike som står för merparten av 

reservdelspaketen till kontinenten och övriga Europa. De artiklar som 

dotterbolagen distribuerar ut i Europa beställs av de själva hos Nibe och 

batchas på pall istället för enskilda paket. På så sätt räknas inte 

reservdelsförsörjningen till dotterbolagen in i denna studie, eftersom studien 

inte ser till skickade pallar. 

 

Reservdelsavdelningen på Nibe använder cirka 20 till 25 olika 

förpackningar till sina reservdelspaket. Dessa lagerhålls vid samma 

lagerplats som övriga reservdelar och det finns även ett mindre lager vid 

packningsstationen. Förpackningarna är pallvis märkta med artikelnummer, 

men artikelnumret återfinns inte på enskilda förpackningar. Livslängden för 

varje pall som fylls på kan i dagsläget vara allt i från någon vecka till någon 

månad, beroende på hur frekvent förpackningen används. 

 

Inkommande förpackningar som skall till lagerplats läggs på respektive 

lagerplats av truckförare. I dag har de ingen direkt påfyllning mot 

arbetsplats vid packborden utan påfyllning av förpackningar får annonseras 
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utav packarna som får be någon truckförare att hämta ut en pall med 

förpackningar från lagret. 

 
Beställningspunkter och avrop 

Gällande förpackningar använder Nibe väldigt tidiga beställningspunkter 

för förpackningarna, vilket därmed ger en stor säkerhetsmarginal. Avrop av 

förpackningarna sker när de tas ut från lagerplatsen, vilket sker av 

truckförare som utför det faktiska avropet. När förpackningarna befinner sig 

vid packstationen är de redan förbrukade i deras systemstruktur. Detta gör 

att de förpackningar som befinner sig vid packborden kan ses som ett 

säkerhetslager eftersom de redan är avropade i systemet, men praktiskt är de 

kvar i verksamheten. Förpackningarna plockas ut pallvis och inte styckvis. 

Prognoser och behovsanalyser 

När Nibe skall fastställa prognoser för förbrukningen av förpackningar 

används föregående års inköpskvantitet som grund. På grund av de tidiga 

beställningspunkterna på förpackningar spelar det mindre roll om 

prognoserna över förpackningsförbrukningen skulle avvika något, men 

ekonomiskt är det mer gynnsamt om det stämmer vid avtalsförhandlingar. 

Personalens roll 

Personalen som arbetar på reservdelsavdelningen har lång erfarenhet av 

arbetet och känner igen reservdelsartiklarna och förpackningarna väl. Det 

skulle vara svårt för en ny merarbetare att i början känna igen 

förpackningarna på grund utav att de inte namnges vid packningen. 

Däremot vid lagringsplatsen har de artikelnummer på pallen och vissa 

förpackningar har även artikelnumret tryckt på förpackningen. Det är  

packarens ansvar att se till att det finns förpackningar vid packstationen och 

upptäcker packaren att förpackningarna börjar ta slut, ska denna annonsera 

detta till en truckförare som hämtar förpackningar till packstationen. 

4.3.2 Synen på informationssystem 

Nibe använder sitt ordinarie affärssystem för lagerhållningen av reservdelar, 

vilket är Infor XA (före detta Mapics) som affärssystem. I dagens 

affärssystem finns inga moduler eller ytterligare system för att sköta den 

interna hanteringen kring förpackningar, utan det sköts manuellt. 

Nettobehovet av reservdelsartiklar används i övrig lagerverksamhet för att 

beräkna vad som behövs fyllas på. Företaget använder sig inte utav något 

WMS, däremot finns ett egenbyggt “plockprogram” med några få 

funktioner, exempelvis kanban och orderplock. Några ytterligare verktyg 

för att styra eller följa upp lagrets verksamhet finns inte på lagret. 



   
 

36 
 

Vid genomförandet av intervjun hade Nibe endast under ett år arbetat med 

reservdelshantering och att använda artikelnummer till reservdelarna. 

Tidigare hanterades reservdelshanteringen separat och utifrån produktionen. 

Nyligen har Nibe tillsatt en grupp som kontinuerligt ska ansvara för att 

bestämma vilka reservdelsartiklar som ska finnas. Denna grupp ska bygga 

upp prognoser för reservdelsartiklarna, packmaterial, titta på en eventuell 

struktur med förpackningar och därefter planera tillverkningen för dessa 

utefter säsongskurvor. I detta arbete ingår det även för gruppen att titta på 

om det behövs nya förpackningar eller om de kan använda sig av befintliga 

förpackningar. 
 

Ökad IS-användning 

Nibe anser idag kunna förbättra och utveckla sin användning av IS. De ser 

många aspekter som företaget skulle kunna dra fördelar av och att de skulle 

kunna förändra deras verksamhet. Att hantera förpackningar som en vanlig 

inköpsartikel är en aspekt vilket skulle medföra att de skulle kunna 

prognostisera behoven, ha med förpackningen i produktstrukturen samt 

förbättra inköpen. 

 
Personalreaktion på ökad användning av IS 

Att göra förändringar och införa dem är inte alltid lätt eftersom all personal 

inte är lika förändringsbelägna eller har lika kunskap kring IS. Nibe tror att 

viss personal skulle tycka att det blev jobbigt, men företaget tror ändå att 

om förpackningen skulle fungera som en vanlig artikel skulle det vara en 

självklarhet för personalen att hantera som allt övrigt material. 
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5 Analys 
Under nedan analysavsnitt kommer vi att analysera den empiriska 

redogörelsen med den teoretiska referensramen. Avsnittet är uppbyggt 

kring huvudområdena lagerplanering och informationssystem som stöd. 

_____________________________________________________________ 

 

5.1 Lagerplanering 

I enlighet med den teoretiska referensramen tillämpar företagen i studien ett 

SCM-perspektiv i sina verksamheter för valt forskningsområde i studien. 

Waters (2003) menar att SCM handlar om att tillfredsställa behov och att 

försörja kedjan med material från råvara till färdig produkt. 

Respondenternas uppdrag i respektive verksamhet är att göra detta och de 

försöker alltid se till slutkundens bästa, precis som Waters (2003) och Slack 

et al (2009) rekommenderar företag att göra. Därav servicen med att hålla 

reservdelslager som Björnland et al (2003) beskriver som en 

servicefunktion i sig eftersom reservdelar kan ses som en serviceåtgärd. 

Han hävdar även att tillgängligheten och leveransberedskapen bör vara 

högre vid ett reservdelslager utifall problem skulle uppstå. En förpacknings 

uppgift vid lagret är att reservdelen kan leveras till slutkunden i brukbart 

skick. Den ska även hjälpa till vid hantering av produkter som är ömtåliga 

eller har en sådan form att de inte kan hanteras på ett effektivt sätt, menar 

Lumsden (2006). För att servicen skall kunna fungera krävs det att rätt 

förpackning finns i rätt tid, vid rätt plats och i rätt kvantitet för att produkten 

skall lämna packbordet korrekt. 

 

Olhager (2000) beskriver två olika extremstrategier vid prognos av behovet 

och han benämner dessa som utjämnad strategi och lagerlös strategi. Alla 

företagen i studien använder utjämnad strategi, där lager utav förpackningar 

byggs upp för att klara variansen utav order i verksamheten Lager är en 

säkerhetsfunktion för att ha produkter att leverera till nästa aktivitet i flödet, 

enligt Björnland et al (2003), Jonsson och Mattson (2005) och Lumsden 

(2006). Författarna belyser dilemmat med att hålla lager eftersom det är 

ekonomiskt viktigt att ha låga lagernivåer och även viktigt att ha så logiska 

materialflöden som möjligt och lager som tar så lite plats som möjligt. 

Lumsden (2006) menar att det är därför leveranssäkerhet och just-in-time-

principen blivit allt viktigare i dagens konkurrensutsatta arbetsklimat, 

istället för ökade lagernivåer. Denna princip används i huvudtaget inte 

gällande förpackningar på något av företagen i dagsläget.  
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Förpackningarna vid Enertech och LCL har egna lager och är inte placerade 

i samma fysiska lager som resten av reservdelarna som används i 

verksamheten. Jonsson och Mattson (2006), Axsäter (1991) och Lumsden 

(2006) förklarar att artiklar bör placeras efter någon strategi, vanligtvis efter 

klassificering av åtgången eller värdet av produkten. Just-in-time-principen 

innebär att artiklar som behövs för att utföra arbetet inte ska lagerföras utan 

kommer mot arbetsplats direkt vid behov, det vill säga just-in-time. 

Förpackningarna har heller inte någon märkning med artikelnummer för 

identifikation vid dessa företag. Vid Nibe placeras förpackningarna på 

vanliga lagerplatser med fast placering precis som vilken annan reservdel 

som helst. Förpackningarna artikelmärks batchvis vid inleverans och 

avropas när de lämnar sin lagerplats, varje förpackning artikelmärks alltså 

inte. Ingen av företagen klassar förpackningarna enligt någon metod, dock 

klassas resten av reservdelarna enligt ABC-metoden vid alla företagen. Vid 

val av artikelplacering i ett lager finns det många parametrar att ta hänsyn 

till och de viktigaste enligt Lumsden (2006) är hanteringseffektivitet och 

omsättning. Detta är någonting som respondenterna inte verkar ta i 

beräkning vid hanteringen utav förpackningar. 

Ingen av respondenterna använder sig utav automatiska eller elektroniska 

beställningar utav nya förpackningar hos leverantörerna eller när 

förpackningarna skall flyttas eller fyllas på vid packstationerna. Detta 

medför att företagen inte vet hur förpackningar förflyttas internt inom 

företagen. Björnland et al (2003) belyser vikten av bra prognoser inom 

lager, då detta senare är underlaget för behovsanalyser över materialet som 

skall anskaffas. Arbetet utförs enligt författarna med bästa resultat med 

hjälp utav IT-stöd. De menar även att dataunderlaget skall hämtas från 

dåtiden och även kompletteras med troligt utfall i framtiden. Företagen i 

studien planerar alla sina inköp av förpackningar utefter föregående 

årsförbrukning, dock är det enbart Enertech som tar med kommande troligt 

utfall i beräkningen vid planeringen. 

Vid påfyllnad av material till packborden använder alla företagen i 

dagsläget kontinuerlig inspektion. Lumsden (2006) tycker att kontinuerlig 

inspektion är för manuell, för uppstår det sjukdom eller liknande på 

nyckelpersoner finns det inget stödsystem som täcker upp den manuella 

hanteringen. För att undvika problem föreslår Lumsden (2006) och 

Björnland et al (2003) behovsanalyser för varje station i kedjan för att varje 

station lättare skall kunna utföra den faktiska påfyllnaden av material på ett 

strukturerat och organiserat sätt. I dagsläget finns det inget strukturerat sätt 

för påfyllnad utav förpackningar vid någon utav företagen eftersom 

ansvarsförhållanden är oklara och all kommunikation bygger på initiativet 
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hos personalen som packar. LCL har formellt utnämnt en ansvarig för 

förpackningar. 

Företagen i studien använder sig utav avropsmetoder gällande sina 

reservdelar. När det gäller förpackningar använder inte LCL och Enertech 

något avrop alls, de använder endast kontinuerlig inspektion utav 

förpackningslagret. Nibe använder avrop av hela batcher med förpackningar 

så fort de hämtas från sin lagerplats. Efter att avrop skett hos Nibe får 

inköpsavdelningen manuellt lägga en ny order för att beställa nya 

förpackningar. Hos de andra företagen sker inköp utav förpackningar när 

lagret börjar nå en kritisk nivå. Företagen följer inte de rekommendationer 

som Fredholm (2006) föreslår, då han framhåller en EDI-lösning för 

konsekvent inköpta artiklar och även vid förflyttning av artiklar internt då 

spårbarheten kan avläsas på ett enkelt sätt. 

 

5.2 Informationssystem till stöd 

Ingen av respondenterna hanterar sina förpackningar fullt ut med något IS, 

Nibe använder delvis sitt IS i en liten del av hanteringen, de andra 

uteslutande använder manuell hantering. Detta är tvärtemot vad Lumsden 

(2006) och Motiwalla och Thompson (2008) tycker att material ska 

hanteras. De hävdar att materialflödet och kommunikationen i flödet kräver 

datoriserade system för effektiv hantering. IS har till uppgift att främja 

informationsförsörjning i företag och IT har till uppgift att stöda IS, hävdar 

de. Fredholm (2006) talar om att IT kan stödja företagen i sin ständiga jakt 

på lägre kostnader, kortare ledtider, högre tillgänglighet och mindre lager. 

Det finns ett flertal olika system som kan användas då material behöver 

fyllas på, förflyttas eller produkter behöver tillverkas, menar Motiwalla och 

Thompson (2008).  

Företagen i studien använder sina ERP-system för att hantera sin 

lagerverksamhet. De använder system och moduler kopplade till företagens 

ERP-system vilket gör att företagen i realtid kan följa sin verksamhet. 

Enligt Motiwalla och Thompson (2008) samt Zhang och Liang (2006) är 

detta ERP-systemets syfte att koppla samman företag eller koncerner i ett 

system för att kunna övervaka arbetet i realtid. Den enda hanteringen som 

inte behandlas med hjälp utav de IS företagen använder är 

förpackningshanteringen. Ptak och Schragenheim (2004) samt Turban et al 

(2006) beskriver funktioner och system som inte hanteras av det 

gemensamma ERP-systemet som isolerade öar och risken för manuella fel 

blir stor. De hävdar vidare att fördelen med ett ERP-system är att de klarar 
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av att hantera stora datamängder och kommunikationen mellan system kan 

ofta automatisera många processer. 

 

LCL använder ett MRP till deras ERP-system för att hantera sin 

lagerverksamhet. Enligt Turban et al. (2006) har MRP blivit en integrerad 

funktion i ERP-systemet, som i dagens moderna system är sammanlänkade 

med verksamhetens andra funktioner och kan därför användas i realtid. 

LCL använder dock inte MRP till förpackningshanteringen, eftersom 

förpackningarna inte hanteras som andra artiklar. För att kunna använda ett 

MRP på ett optimalt sätt i lagerhantering hävdar Ptak och Schragenheim 

(2004) att alla lagerförda artiklar måste kunna identifieras som unika i 

lagret. Förpackningar vid LCL kan inte unikt identifieras eftersom företaget 

inte använder artikelnummer på förpackningarna. 

Ett MRP är inte något avancerat system enligt Ptak och Schragenheim 

(2004), så länge de tre kvalitetsfaktorerna Bill of Material (BOM terms), 

unik identifikation och lagerdata finns fungerar i princip alltid systemen 

som de är tänkt. LCL saknar alla dessa tre faktorer gällande 

förpackningshanteringen. På grund av detta blir det precis som Ptak och 

Schragenheim (2004) förklarar som det vanligaste felet, att inputen till 

systemet inte är detaljerad och korrekt, och då spelar det ingen roll hur 

avancerat system som används. 

Ingen av respondenterna i studien använder WMS till hanteringen av sina 

lager. Enligt Piasecki (2003) och Lumsden (2006) är det WMS som skall 

kontrollera lager och förflyttningen av material i ett lager och sköta 

aktiviteter som plockning, lagring och packning. Freeman och Lidor (2009) 

och Piasecki (2006) hävdar att alla moderna systemlösningar nuförtiden 

innehåller WMS, ERP-system, DRP, TPS, SCP, APS och MES. Möjligtvis 

visar detta på att reservdelslagerverksamhet är mindre prioriterat än annan 

lagerverksamhet som givits mer moduler att arbeta efter. 

Företagen i studien har i motsatts till ovan teori istället förlitat sig på 

manuell hantering och på personalens kunskap i området. Detta är vanligt 

vid verksamheter som hanterar många olika sorters order och komplexa 

order, menar Lam et al (2010). De hävdar också att WMS har en del brister 

gällande planering och övervakning utav lagrets resurser som exempelvis 

personal. 

Att företagen i studien inte använder de befintliga IS till hanteringen utav 

förpackningar är inte något ovanligt, då det är en vanlig företeelse som 

bekräftas av teorin. Fredholm (2006) förklarar att den största utmaningen 
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som logistiken mött i modern tid är att förändra invanda beteenden. För att 

lyckas med detta kommer IT-lösningar, kombinerat med 

processkartläggning och utbildning spela en nyckelroll i frågan om 

utveckling av logistiken. Bristande utbildning tror Axsäter (1991) beror på 

att personal tror att lagerstyrningssystem eller materialhanteringssystem 

skall ersätta manuella beslut. Detta tycker han är en missbedömning 

eftersom IS istället bör ses som verktyg som skall främja beslutsfattande 

och IS användas mer eller mindre skickligt ofta beroende på vilken 

utbildning som föreligger innan användningen. 

 



   
 

42 
 

6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad vi har kommit fram till i studien 

och vad som ligger till grund för resultatet. Avsnittet är uppdelat i tre delar 

med en introduktion till resultatet och därefter diskutera vi vidare resultatet 

av de huvudområdena lagerplanering och informationssystem som stöd. 

_____________________________________________________________ 

 

6.1 Introduktion till resultatet 

Som beskrivs i inledningen blir konkurrensen hårdare i en globaliserad 

marknad och på så sätt uppstår en allt större prispress mellan de olika 

företagen. Detta leder till att företag måste se över sina kostnader och 

effektivisera sin verksamhet. Att förpackningen i dag inte hanteras på bästa 

sätt är något som märks ute på företagen. Detta trots att företagen bör se 

förpackningen som vilken artikel som helst för att verksamheten ska 

fungera effektivt. Att ha effektiva materialflöden internt är någonting som 

är minst lika viktigt som mellan företag. För att uppnå effektiva 

materialflöden krävs det bra IS för att kunna hantera informationen till ett 

effektivt materialflöde. 

 

Inom området kring förbättring av internhantering av förpackningar och 

framförallt transportförpackningar för företag som skickar reservdelspaket 

har vi inte funnit någon publicerad forskning kring. Tidigare forskning som 

visar på effektiva materialflöden samt hur andra artiklar till egen 

tillverkning kan hanteras bättre är dock något vi har funnit och redovisat i 

den teoretiska referensramen. 

 

Genom att tidigare varit i kontakt med fallföretagets interna hantering av 

förpackningar, har vi därigenom fått ta del av de brister som förekommer 

och kan förbättras. De brister vi såg i fallföretagets verksamhet var enligt 

nedan punkter: 

 Höga lagernivåer av förpackningarna 

 Mycket bundet lager av förpackningar 

 Saknad av artikelnummer på förpackningarna 

 Lagret var väldigt spritt då mer än ett lager fanns 

 Ingen uppfattning om lagersaldot 

 Mycket manuellt arbete samt hög administration gällande arbetet 

med förpackningarna 
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 Dålig kontroll på förpackningarna från att de kom in tills dess att de 

lämnar företaget. 

6.2 Lagerplanering 

SCM syftar till effektiva materialflöden mellan företag och internt inom 

företag. Ett helhetsperspektiv tillämpas i den teori som berör SCM, enligt 

Waters (2003) och Slack et al (2009). I detta helhetsperspektiv anser vi att 

även förpackningar bör ingå i och deltaga mer i flödet än vad som nu är 

brukligt i de företag som studien har undersökt. Vi har anledning att tro att 

företagen i studien är relativt angelägna om att förpackningarna ska 

hanteras efter bästa förmåga då alla företagen utsätts dagligen för en ökad 

konkurrens från andra företag inom branscherna de verkar i. 

 

Vi vill påvisa att förpackningar bör hanteras som de andra 

reservdelsartiklarna som hanteras utav företagen. I dagsläget finns det 

problemoråden vi beskrev i kapitlet ovan hos alla företagen som medverkat 

i studien, vilket får oss att tro att problemet är generellt vid flera andra 

lagerverksamheter. Utifrån analysen kan vi se att nedan punkter är de 

viktiga faktorer att begrunda för att förbättra den interna hanteringen av 

förpackningar. 

 

 Artikelnummer 

 Klassning 

 Beställningspunkter 

 Minska spritt lager 

 Avrop 

 BOM-terms 

 

Ingen av företagen i studien använder artikelnummer på förpackningarna. 

Detta medför att unik identifikation inte kan genomföras av 

förpackningarna. Detta gör det omöjligt att hantera förpackningarna i någon 

strukturerad form, enligt Ptak och Schragenheim (2004) är unik 

identifikation ett krav för att kunna hantera artiklar systematiskt. Att införa 

unik identifikation skulle naturligtvis medföra en kostnad i form av 

påtryckning av artikelnummer och möjligtvis streckkoder för att kunna 

hantera förpackningarna som unika artiklar. Vi anser att fördelen med att 

kunna identifiera förpackningarna övertiger den tillkommande kostnaden 

eftersom spårbarhet blir enklare och behovsanalyser blir möjligt för varje 

enskild förpackningsvolym. 
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Unik identifikation anser vi är den absolut viktigaste parametern som bör 

prioriteras högst utav de förändringsförslag vi föreslår. Med unik 

identifikation går det sedan att få in förpackningarna i respektive företags 

systemstruktur för att börja hantera förpackningarna med respektive 

hanteringssystem. Det blir lättare att följa förpackningens väg, hur 

förbrukningen ser ut på artikelnivå, hur omsättningshastigheten ser ut och 

när beställningar bör läggas. Med unik identifikation utav förpackningarna 

kan de sedan klassas efter ABC-systemet som företagen använder för sina 

andra artiklar, vissa förpackningar används mer och vissa används mindre. 

När väl förpackningarna finns i deras befintliga system kan de enkelt 

klassas efter åtgången av förpackningarna. 

 

I dagsläget har ingen av företagen någon uttalad lagernivå för när 

förpackningar skall beställas från leverantören. Det sker kontinuerlig 

inspektion utav lagren vid alla företagen och de uppger att beställning sker 

när lagren börjar ta slut. Detta bör systematiseras med hjälp utav ett IS för 

att minska administration och öka säkerheten då det lätt kan missas vid 

manuell hantering och ingen direkt ansvarig finns på Nibe och Enertech. 

Periodisk inspektion föreslås med givna beställningspunkter utefter en 

fördefinierad beställningspunkt, vilket skulle ge ett systematiskt arbetssätt 

och det lätt skulle kunna kontrolleras med hjälp utav ett IS. Innan detta kan 

genomföras krävs unik identifikation. 

 

Påfyllning utav förpackningar vid packborden sker idag manuellt vid alla 

företagen i studien. Förpackningar lagras idag vid alla företagen på mer än 

ett ställe, vilket gör att spritt lager uppkommer. Vid LCL sker det även där 

kontinuerlig inspektion utav packningsansvarig och vid behov fylls 

förpackningarna på. Ibland tar förpackningarna slut och då upplyser 

packarna förpackningsansvarig om att förpackningarna är slut och det fylls 

på. Vid Nibe och Enertech är det upp till packarna att ha överblick av de 

förpackningar som finns vid packborden och de skall meddela truckförare 

när beställning utav nya förpackningar bör ske. Denna delprocess tror vi 

skulle kunna skötas effektivare om beräkning utav förbrukningen kunde ske 

med hjälp av ett IS direkt vid planeringsstadiet. Precis som plockarna får i 

uppgift att plocka ut vanliga artiklar, tycker vi att förpackningarna bör 

förvaras i samma lager som resten av reservdelarna. Detta för att ”vanlig” 

plockning ska kunna ske utav förpackningar, det vill säga samma rutin för 

plockning bör gälla även för förpackningar. Därav tycker vi att 

förpackningarna bör ha lagerplatser vid samma fysiska lager som resten av 

reservdelarna och inte finnas spritt lager på separata platser frånskilt resten 

av reservdelarna.  
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Vid LCL är det packarna som idag utför den sista kontrollen över att en 

order är korrekt packad och utför det sista avropet i systemet av de artiklar 

som finns med i ordern. Dessa packare har också i dagsläget det yttersta 

ansvaret att berätta om förpackningarna tagit slut vid packborden. Denna 

avropsfunktion tror vi skulle fungera bra även om förpackningen var med i 

orderlistan. Att förpackningen läggs in när ordern kontrolleras och avropas, 

medför inte särskilt mycket extra arbete om förpackningarna kodas med 

lätta sifferkombinationer. Förpackningens artikelnummer skulle kunna ligga 

sist i orderraden och ett korrekt avrop med kontroll skulle vara genomförd. I 

praktiken använder alla företagen i studien den avropsfunktionen, det vill 

säga att packaren är den sista som kontrollerar ordern. Packaren skulle då 

även kunna få ansvaret att avropa förpackningen som packaren använt vid 

packningen. 

 

Nästa utvecklingsmöjlighet när väl förpackningen är en del av 

systemstrukturen är att införa BOM-terms av förpackningen, exempelvis 

volymmått, kvalitetsklasser och klassning. Det skulle i så fall vara ett första 

steg mot att förpackning kan rekommenderas vid vissa order, att systemet 

själv föreslår en lämplig förpackning utefter orderns vikt och volym och på 

sikt även dimensioner för den mest kostnadseffektiva förpackningen. 

 

6.3 Informationssysten till stöd 

Studiens respondenter använder i enighet med teorin redan sina 

affärssystem för att stödja sina verksamheter i stor utsträckning. 

Reservdelshanteringen sköts i stor grad med de IS som finns till hands för 

hanteringen. Det är olika MRP som är sammankopplade med deras 

affärssystem så att verksamheten kan överblickas i realtid. Det är så teorin 

beskriver att moderna lagerverksamheter sköts numera. De principer och 

system som används tror vi skulle vara användbara även för den interna 

hanteringen av förpackningar. Vi tror inte företagen behöver investera i 

någon ny modul eller system för att enbart sköta hanteringen utav 

förpackningar. Utan vi tror att de system som redan finns går att använda 

till den hanteringen likväl som den används till vanliga reservdelar. 

 

De manuella aktiviteter som i dagsläget utförs utan granskning och 

uppföljning tror vi enligt de förslag vi presenterat ovan under SCM-

avsnittet skulle fungera med både ett MRP eller ett WMS. Vi tycker inte att 

det är kostnadsmässigt korrekt att köpa in någon modul eller system som 

endast skall hantera förpackningar. Detta eftersom vi anser att de vore svårt 
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att motivera en sådan investering när hanteringen av förpackningar är lågt 

prioriterat inom logistiken. 

 

Något vi tycker är väsentligt vid en eventuell förändring utav 

förpackningshanteringen är däremot utbildning utav personalen vid en 

förändring. Då vi liksom Axsäter (1991) tror, är utbildningen ofta eftersatt 

och framtvingad. Detta medför risken att förändringen blir negativ om inte 

utbildningen sker systematiskt och lugnt då systemvanan hos packarna ofta 

är bristfällig. Det krävs även att visa på fördelarna för packarna och förklara 

varför förändringarna genomförs, samt dess syfte och mål. Något som också 

talar för att företagen i studien ska använda sin befintliga IS-struktur är att 

vi vet att förändringar kommer att ske. LCL står vid införandet av ett nytt 

affärssystem, vilket kan möjliggöra att ett WMS appliceras. Nibe befinner 

sig i uppstarten med sin reservdelshantering, vilket gör att deras 

anpassningar av system och moduler kanske inte är riktigt klara. Framtiden 

för Enertechs affärssystem vet vi ingenting om och kan på så sätt inte 

spekulera i det. 
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7 Avslutning 
Under detta avsnitt kommer vi att påvisa att de slutsatser som framkommit i 

studien är relevant för syfte och dess forskningsfråga. Avslutningsvis 

lämnas även förslag till vidare forskning inom forskningsområdet vi 

studerat. 

_____________________________________________________________ 

 

7.1 Slutsatsmotivering 

Syftet med studien är att undersöka hur företag som arbetar med 

distribution och hantering av reservdelspaket kan synliggöra och förbättra 

sin interna hantering av förpackningar. 

 

Den huvudsakliga forskningsfrågan som vi vill besvara i detta 

examensarbete är: Hur kan den interna hanteringen av förpackningar 

synliggöras och förbättras hos företag som distribuerar reservdelspaket? 

 

För att kunna systematisera arbetet och besvara huvudfrågan har vi 

identifierat två underfrågor. Dessa är: Vilka problemområden kan 

identifieras i försörjningsprocessen från att förpackningen kommer in till 

företaget tills att den har lämnat företaget? Vilken typ av IS kan förbättra 

hanteringen av förpackningar? 

 

Som ovan talar om har studien handlat om hur den interna hanteringen av 

förpackningar kan förbättras. Genom att vi tidigare varit i en verksamhet 

och sett att problem finns kring den interna haneringen av förpackningar, 

låg detta till grund för valet av examensarbetsämne. De identifierade 

problemen fanns hos flera företag och ingen tidigare forskning kunde hittas 

kring området internhantering av förpackningar. I studien har LCL fungerat 

som fallföretag samt Enertech och Nibe som respondenter. Resultatet som 

studien visar har tagits fram med hjälp av teorier och intervjuer med 

respondenterna. 

 

Efter att studien nu är avslutad tycker vi oss ha besvarat syfte och 

forskningsfråga genom det resultat som presenterats (se ovan kapitel 6 

Diskussion). Resultatet påvisar sex punkter som bör beaktas för att uppnå 

en effektiv hantering av förpackningar. Dessa punkter är enligt nedan:  

 

 Artikelnummer 

 Klassning 
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 Beställningspunkter 

 Minska spritt lager 

 Avrop 

 BOM-terms 

 

Materialhantering och IS som stöd har varit två centrala begrepp under 

studiens gång och är begrepp som är kopplade till syfte och forskningsfråga. 

Genom att vi i studien har påvisat och identifierat problemområden i 

försörjningsprocessen samt visat på hur företag avgränsade till studien kan 

använda sig av IS som stöd för att förbättra sin interna hantering av 

förpackningar. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Detta examensarbete har behandlat internhantering av förpackningar och 

hur företag kan förbättra denna hantering. Avgränsningarna som 

examensarbetet har haft har varit att endast studera företag som arbetar med 

distribution av reservdelar till en internationell marknad samt nationell 

marknad. Vidare har det valts att endast studera den interna 

försörjningsprocessen av förpackningarna, det vill säga från att den kommit 

in till företaget tills att den lämnar företaget och då hur processerna där i 

mellan kan förbättras. 

 

Examensarbetet behandlar alltså inte hur förpackningarna köps in ur en 

inköpssynvinkel. Detta är någonting vi tycker hade varit intressant att titta 

vidare på för att se ytterligare hur processen kring förpackningar kan 

förbättras. Genom att få en effektiv inköpsprocess på förpackningarna 

skulle företag få arbetet kring förpackningar ännu effektivare. 

 

En annan aspekt som är intressant att se över är att titta på företag som 

eventuellt valt att anamma de slutsatser vi har kommit med för att förbättra 

sin interna hantering av förpackningar. Hos dessa företag hade det varit 

intressant att se hur deras interna hantering ser ut efter en viss 

implementation av förslagen i denna studie i jämförelse med hur den såg ut 

före och vilka fördelar det nya sättet att hantera förpackningar internt har 

genererat. 
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8 Reflektioner 
Under detta avsnitt kommer vi att reflektera utifrån fyra olika punkter; 

Ämne, metod, generalisering och egen lärprocess. 

_____________________________________________________________ 

 

8.1 Ämne 

Vid valet av ämne till examensarbetet var internhantering av förpackningar 

ett ämne som vi blivit ombedda att studera. Då vi under det 

verksamhetsförlagda projektet på LCL kommit i kontakt med 

internhanteringen av förpackningar och där sett ett problem i det, blev det 

en viktig anledning till att ämnesvalet föll på just det. Ämnet som omfattar 

internhantering i största allmänhet är ett ämne som det under åren har 

forskats en del kring. Studien har avgränsats ytterligare och berör endast 

den interna hanteringen av förpackningar, ett ämnesområde det finns desto 

mindre forskat kring då vi inte funnit någon publicerad forskning. 

 

Lagerplanering och IS till stöd är två områden som studien är byggd utifrån. 

Dessa två områden är enligt oss viktiga utifrån syftet för att kunna förbättra 

den interna hanteringen av förpackningar. Att ha fått kombinera ämnen 

inom materialhantering med ämnen inom IS för att hitta samband för att 

förbättra den interna hanteringen av förpackningar har varit intressant i den 

aspekten att två skilda områden har kunnat kombineras. Efter avslutad 

studie tycker vi det har varit intressant att utöka vår kunskap inom detta 

ämne samt bidragit med kunskap till forskningsområdet. 

 

8.2 Metod 

Vid val av metod finns det olika alternativ och det val som väljs medför att 

ett visst arbetsätt används. Med det arbetssättet medföljer olika fördelar och 

nackdelar. När valet är gjort accepteras de begränsningar och möjligheter 

som föreligger den givna metoden. Vid val av metod till studien användes 

en abduktiv datainsamling vilket avser att kombinera deduktiv 

datainsamlingen med den induktiva datainsamlingen. Val av den abduktiva 

datainsamlingen låg rätt logiskt till hands vid val av metodval då vi innan 

studien kommit i kontakt med projektets område och hade på så sätt en viss 

kunskap innan studien startade. Under studiens gång har sedan 

empiriredogörelsen och teoretisk referensram kombinerats av främst två 

skäl. Det första skälet var för att det tog tid innan vi fick ett möte med 

respondenterna. Vi ville inte förlora för mycket tid innan vi skulle få 
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komma igång med arbetet kring den teoretiska referensramen. Det andra 

skälet var att vi samtidigt ville komma igång med inläsning och insamling 

av teori för att öka vår kunskap inom området och på så sätt få en bättre 

teoretisk referensram som sedan har legat till grund för resultatet. I 

efterhand anser vi vårt val av datainsamlingsmetod vara ytterst lämplig 

eftersom den abduktiva datainsamlingen har tillåtit oss att både kombinera 

insamling av empiri och teoretisk data. 

 

Vid val av metodansats finns det två ansatser att arbeta utifrån, kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Det bestämdes redan från början att studien endast 

skulle innefatta ett fallföretag och ett fåtal respondenter med liknande 

verksamheter. Valet av den kvalitativa ansatsen blev på så sätt ett enkelt val 

då studien bestämdes att endast beröra ett fåtal respondenter på ett djupare 

sätt. Jacobsen (2002) belyser att nackdelen med kvalitativa studier är att de 

är resurskrävande och tar lång tid och även att generalisering kan vara ett 

problem i den kvalitativa ansatsen då endast ett fåtal respondenter används 

som empiri. Det har varit resurskrävande angående att det har varit svårt att 

boka träffar med respondenter under den tiden vi har velat. Dock anser vi 

att det har varit värt det för att få ett så bra resultat som möjligt, genom att 

ha fått träffa alla respondenter och ställa frågorna till studien tillsammans. 

Dessutom att ha kunnat komplettera frågorna i efterhand. 

 

Den teoretiska referensramen använts i studien är uppbyggd kring två 

områden som därefter är nedbrutna i delområden. Dessa två områden anser 

vi vara i viktiga att känna till för att kunna förbättra sin interna hantering av 

förpackningar. Den teoretiska referensramen är viktig ur den aspekten av att 

vi har jämfört studiens empiriska redogörelse med den teoretiska 

referensramen för att kunna genomföra studiens analys. 

 

8.3 Generaliserbarhet 

Studien kan generaliseras till företag som arbetar med distribution av 

reservdelar och till de som vill förbättra sin interna hantering av 

förpackningar. Vi anser att förslagen och arbetssätten vi har tagit upp kan 

appliceras hos de flesta av de företag som matchar vår avgränsning. För att 

öka generaliserbarheten valde vi att förutom att ha med fallföretaget i 

studien även att ta med ytterligare två respondenter. Trots att studien är 

uppbyggd kring tre olika verksamheters perspektiv så identifierar det inte 

allas verksamheter över hur den interna hanteringen av förpackningar 

bedrivs. För att ytterligare öka generaliserbarheten borde ytterligare 
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respondenter ha berörts i studien, dock hade detta inte varit möjligt utifrån 

denna studiens omfattning och dess förutsättningar. 

I stort sett alla företag i dagens samhälle styrs med hjälp av ett ERP-system, 

med olika moduler för att klara av sin dagliga verksamhet. Detta gör att de 

hjälpmedel och metoder vi diskuterat går att tillämpa på företag som 

innefattas i vår avgränsning. Givetvis går inte allt att direkt applicera på en 

befintlig verksamhet då alla verksamheter är olika uppbyggda samt styrs på 

olika sätt. Vi anser dock att resultatet samtidigt kan fungera som en viss 

filosofi för företag genom att anamma vissa delar för att på så sätt förbättra 

deras interna hantering av förpackningar. Som vi nämnt var inne på är det 

viktigt att det idag redan finns IS för att detta ska kunna appliceras på 

befintlig organisation. Att företagen ser förpackningens viktiga roll tror vi 

är väldigt viktigt för att företagen ska kunna avsätta resurser i form av både 

pengar och personal för att förbättra sin interna hantering av förpackningar. 

 

8.4 Egen lärprocess 

Denna studie har gett oss en djupare förståelse för ämnet kring 

internhantering av förpackningar. Arbetet har varit väldigt intressant och 

lärorikt då vi under en period har fått fördjupa oss inom ämnet och ökat vår 

kunskap inom området. Genom att ökat vår kunskap och sett vikten kring 

en effektiv intern hantering av förpackningar, har våra tankar stärkts om att 

detta är ett viktigt område för företag att begrunda. 

 

Efter att ha kombinerat den empiriska redogörelsen tillsammans med den 

teoretiska referensramen, har vi kunnat se dels hur det fungerar i 

verkligheten, men samtidigt hur det arbetet kan förbättras med hjälp av 

olika metoder och verktyg. Att utgå från fallföretaget och ytterligare två 

respondenter, har gjort att studien varit starkt kopplad till näringslivet, 

vilket har varit positivt för oss ur många aspekter. Vi har i kontakt med 

respondenterna fått en tydligare bild av hur det fungerar i ”verkligenheten” 

och inte bara i teorin samt fått se hos vardera respondenten hur de hanterar 

sina förpackningar internt idag. Andra aspekter som vi anser har utvecklat 

oss är att vi har fått ett utökat socialt nätverk, då vi har kommit i kontakt 

med nya personer i olika befattningar. 

 

Att skriva examensarbete på 15 poäng tillsammans två och två kräver en 

stark planering och samarbetsförmåga. Redan tidigt i studien sattes en 

väldigt simpel planering upp med milstolpar över hur arbetet skulle 

fortlöpa. I efterhand har vi förhållit oss väl till planeringen och dess 



   
 

52 
 

milstolpar då vi har legat bra i fas genom hela studien. Att samarbeta och att 

jobba utifrån en planering med milstolpar mot ett gemensamt mål är 

någonting som vi känner i efterhand har stärkt oss. Alla dessa faktorer är 

någonting som vi vet att vi kommer att ha nytta av i framtida anställningar 

då samarbete mot gemensamma mål inom vissa tidsramar existera vid alla 

företag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

 

Presentation av studien 

 

Syftet med studien är att undersöka hur företag, som jobbar med hantering 

av reservdelspaket, kan förbättra sin hantering av förpackningar. Studien är 

avgränsad till företag som arbetar med distribution av reservdelar till en 

nationell och internationell marknad . 

 

Vi tittar endast på den interna hanteringen av förpackningar och de 

förpackningar vi studerar är wellpappförpackningar, klassade som 

transportförpackningar. Med den interna hanteringen av förpackningar 

avgränsa vi det till från att förpackningen kommit in till företaget tills att 

den har förbrukats på företaget och då hur processerna där i mellan kan 

förbättras. Vi tittar alltså inte på förpackningens väg till företagen samt ut 

från företagen. 

 

Vi kommer att under intervjun ställa frågor rörande just er interna hantering 

av förpackningar och hur dagens system fungera. Med ert godkännande 

skulle vi gärna vilja spela in intervjun. Givetvis kommer ni får vara 

anonyma i vår rapport om så önskas, om ni kanske anser att informationen 

ni lämnar kan vara skadligt för er verksamhet. Tidsramen för denna intervju 

är satt till en timme. Ni kommer även få följa upp de uppgifter ni lämnat för 

att bekräfta att vi uppfattat er rätt. 

 

Intervjufrågor 

1. Vilken är er befattning på företaget? 

a. Har ni ansvaret för den interna hanteringen av 

förpackningar? 

2. Hur länge har ni varit anställd på företaget? 

3. Har du tidigare erfarenheter av liknande arbete från tidigare 

anställningar? 

4. Hur många olika varianter av förpackningar har ni i dagsläget? 

a. Vad är totalkvantiteten vid inköpet av de förpackningarna 

per år? 

5. Hur många unika reservdelar som ni skickar har ni lagerförda? 

6. Utifrån vilken form av system hanterar ni i dag era förpackningar 

internt? 
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a. Datoriserat informationssystem? Ex. ERP-system, MRP och 

WMS. 

b. Annat informationssystem? 

7. Hur fyller ni på era lager av förpackningar i dag? 

a. Utifrån beställningspunkter genom ett IS? 

b. Annat stöd? 

8. Hur mycket av förpackningarna fylls på direkt mot arbetsplats 

kontra mot lager? 

9. Hur sker avropen av förpackningar hos er i dag? 

a. På lagret? 

b. Vid arbetsplatsen? 

10. Hur sker påfyllningen av förpackningar internt i dag? 

a. På lagret? 

b. Vid arbetsplats? 

11. Jobbar ni i dag med prognoser och/eller behovsanalyser för era 

förpackningar? 

12. Hur länge lagerförs förpackningar hos er i dag? 

13. På hur många platser på företaget finns det lager av förpackningar 

hos er? 

14. Använder ni artikelnummer på era förpackningar? 

15. Kan all dagens personal som arbetar med förpackningar identifierar 

er uppsättning av förpackningar? 

16. Något mer ni skulle vilja tillägga? 

17. Är det ok för oss att vid behov kunna komplettera med ytterligare 

frågor via e-post eller telefon? 

Om inget annat så tackar vi för att ni har ställt upp och medverkat som 

respondent i vår studie. 
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Bilaga 2 - Kompletterande intervjuunderlag 

 

Kompletterande frågor 

 

1. Hur skulle ett större inflytande av IS kunna se ut och förändra 

verksamheten? Detta utifrån IS som stöd för dagens verksamhet, 

kopplat mot dagens hantering av förpackningar. 

2. Hur tror du dagens personal skulle ställa sig mot en ökad 

användning av IS som stöd?  

3. Använder ni några moduler i ert affärssystem idag för att hantera 

förpackningarna samt övrig lagerverksamhet? Ex. MRP eller WMS.  

4. Hur jobbar ni idag med informationen kring förpackningarna för att 

effektiviserar er hantering? 
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