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Sammanfattning 
 
Södra Interiörs produktionsanläggning i Kallinge tillverkar golv och paneler av furu. I takt med att 
produktionen har ökat har även lagernivåerna i råvarulagret ökat. Ökade lagernivåer ökar risken för att 
fel råvara ska användas till fel produkt, vilket företaget också har märkt av. Syftet med examensarbetet 
är således att ta fram ett arbetssätt som minskar risken för att fel råvara används till fel 
produktionsorder. Undersökningen av nuläget hos företaget tillsammans med en teoretisk bakgrund 
har resulterat i förbättringsförslag som kan vara till hjälp för att förbättra lagerhanteringen. Möjliga 
åtgärder för att uppfylla förbättringsförslagen har arbetats fram utifrån nuläget och den teoretiska 
bakgrunden.  
 
Södra Interiör lagerhåller stora volymer virke av olika längder, dimensioner och kvaliteter. Alla dessa 
kombinationer av längd, dimension och kvalitet resulterar i ett stort antal artiklar. Lagret består i 
dagsläget av 34 fack vilket innebär att olika artiklar måste lagras i samma fack. Att leverantörerna 
använder olika kvalitetsklassificeringssystem för virket försvårar situationen för lagerpersonalen 
ytterligare eftersom två virkespaket med samma innehåll kan vara kvalitetsmärkta på olika sätt. Det 
finns inga datasystem som hjälper lagerpersonalen att hålla ordning på lagerstrukturen. 
Lagerstrukturen måste således lagerpersonalen ha i minnet. Sammantaget är risken för att virke av fel 
kvalitet används stor. En produktionsorder där virke av fel kvalitet används får dålig lönsamhet. 
Nulägesbeskrivningen visade också att det finns ansenliga volymer med gammalt virke på lager som 
inte har blivit använt. 
 
Analysen visar att det behövs rutiner för att säkerställa att rätt virke används till rätt produktionsorder. 
Informationen som finns om lagersaldo och om olika virkespaket innehåller behöver vara tillgänglig 
för lagerpersonalen och man måste jobba för att hela tiden ha tidsaktuell information. Analysen visar 
även att lagernivåerna behöver vara lägre än vad de är idag. Fyllnadsgraden i lagret är så hög att 
tillgängligheten minskar vilket kan resultera i att virkespaket kan bli stående djupt in i lagret under 
längre tid eller att hanteringen ökar genom att man behöver flytta runt paket för att komma åt det man 
behöver.  
 
Förslag på förbättringar har tagits fram inom olika områden. Nyckelfaktorerna för att få en fungerande 
lagerhantering är ordning och reda, uppmärkning, information, framförhållning och utrymme. 
Förslagen som har tagits fram har delats in i förslag som kräver små resurser både ekonomisk och 
arbetsmässigt och förslag som kräver större insatser för att genomföras. I många fall kan de mindre 
förbättringarna vara bra att göra för att klara av de mer omfattande förbättringsåtgärderna. Ett viktigt 
förbättringsförslag är att märka upp de olika paketen innan de sätts in i lagret. Av märkningen ska det 
framgå vilken kvalitet virket har och om det ska användas till golv eller panel. Att göra 
inregistreringsarbetet enklare genom att undersöka om leverantörernas streckkoder går att använda för 
datafångst är ett annat förslag. Tillgång till information för de anställda som berörs är en annan viktig 
fråga. Lagerpersonalen bör få tillgång till affärssystemet där det framgår vad som finns i lager. 
Information om inleveranser och trucklistor måste också bli tillgängliga för lagerpersonalen i 
uppdaterad form.  
 
För att nå målet och uppfylla syftet föreslås installation av datorer i truckarna så att truckförarna kan få 
tillgång till information via datorn. Ett lagerhanteringssystem där truckförarna kan se var ett visst 
paket står skulle vara en stor förbättring. Detta ställer krav på korrekt data och god framförhållning så 
att virkespaket som ska användas till samma produktionsorder placeras tillsammans redan då 
virkesleveranserna anländer till anläggningen i Kallinge. 
 
Mindre risk att fel råvara används, bättre framförhållning, mindre arbete, säkrare lagersaldo samt 
bättre rotation i lagret är effekter som kan åstadkommas om förbättringsförslagen genomförs. Detta 
skulle underlätta lagerpersonalens arbete och det skulle vara enklare för någon oerfaren att hoppa in 
om den ordinarie lagerpersonalen av någon anledning är frånvarande.                                                      
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Summary 
 
Södra Interiör has a manufacturing plant in Kallinge where they produce flooring and panels of pine. 
As the production has grown the inventory levels of raw material warehouse has increased. Increased 
inventory levels increase the risk of using wrong raw material to wrong product. The purpose of this 
study is therefore to develop an approach that reduces the risk that wrong raw material be used for the 
wrong product. The investigation of the current situation of the company along with a theoretical 
background has resulted in suggestions that may help to improve inventory management. Possible 
instruments to comply with improvement proposals have been worked out.                                                                                                                              
 
Södra Interiör keep large volumes of timber of various lengths, dimensions and grades in stock. All 
these combinations of length, size and quality results in a large number of articles. The supply consists 
of the current situation of 34 compartments, which means that different items must be stored in the 
same compartment. The providers use different rating systems for the wood. This complicates the 
situation for the warehouse staff further as two timber packages with the same content can be marked 
in different ways. There is no computer, or other system that helps warehouse staff to keep track of 
supply structure. The risk that the timber of the wrong quality is used to wrong production orders is 
high. The consequence is that the production order in which the timber of the wrong grade is used can 
not be profitable. Current status description also showed that there are substantial volumes of old  
wood in the warehouse that has not been used.                                                                                                                              
 
The analysis shows that something must be made to ensure that the correct timber is used to correct 
production order. The information available about the inventory and what different wood package 
contains needs to be available for warehouse staff. The information must further be updated daily. The 
analysis also shows that inventory levels need to be lower than they are today. The fill ratio is so high 
that the availability decreases. This may result timber package that remain in supply for long periods 
and need to move package around to get access.   
 
Suggestions for improvements have been developed in various fields. The key factors to get better 
function of the warehouse is well organized, information, planning and space. The proposals that have 
been produced have been divided into proposals that require few resources, both financial and 
employment terms and proposals that require a greater effort to be implemented. An important 
improvement proposal is to mark the packets before they are placed in the warehouse. The labelling 
should indicate the quality of the wood and whether it will be used for flooring or panelling. Another 
proposal is to investigate if it’s possible to use the supplier’s bare codes for data capture. Access to 
information for the employees is another important issue. Inventory personnel should have access to 
the business system which shows what is in warehouse. Information about deliveries and needs to 
production must also be available for warehouse staff in updated form.   
 
In the longer time computers should be installed in the fork-lifts so that operators can access 
information through the computers. An inventory management system in which truck drivers can see 
in which tray a certain package is would be a big improvement. This requires correct data in advance 
so that the timber package that will be used for the production orders are placed together already then 
wood deliveries arriving at the plant in Kallinge.   
 
Less risk that the wrong materials are used, information in time, less work, more secure inventory and 
improved rotation in the warehouse are improvements that can be done if the proposals are 
implemented. This would facilitate the warehouse staff's work and it would be easier for a novice to 
jump in if the regular warehouse staff for any reason is absent. 
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Abstract 
 
Södra Interiör har en anläggning i Kallinge där man tillverkar golv och paneler av furu. I takt med att 
produktionen har ökat har även lagernivåerna ökat vilket medför en större risk för att fel råvara 
används till fel produkt. Syftet med examensarbetet är att ta fram ett arbetssätt som minskar risken för 
att fel råvara används. Höga lagernivåer, ett stort antal artiklar och dålig uppmärkning har skapat en 
komplex lagersituation där lagerpersonalen har lagerstrukturen i minnet, vilket gör lagret svårt att 
överskåda för någon ovan.   
 
Studien visar att rutiner behövs för att säkerställa att rätt råvara används till rätt produkt. Lagernivån 
och informationskvaliteten är andra problem som identifierats. Nyckelbegreppen för att lösa 
problemen är: ordning och reda, information, framförhållning och utrymme. Förbättringsförslagen har 
olika karaktär, där vissa förbättringar kan göras omgående med små resurser medan andra tar längre 
tid och kräver större resurser. De viktigaste förbättringsförslagen handlar om att skapa mer utrymme i 
lagret, tydligare uppmärkning av virkespaketens innehåll och bättre informationskvalitet.  
 
Nyckelord: logistik – lagerhantering – lagerstyrning – lageroptimering - materialstyrning 
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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som är en del av utbildningen till högskoleingenjörer 
i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetets omfattning är 15 hp. Idén till 
arbetet kommer ifrån Södra Interiör och ligger inom ramen för mitt intresseområde.  
 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Södra Interiör i Kallinge. Jag vill rikta ett stort tack till 
alla på Södra Interiör i Kallinge som bistått med kunskap och synpunkter. Tack för ert vänliga och 
hjälpsamma bemötande. Ett särskilt tack riktas till min handledare Martin Hallberg för all hjälp och 
vägledning du har gett under arbetets gång. 
 
Ett stort tack riktas också till Jimmy Johansson som varit min handledare från Linnéuniversitetet, för 
den vägledning, de tips och den feedback som du har gett under hela arbetets gång.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj. Ni har stått vid min sida och uppmuntrat mig när det har varit 
kämpigt.  
 
Hultet den 29 maj 2011 
 
Jon Persson 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Lager ser olika ut och olika företag har olika förutsättningar och mål för sin verksamhet. Frågor som 
rör lagerhantering och materialstyrning är ofta svårhanterade eftersom målkonflikter kan uppstå 
mellan olika avdelningar på ett företag. Inköp vill köpa stora kvantiteter för att få rabatt och 
produktionen vill ha stora lager för att minska risken för materialbrist medan ekonomiavdelningen 
menar att det kostar för mycket att hålla stora lager. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 
Lager- och materialstyrning behövs för att få kontroll över verksamheten. Optimering av företagets 
olika mål så materialbrist inte uppstår samtidigt som kostnaderna hålls nere blir också en del av lager- 
och materialstyrningen.(Axsäter, 1991)  
 
En effektiv lagerhantering är positiv för hela verksamheten. Att finna arbetssätt för att effektivisera 
underlättar arbetet för personalen. Samtidigt försäkrar man sig om att rätt artiklar plockas vilket är 
något alla företag strävar efter. (Jonsson och Mattsson, 2005)  
 
Södra Interiör har under de senaste åren ökat sin produktion vid produktionsanläggningen i Kallinge. 
Trots detta har råvarulagret samma ytor till sitt förfogande idag som de hade innan 
produktionsökningarna. Detta har lett till att lagret idag är till bredden fyllt av produkter som är 
avsedda för olika ändamål. Produktportföljen innehåller idag ett stort antal artiklar vilket ställer krav 
på råvarutillgången från lagret. Detta leder till att en mängd olika råmaterial av olika längder kvaliteter 
och dimensioner finns i lager. En svårhanterad lagersituation har skapats eftersom det är ont om 
utrymme i lagret.  
 
I dagsläget finns det ingen koppling mellan råvaran och produktionsorderna. Truckföraren som förser 
produktionslinjen med material får därför inga klara direktiv om vilken råvara som ska användas till 
respektive order. Ofta vet han bara vilken kvalitet och längd den färdiga produkten ska ha. Eftersom 
det finns olika klassningssystem för klassning av virke så kan virkespaket från två olika leverantörer 
med samma innehåll vara märkta med olika kvalitetsbeteckningar. Det svåröverskådliga 
klassificeringssystemet för virke gör det svårt för truckförarna att veta vilka virkespaket som ska 
användas till en viss produktionsorder. Otydligheten kring vilken kvalitet virket i de olika paketen 
innehåller och den bristande materialstyrningen ökar risken för att fel virkeskvalitet används till en 
viss order. Detta resulterar ofta i att ordern inte går ihop sig ekonomiskt. Truckförarna som förser 
produktionslinjerna med material vet av erfarenhet vilken råvara de ska använda till de olika 
produktionsorderna. Är de ordinarie truckförarna av någon anledning frånvarande uppstår det problem 
eftersom styrningen och uppmärkningen av lagret är för dåligt. Även de ordinarie truckförarna kan 
dock göra fel. 
 
Avsaknaden av en koppling mellan produktionsorderna och råvaran upplever företaget som ett 
problem vilket ligger till grund för det här examensarbetets genomförande. 

1.1.1 Företagspresentation 
Södra är en ekonomisk förening som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare. Företaget omsatte år 2009 
närmare 17 miljarder sek. Södra har byggt upp en betydande produktion av pappersmassa, 
trävaror, biobränslen och interiörträprodukter. Produkterna säljs till största delen på den internationella 
marknaden. Medlemmarna levererar skogsråvara till sin industri till marknadsmässiga priser. 
Därigenom främjas lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk.   
Södra är uppdelat i följande fem affärsområden: 
 

• Södra Cell – pappersmassa  
• Södra Timber – sågade trävaror 
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• Södra Skog – virkesanskaffning, skogliga tjänster 
• Södra Interiör – interiörträprodukter  
• Södra Vindkraft AB  

 
Södra Interiör där examensarbetet har utförts tillverkar lister, paneler, golv, hobbyskivor, 
inredningsdetaljer, specialprofiler, och komponenter. Omsättningen är ca 725 miljoner sek/år och det 
finns ca 370 anställda inom affärsområdet. Företaget har tolv olika produktionsanläggningar i Sverige, 
fyra i Norge och en i Danmark. De svenska enheterna finns i Ronneby, Kallinge, Grimslöv, Våxtorp, 
Hedåker, Mälardalen, Nordingrå, Djursdala, Traryd, Jokkmokk, Rottne och Sävar. Merparten av 
produkterna som tillverkas säljs till byggindustrin och privatpersoner genom bygghandeln. Andra 
viktiga kunder är hustillverkare, fönstertillverkare, snickerifabriker och inredningsföretag.    
 
Marknaden för företagets produkter består av hemmamarknaderna Sverige och Norge som står för den 
största delen av omsättningen. Danmark, Sydkorea, Japan, Tyskland, Irland och England är andra 
viktiga marknader. 
 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med produktionsenheten i Kallinge. Vid anläggningen 
tillverkas paneler och trägolv av furu samt fingerskarvade produkter. Det finns även en linje för 
ytbehandling.  

1.2 Problemställningar 
För att komma tillrätta med lagersituationen behöver Södra Interiör i Kallinge skapa en metod för 
lagerhanteringen. Rutiner som beskriver hur arbetet ska utföras bör också finnas så att man garderar 
sig mot beroendet som idag finns till att lagerpersonalen är på jobbet. Författaren har därför kommit 
fram till att följande problemställningar behöver bearbetas: 
 

• Kan man på något sätt säkra att man får rätt råvara till rätt produktionsorder? Hur stora kan 
lagernivåerna vara för att detta ska vara möjligt? För att hantera virkespaketen i lagret krävs 
utrymme. Utrymmet är i dagsläget begränsat. 

 
• Går det att finna ett arbetssätt som är användarvänligt och som förenklar det dagliga arbetet 

för truckförare och produktionspersonal? Kommer ett sådant arbetssätt kräva utrustning som 
inte finns tillgänglig idag och i så fall i vilken omfattning?  

 
• Vilka förändringar kan göras med små insatser både vad det gäller arbetsinsats och pengar? 

Alla förändringar behöver inte vara radikala. Många gånger kan det räcka med att man väljer 
ett annat arbetssätt eller skapar bättre rutiner.  

 
• Att visualisera de problem som finns med råvarulagerhanteringen. Man är inte alltid medveten 

om alla problem och ibland kan det räcka med att identifiera problemen så att alla blir 
medvetna om dem för att komma tillrätta med dem.  

 1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att koppla en bestämd råvara i avseende 
på kvalitet, dimension och längd till en bestämd slutprodukt för att säkerställa att rätt råvara används. 
Detta för att optimera råvaruutnyttjandet till varje enskild produktionsorder. Arbetssättet måste vara 
användarvänligt för lagerpersonal, produktionspersonal och administrativ personal. Förändringar som 
påverkar befintliga fungerande arbetssätt negativt ska i möjligaste mån undvikas.  

1.3 Mål 
Målet med detta arbete ar att finna ett arbetssätt som säkerställer att rätt råvara används till rätt 
produkt. Målet att använda rätt råvara till rätt produkt kan ses som det övergripande huvudmålet. Det 
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finns även delmål som man vill uppnå och som i vissa fall kan vara en förutsättning för att huvudmålet 
ska kunna nås. 

 
 

• Det ska vara omöjligt att använda en produkt som är låst till en annan produktionsorder utan 
chef eller arbetsledares godkännande 

 
• Lagrets uppbyggnad och struktur ska vara tydlig, lätt att överblicka samt lätt att arbeta med 

även för ovana medarbetare. 
 

• Arbetssättet ska inte öka arbetsbördan för personalen. 
 

• Göra det tydligare vad de olika virkespaketen innehåller. 
 

• Lyfta fram och tydliggöra problem med dagens lagersituation.  

1.4 Avgränsningar 
Kartläggningen av möjligheten att säkerställa att rätt råvara används till en viss produktionsorder har 
inriktats till golvproduktionen vid linje 453 vid produktionsanläggningen i Kallinge. Resultatet som 
uppnås ska sedan kunna replikeras till andra produkter och andra avdelningar. Beroende på 
tidsåtgången kan även panelproduktionen att tas med i detta arbete.  
 
Golvproduktionen i Kallinge är överskådlig och betydligt mindre komplex än paneltillverkningen. 
Paneltillverkningen består av ett stort antal olika profiler och utföranden vilket kräver varierande 
råvara medan golvproduktionen är begränsad till något färre artiklar. Lagernivåerna av golvråvara i 
råvarulagret är inte så höga vilket gör överskådligheten lättare. Arbetssätten för både golven och 
panelerna är annars lika och förbättringar som kan göras för golvproduktionen kan i många fall även 
göras för panelerna.    
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2. Tillvägagångssätt 

2.1 Validitet och reliabilitet 
Vid framställning av rapporter av olika slag, vid forskning och vid materialinsamling är det viktigt att 
den information som används är pålitlig. För att få fram pålitlig information är noggrannhet ett 
nyckelbegrepp. Källor för information väljs med omsorg samtidigt som mätningar görs med en sådan 
noggrannhet att värdena är representativa för mätningen. I dessa sammanhang talar vi om validitet och 
reliabilitet.  
 
Validitet kan beskrivas som giltig information, d.v.s. att man verkligen mäter det man har i syfte att 
mäta. Det är viktigt att använda mätmetoder med klara mått för att nå en hög validitet (Ejvegård, 
2003). Detta är främst ett problem vid kvantitativa analyser, medan det däremot inte är något problem 
vid kvalitativa analyser. Vid kvalitativa studier kan det däremot förekomma att informationen tolkas 
fel av intervjuaren. Det är därför betydelsefullt att ta hänsyn till validitet vid informationsinsamling för 
att nå ett så korrekt resultat som möjligt. De studier som gjorts under arbetets gång har främst varit av 
kvalitativ natur. I några fall har kvantitativa analyser gjorts men då har mätobjekt och måttenheter 
varit tydliga för författaren.   
 
Reliabilitet anger hur tillförlitligt och användbart ett mätinstrument och en måttenhet är (Ejvegård, 
2003). Reliabilitet beskriver således också ett sätt att mäta tillförlitligheten hos information framförallt 
vid kvantitativa metoder. Den information som har inhämtats härstammar delvis från företagets 
affärssystem men även från personalen. Informationen som finns i företagets datasystem har i de flesta 
fall hög tillförlitlighet då mycket data registreras automatiskt. Även i datasystemet kan det finnas 
avvikelser men dessa bedöms inte vara av avgörande betydelse för resultatet av undersökningen 
eftersom författaren har sökt efter tendenser som påvisar och bekräftar vissa antaganden som har 
gjorts. När det gäller de frågor som har ställts till personalen på företaget om dagens arbetssätt så finns 
det en risk att man genom felformulerade och oklara frågor har fått felaktiga svar. Risken bedöms vara 
liten eftersom frågorna varit i det närmaste övertydliga och att följdfrågor har ställts om minsta 
oklarhet i svaren förelåg. Personalen har varit oerhört hjälpsam att svara på frågor och hjälpt till med 
att ta fram material och söka information i datasystemen. Författaren har dock märkt tendensen att 
personalen i vissa fall har svårt att kritisera det nuvarande arbetssättet vilket är synd då det eventuellt 
kan hålla tillbaka bra förslag på vad som kan göras bättre. 

2.2 Praktik 
Under arbetets första vecka gjordes en praktik vars syfte var att författaren skulle bekanta sig med 
personalen och anläggningen. Detta gav också en bild av hur produktionsprocessen och materialflödet 
ser ut. Flödet från att råvaran ankommer till Kallinge tills att den når färdigvarulagret följdes. 
Praktiken innebar att en dag tillbringades tillsammans med truckföraren ute i råvarulagret. 
Produktionsprocessen följdes liksom personal som svarar för produktionsplanering, avrop från 
leverantörer och ledning av produktionen. Dagarna ute i produktionen var viktiga av två olika skäl. 
Dels gav de en ökad förståelse för flödet och tillverkningsprocessen och dels skapade de ett kontaktnät 
med personalen på företaget. Dessa kontakter har varit värdefulla under arbetes gång när problem och 
frågor kring arbetssätt och rutiner har dykt upp. Att ha kunskap och kunna kartlägga nuläget är en 
förutsättning för att kunna dra slutsatser kring vad som kan och behöver göras för att nå arbetets syfte 
och mål.   

2.3 Observationer 
Under praktiken vid företaget gjordes en hel del observationer. Observationerna gav dels en bild av 
hur författaren såg på nuläget. Dels en bild av vad som kan göras bättre utifrån syftet och de 
gemensamma mål som hade satts upp innan arbetet tog sin början. Observationerna har främst gjorts 
ute i råvarulagret samt vid transporter och intag till produktionen. Genom att titta, lyssna och fråga kan 
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man skapa sig en egen uppfattning om vad som kan göras bättre eller annorlunda för att på ett bättre 
sätt uppnå företagets mål.  

2.4 Personaldialoger 
Kontakter med personalen vid Södra Interiörs anläggning i Kallinge är en viktig källa till information. 
Den kunskap som finns hos personalen är en stor tillgång vid arbetet eftersom det kan vara svårt för en 
utomstående att direkt få en inblick i verksamheten och finna de problem som finns hos företaget. De 
kan också ge förslag på förbättringsförslag som kan vara användbara. När man dagligen arbetar med 
samma arbetsuppgifter finns det en risk att man blir hemmablind och man kan ibland ha svårt att se att 
man kan göra arbetet på ett annat sätt som bättre uppfyller målen. Man kan luras av att någon säger att 
”nej så kan man inte göra”. Dialoger har hållits med personal som arbetar med råvaruförsörjning, lager 
samt produktionsplanering. Under arbetets gång har kontakter hållits fortlöpande med personal inom 
olika områden. När en fråga har uppkommit har det således varit möjligt att få svar på frågorna 
omgående genom telefonkontakt eller personligt möte. Kontakter med personal som är kunniga inom 
verksamheten man arbetar med men som inte själva är involverade i den delen av verksamheten kan 
vara bra att rådgöra med. De har kunskap om verksamheten men behöver inte vara rädda för att 
kritisera dagens arbetssätt om det är något de tycker man skulle kunna göra bättre. Möjligheten att hela 
tiden kunna fråga och få svar på frågorna har gjort att arbetet har flutit på bra utan störningar 
 
Några formella intervjuer med personalen på i Kallinge har inte gjorts. Frågor som uppkommit under 
arbetets gång har istället tagits efterhand. 

2.5 Lagerdata 
Navision är namnet på affärssystemet som används av Södra Interiör. Navision är ett heltäckande, 
gemensamt system som används av såväl försäljare som inköpare och planerare. Befogenheterna i 
systemet varierar dock beroende på vad man jobbar med. Delen av affärssystemet som var av intresse 
för detta arbete handlade om lager. Navision innehåller information om de råvaror som lagerhålls i 
Kallinge. Utifrån denna information kan total lagernivå och lagernivåer för olika artiklar tas fram. Man 
kan också se hur länge de olika artiklarna har funnits i lager. Informationen som systemet kan ge om 
det om lagret ligger till grund för en bedömning av dagens lagersituation men ligger även till grund för 
eventuella förbättringsförslag. LP-data är ett annat affärssystem som används av personalen på Södra 
Interiör. All information som finns i LP-data finns också i Navision. LP-data är föregångaren till 
Navision. LP-data och Navision behöver därför inte beskrivas var för sig.       

2.6 Litteraturstudier 
En viktig del av arbetet har varit att studera litteratur som berör området. Det finns en hel del fakta och 
teorier kring lagerhantering, lagerutformning, logistik och lagerstyrning från tidigare studier att ta del 
av. De problemställningar som uppkommit på Södra Interiör är inte på något sätt unika utan många 
andra företag brottas också med problem som rör dessa områden. Genom att samla in information från 
olika källor har en god kunskapsgrund byggts upp. Denna grunden har varit en förutsättning för att 
utföra detta arbete. Litteraturen har till stor del varit logistikinriktad men även litteratur kring 
kvalitetsklassificering av sågade trävaror har studerats. Ett urval av de teorier som har ansetts vara 
tillämpbara för anläggningen i Kallinge med tanke på dess grundläggande förutsättningar har gjorts.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet beskriver den teoretiska referensramen som arbetet utgår ifrån. Teorin kommer sedan att ligga 
till grund för den analys som kommer att göras av nuläget där förbättringsförslag kommer att 
redovisas. En teoretisk bakgrund kan även vara nyttig för läsaren som på så sätt kan bekanta sig med 
begrepp och termer som används i arbetet. 

3.1 Logistik 
Logistik är ett samlingsnamn för alla aktiviteter som sker i en förädlingskedja från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsument. Detta innefattar därmed all planering, organisering och 
styrning av alla aktiviteter i kedjan. Returflödet av de färdiga produkterna vilket innefattar 
reklamerade produkter, returförpackningar och EU-pallar kan också involveras i logistikbegreppet. 
Alla dessa förädlingsprocesser och materialflöden syftar till att tillfredställa kundens och övriga 
intressenters behov och önskemål genom t.ex. god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning 
och liten miljöpåverkan. Ett väl fungerande logistiksystem skapar tid och platsnytta för systemets olika 
aktörer. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 
Logistik kan delas in i frågor som är av styrnings- eller strukturkaraktär. Strukturfrågor handlar till stor 
del om hur distributionssystem och materialförsörjningssystem ska vara utformade, en fråga kan vara 
om man ska tillverka själva inom företaget eller köpa av en leverantör. När det gäller 
styrningsfrågorna handlar det om att med utgångspunkt av den befintliga strukturen planera och 
verkställa effektiva materialflöden. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

3.1.1 Lager  
Enligt Mattsson och Jonsson 2005 så ska ett lager vara utformat så att kostnaderna för 
materialhantering och lagring minimeras. Låga kostnader uppnås genom strävan mot hög fyllnadsgrad 
och låga driftskostnader. Dessa båda parametrar kan i vissa fall vara motsägelsefulla eftersom en hög 
fyllnadsgrad kan leda till besvärligare hantering. Utmaningen ligger således i att uppnå en hög 
fyllnadsgrad utan att försvåra hanteringen eller minska tillgängligheten. För ett optimalt utnyttjande av 
lagerutrymmet jobbar många företag med att utforma effektiva och lätthanterliga lager. En stor del i 
detta är att placera högfrekventa produkter lätt tillgängliga och med korta transportavstånd medan 
lågfrekventa produkter placeras längre in i lagret med lägre tillgänglighet. Företagets mål är att ha så 
hög omsättningshastighet som möjligt för lagret. Det minskar kapitalbindningen, risken för inkurans 
och risken för lagringsskador. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

3.1.2 Lagersaldo 
Lagerstyrning kan vara både datorbaserad och manuell. Utvecklingen inom dator och IT har gjort det 
intressantare att använda sig av datorbaserad lagerstyrning. Det finns dock tillfällen då det kan vara 
lämpligt med manuella system. Det kan handla om ett lager med få artiklar eller vissa billiga artiklar.  
För att kunna utnyttja en lagerstyrningsmodell behövs tillgång till den information som används i 
modellen, t.ex. lagersaldo, beställningar, restorder o.s.v. Är dessa ingående uppgifter felaktiga 
kommer även lagerstyrningssystemet att ge felaktiga beordringar. Det är därför av högsta vikt att det 
finns fungerande rutiner för att följa upp och kontrollera olika data. (Axsäter, 1991) 
 
 Man kan välja två vägar för att komma till rätta med problemen som rör lagersaldona. Antingen 
skapar man bättre rutiner för uppdatering av lagersaldot vilken minskar risken för fel eller så utvecklar 
man inventeringsrutiner så att man snabbt kan korrigera ett felaktigt lagersaldo. Inventeringar bör 
göras olika ofta beroende på om det är högvolymartiklar eller lågvolymartiklar. Högvolymartiklar 
kräver tätare inventeringar eftersom antalet transaktioner är fler och för att det ofta är viktigare med 
korrekta lagersaldon för dessa artiklar. Det kan många gånger vara lämpligt att låta datasystemet göra 
en rapport om lagernivån avviker vid inventeringen. Rapporten kan användas för att analysera 
orsakerna till att lagersaldot inte stämmer. (Axsäter, 1991) 
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3.2 Lagerhantering/Lagerutformning 
Lagerhantering berör de aktiviteter som sker i ett lager. Lagrets fysiska utseende d.v.s. hur 
förvaringssystemet ser ut hamnar under lagerhantering. Flödet genom lagret är en annan del av 
lagerhanteringen. Lagerhanteringen beskriver lagrets uppbyggnad och struktur. 

3.2.1 Lagerlayout 
Vid utformning av en ny lagerlayout strävar man efter att få så hög tillgänglighet som möjligt för att 
möjliggöra ett rationellt flöde. Samtidigt vill man ha en hög utnyttjandegrad på lagret.  
 
Enligt Rushton, Oxley och Croucher (2000) finns det några faktorer som bör prioriteras vid 
lagerutformning: 
 

• Minimera det totala lagret och eliminera onödiga lager 
• Lämpliga förvarings- och hanteringssystem 
• Effektivt utnyttjande av hela lagrets volym även på höjden 
• Minimera antalet gångar och ytor som inte används för lagring 
• Strävan mot att använda flytande placering i lagret istället för fast placering 
 

Vid utformning av lagerlayouten är det vanligt att man antingen jobbar med linjära flöden, d.v.s. att 
lossning sker i ena änden av lagret och att utlastning sker i motsatta änden av lagret, eller med en U-
formad lagerlayout. Ett linjärt flöde medför att alla artiklar i lagret kommer att transporteras lika långt 
innan de är ute ur lagret. Ett linjärt flöde lämpar sig väl vid hantering av stora volymer av ett begränsat 
antal artiklar. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 
Den U-formade lagerlayouten är vanligt förekommande vid lagerhantering. Layouten innebär att 
lossning och utlastning sker i samma ände av lagerbyggnaden. Den gemensamma lossningsplatsen och 
utlastningsplatsen medför möjlighet att effektivisera hanteringen i lagret eftersom man kan 
differentiera placeringen av artiklarna i lagret beroende på uttagsfrekvens. (Jonsson och Mattsson, 
2005) 

 
   Figur 1 Lagerlayout med linjärt flöde            Figur 2 Lagerlayout med U-format flöde 

                    Utlastning 
 
 
      Sorterings- och monteringsyta 
 
 
 
      Lageryta                   Lageryta 
 
 
 
              Godsmottagning 

Lageryta      
 
 
                                               
 

  Lageryta 
 
Sorterings- och  
Monteringsyta 
 
 
Utlastning                      Godsmottagning 
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3.2.2 Artikelplacering i lager 
Fast lokalisering innebär att ha en bestämd plats på lagret för en viss artikel. Denna plats förändras inte 
utan är avsedd för den specifika artikeln fram till något annat bestäms. En nackdel med det fasta 
lagringssystemet är att det kräver en högre total lagervolym. Detta beror på att lagret måste anpassas 
till den maximala lagervolymen för varje enskild artikel vilket leder till låg utnyttjandegrad av 
lagerytan. Fördelen med en fast lokalisering är att det är enkelt. Den som jobbar i lagret vet var en viss 
artikel finns eftersom den alltid finns på samma ställe och då krävs inga avancerade administrativa 
system för att hålla ordning i lagret. Artikelplaceringen kan styras så att högfrekventa artiklar placeras 
lättillängligt medan lågfrekventa artiklar placeras med lägre tillgänglighet långt in i lagret. En 
optimering av placering i lagret samt fast lokalisering minimerar det totala hanteringsarbetet samtidigt 
som lagerutnyttjandet förbättras. (Jonsson och Mattsson, 2005)    
 
En lagerlayout med flytande placering innebär att det inte finns någon fast plats för de olika artiklarna 
i lagret. På så sätt kan en viss artikel hamna på olika ställen i lagret från gång till gång beroende på var 
det finns plats. Utnyttjandegraden av lagret påverkas på så vis positivt.  Flytande lokalisering kräver 
inte ett lika stort antal lagringsplatser som ett system med fast lokalisering. Nackdelen med flytande 
lokalisering är att det kräver ett administrativt system för att hålla ordning på var i lagret de olika 
artiklarna finns. Hanteringsarbetet för lagerpersonalen kan försvåras med flytande lokalisering 
eftersom artiklar lätt hamnar svårtillgängligt långt in i lagret med andra artiklar framför sig. (Jonsson 
och Mattsson, 2005)  
 
När man delar in lagret i flera mindre enheter tala man om zonindelning. Zonindelningen kan bygga på 
ett flertal olika teorier. Gemensamt för dessa är att alla artiklar som placeras inom en zon är likvärdiga 
på något sätt. Indelningen kan organiseras så att hanteringsmässigt lika artiklar hamnar i samma zon 
vilket underlättar hanteringsarbetet. Zonindelning ger bäst effekt om det tillämpas i ett U-format lager. 
Artiklar kan vara hanteringsmässigt likvärdiga på olika sätt. Zonindelning kan göras efter artiklarnas 
egenskaper och förutsättningar. Det kan handla om att en produkt är tung, behöver kyllagring eller 
kräver speciell hanteringsutrustning. Då kan det vara lämpligt att zonindela efter dessa egenskaper. En 
Zon kan motsvara ett fack i lagret. Vissa artiklar i ett lager har en kontinuerlig uttagsfrekvens. Med 
uttagsfrekvens menar man med vilken frekvens uttag sker från lagret per tidsenhet (t.ex. en vecka). Ett 
mindre antal artiklar står som regel för en stor del av plockningsaktiviteterna i lagret. Vid zonindelning 
av ett lager med dessa förutsättningar är det viktigaste att rationalisera hanteringen för de artiklar som 
har högst plockfrekvens. Detta kan man göra genom att placera de artiklar som plockas mest frekvent 
lättillgängligt i lagret. (Jonsson och Mattsson, 2005)  

3.2.3 Förvaringssystem 
Med förvaringssystem avses utrustning som används för fysisk förvaring av artiklar i lager. Vilka krav 
man har på sitt lager när det gäller utnyttjandegrad, tillgänglighet och utrymme påverkar valet av 
förvaringssystem. När vi pratar om lagring av råmaterial och större artiklar som används i produktion 
finns det egentligen tre system som är av intresse. Dessa är djup- och fristapling, ställager och 
automatlager. Ett djup- och fristaplingssystem är ett traditionellt system som bygger på att man staplar 
artiklar framför varandra och ovanpå varandra. Systemet ger en hög utnyttjandegrad eftersom endast 
en begränsat yta används av truckarna för att komma fram. Tillgängligheten är dock liten med ett djup- 
och fristaplingssystem eftersom endast de ytterst placerade artiklarna är tillgängliga. Då man behöver 
tillgång till paket längre in medför detta en hel del hanteringsarbete. Lagertypen fungerar därför bäst 
om det är stora volymer av samma artikel som lagerhålls. Ett annat problem som uppstår med djup- 
och fristaplingslager är att de artiklarna som står längst in i lagret riskerar att bli stående länge p.g.a. av 
att de är svårtillgängliga. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 
Ett ställager bygger på en förvaringsteknik där artiklarna lagras på lastbärare, normalt en pall som 
placeras i fack i ett pallställager. Pallställaget kan variera i utseende beroende på vilka artiklar som 
lagras. Fördelen med ett ställager är att tillgängligheten är hög. Alla artiklar ska vara tillgängliga från 
transportgångarna vilket ger lagret god flexibilitet. Detta minimerar hanteringskostnaderna i lagret. 
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Utnyttjandegraden i ett ställager är däremot låg vilket beror på att stora ytor upptas av 
transportgångarna. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 
Den tredje typen av lager är ett automatlager eller ett så kallat AS/RS-system. Lagertypen bygger på 
att en automatisk truck placerar in artiklar i olika fack i lagret . Den automatiska trucken rör sig mellan 
alla fack och kan på sätt hantera ett helt lagersystem, ofta ett djuplager. Detta bygger på att man inte 
har olika artiklar i samma fack. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

3.3 Lagerhållningskostnader 
Kostnaden för att lagerhålla varor är starkt kvantitetsberoende. Kostnaderna som lagerhållning innebär 
kan delas in i en finansiell del, en fysisk del och en osäkerhetsdel. Den finansiella delen handlar om 
vilka avkastningskrav företaget har på det kapital som är bundet i lager. Avkastningskravet varierar 
mellan olika företag och det alternativa avkastningskravet beskriver kapitalkostnaden för lagerhållning 
men även kostnader för lagerpersonal, avskrivning och hanteringsutrustning. Kostnaderna för den 
fysiska delen ligger i driftskostnader för lagerlokalen. Osäkerhetsdelen innefattar den risk det innebär 
att lagra material. Risken ligger i att materialet kan skadas av hantering eller få försämrad kvalitet till 
följd av långvarig lagring. Produkter med kort produktlivscykel riskerar också att bli inkuranta. 
(Jonsson och Mattsson, 2005)  

3.4 Identifieringssystem 
Identifieringssystem används för att möjliggöra automatisk datafångst, för att identifiera objekt, få 
information om dem och registrera informationen i ett datorsystem utan att manuell inmatning behöver 
ske. Fördelarna med automatiska identifikationssystem är många. Det går snabbt att registrera 
objekten. Andelen felregistreringar minskar till följd av att den manuella inmatningen tas bort. Genom 
att man slipper att registrera in materialet i datorsystemet manuellt frigör man också tid för personalen 
som annars gör inmatningen i systemet. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

3.4.1 Streckkod 
Streckkodssystem är det vanligaste systemet för automatisk objektidentifiering. Det som behövs för att 
kunna använda systemet är streckkoder och en streckkodsavläsare. Streckkoden består av en serie 
lodrätta streck av varierande bredd och mellanrum som fästs på objektet som ska identifieras. 
Streckkoderna är uppbyggda av en streckkodssymbolik som representerar olika alfanumeriska eller 
numeriska tecken. Den vanligaste streckkodstypen är EAN (European Article Numbering) (se figur 5) 
och UPC (Universal Product Code) men det finns flera hundra olika streckkodstyper. Code 128 är en 
mer avancerad streckkod som rymmer 128 tecken och inkluderar alfanumeriska tecken utan att kräva 
mer utrymme. När mycket information ska lagras kan det vara lämpligt med tvådimensionella 
streckkoder. Tvådimensionella streckkoder kan förmedla lika mycket information som en A4-sida med 
text. PDF 417 är namnet på den vanligaste tvådimensionella streckkoden (se figur 6). Streckkoderna 
avläses med olika typer av streckkodsläsare. För enkla streckkoder används manuella laserskannrar. 
Dessa kan användas av godsmottagare, materialhanterare och operatörer för att göra inregistreringar 
och uttag ur lager samt godsmottagning. De tvådimensionella koderna fotograferas vanligen med en 
kamera men en del koder kan även läsas av med en laserskanner. (Jonsson och Mattsson, 2005) 
 

 
         Figur 3 EAN streckkod                              Figur 4 streckkod PDF 417 
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3.5 Just in time 
Med JIT menar man ofta att producera rätt saker vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. JIT-produktion 
ställer krav på korta ställtider, korta ledtider, små partistorlekar, flexibel personal och ett 
decentraliserat kvalitetsarbete (Olhager, 2000).   
 
Filosofin JIT härstammar från den japanska industrin. Den effektivitet och utveckling som skett i 
Japan inom industrin de senaste decennierna har lett till ett ökat intresse för den japanska 
produktionsfilosofin. Det är särskilt förmågan att minska produktionskostnaderna samtidigt som 
kapitalomsättningshastigheten har ökat som har varit framgångskonceptet. Detta har kunnat göras 
genom att minska lagernivåer, kortare genomloppstider, reducera kassationer och minska de 
administrativa kostnaderna genom enkla administrativa system. (Olhager, 2000)  

3.6 Kvalitetsklassning virke 
Kvalitet är ett nyckelbegrepp när man talar om virke och det finns ett stort antal parametrar som 
specificerar kvaliteten hos virke. Exempel på dessa parametrar är kådlåpor, kvistar, vresved, 
snedfibrighet, svampangrepp, missfärgning, sprickor, barkdrag, toppbrott, kådved, vankant, lyra, 
tjurved, vattved, insektsskador, hanteringsskador och måttavvikelser. Som vi ser kan man dela in 
parametrarna i sådana som har med virkets egenskaper att göra och sådana som har med hanteringen 
och förädlingen av virket att göra. Alla de uppradade parametrarna bedöms dock vid visuell sortering 
(Skogsindustrierna, 2004) 
 
Sorteringen av virke kan ske efter olika regler. 1960 publicerades ”Sortering av sågat virke av furu och 
gran” vanligen kallad den ”Gröna boken”. 1994 ersattes den Gröna boken med boken ”Nordiskt trä” 
vanligen kallad den ”Blå boken” som är en reviderad upplaga av den Gröna boken. Det senaste 
tillskottet vad det gäller sortering av virke är den gemensamma Europeiska standarden SS-EN 1611-1 
som publicerades 2000. (Skogsindustrierna, 2004) 
 
Ett virkesstycke stämplas i båda ändarna med ett skeppningsmärke av sågverken. Detta 
skeppningsmärke gör att virkets kvalitet kan avläsas i ledet mellan sågverk och handel. Även om det 
finns gemensamma sorteringsregler som de allra flesta sågverken jobbar mot så kan kvaliteten variera 
mellan olika leverantörer. (Skogsindustrierna, 2004) 

3.6.1”Gröna boken” 
Vid Föreningen Svenska Sågverksmäns årsmöte den 10 april 1957 fick styrelsen i uppdrag att 
åstadkomma en större enhetlighet i tillämpningen av praxis vid virkesbedömning av sågat virke till 
export. En kommitté tillsattes för uppdraget. De anvisningar som utarbetades gällde för sågat virke 
avsett för export och angav övre gränsen för respektive kvalitetsklass. Den Gröna boken delar in virket 
i sex olika klasser där klass I motsvarar den högsta kvaliteten. Det vanligaste är att sorterna I-IV går 
under benämningen O/S. Sort V benämns som kvinta och sort VI benämns som utskott. 
(Skogsindustrierna, 2004) 

3.6.2 ”Blå boken” 
Föreningen Svenska Sågverksmän, Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske 
Forening i Norge har i samarbete reviderat och uppdaterad den ”Gröna boken” till dagens 
sorteringspraxis till den ”Blå boken”. Syftet med de nya sorteringsreglerna var att få sorteringsregler 
som var anpassade till tiden. Man såg också flera fördelar med att få en gemensam standard för 
sortering av virke i hela norden. Enligt den blå boken sorteras virket i de tre olika klasserna A, B och 
C, där A motsvarar den högsta kvaliteten. Klass A används främst till högklassiga snickerier samt till 
synliga beklädnader. Klass A underdelas i sorterna A1-A4 där A1 är den högsta kvalitetsklassen. Sort 
B är den vanligaste kvaliteten vid byggande medan sort C, utskott främst används till emballage. 
Vanligen fördelar sig virket förhållandevis jämnt i de tre olika kvaliteterna. Det finns också en sort D 
där alla virkesegenskaper är tillåtna, det enda kravet är att virkesstycket håller samman. När det gäller 
bedömningen av kvalitetsklass är boken väldigt detaljerad. Beskrivningen av hur stora eller många 



 11 
 
 

t.ex. kådlåpor, kvistar eller vankanter det får vara i respektive kvalitetsklass är noggrann. En så 
detaljerad beskrivning är en förutsättning för att få en gemensam och genomgående kvalitetsklassning 
både mellan sågverket och inom sågverket från gång till gång för att skapa en kontinuitet. (FSS, FS 
och TTF, 1994) 

3.6.3 Europeisk standard 
Den europeiska sorteringen kan antingen ske enbart på flatsidorna eller såväl på flatsidorna som på 
kantsidorna. Den fyrsidiga sorteringen benämns G4 och den tvåsidiga sorteringen benämns G2. 
Sorteringsbeteckningen följs av en siffra från 0-4 där 0 motsvarar den högsta kvaliteten. Som 
jämförelse till den blå boken kan man säga att sort 1-2 motsvarar A, sort 3 motsvarar B och sort 4 
motsvarar C. Den europeiska handelssorteringen har hittills inte fått det genomslag som förväntades 
vid inrättandet av standarden. Få sågverk använder sig av den Europeiska 
standarden.(Skogsindustrierna, 2004).        
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4. Nulägesbeskrivning 

Under rubriken nulägesbeskrivning kommer nuläget på Södra Interiör i Kallinge att redovisas. En 
kartläggning av nuläget på företaget är en förutsättning för att få kunskap om hur verksamheten 
bedrivs och inom vilka ramar förändringar är möjliga. I nulägesbeskrivningen identifieras problem 
som upptäckts under arbetets gång. Beskrivningen ligger till grund för nulägesanalysen där 
förbättringsförslag kommer presenteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Flödesschema Kallinge. 

4.1 Inköp 
Södra Interiör köper årligen in stora mängder virke från sina leverantörer. Virket är företagets 
överlägset största kostnadspost. Virkets kvalitet har stor betydelse för hur utfallet av företagets 
produktion blir varför det är av stor vikt att virket har rätt kvalitet. 
 
Södra Interiörs inköpare av träråvara köper virke till företagets anläggning i Kallinge. Totalt köper 
inköparna virke från cirka trettio olika leverantörer i Sverige och utomlands. De flesta leverantörerna 
finns i norra Sverige och i Finland där virkeskvaliteten är hög. Även leverantörer i södra Sverige 
används då kraven på virkesråvaran är lägre. Många av företagets leverantörer har dessutom flera olika 
sågverk som levererar till anläggningen i Kallinge. När det gäller golvproduktionen är antalet 
leverantörer färre eftersom det finns få leverantörer som kan leverera virke av golvkvalitet. 
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Det är i dagsläget förhållandevis svårt för företagets inköpare att få tag på råvara av rätt kvalitet vilket 
gör att det är något av säljarens marknad vad det gäller inköpen av träråvara. Många av leverantörerna 
har dessutom egen golvproduktion vilket försvårar för Södra Interiörs inköpare. Leverantörerna förser 
naturligtvis de egna industrierna med den råvaran de behöver innan man säljer något till utomstående 
aktörer som i detta fall även är konkurrenter.  
 
Träindustrin är en på många sätt konservativ bransch. Inköpen sker inte efter en viss längd, dimension 
och kvalitet. Det är kutym inom branschen att handla virke i kubik. Detta innebär att man köper ett 
visst antal kubik av en viss dimension och kvalitetsklass i ett längdintervall. Generellt sett har Södra 
Interiör i Kallinge ett behov av flera olika längder. Behovet kan dock variera kraftigt mellan de olika 
längderna. Levererar leverantören längder där behovet är litet kan det bygga lager vid anläggningen i 
Kallinge. Således vet man inte om man får den längden på virket som man behöver. Det är först när 
virket lossas i Kallinge som man med säkerhet vet vilken längd virket har. Södra Interiör å sin sida 
säljer alla sina produkter i en viss längd.  
 
Södra Interiör köper virke på två sätt. Antingen köper man på ett längre kontrakt vilket innebär att de 
åtar sig att köpa en viss volym virke under en viss tidsperiod. Man köper också enskilda virkeslass av 
olika leverantörer för att klara försörjningen eftersom det är svårt att veta hur förbrukningen ser ut 
framöver.   
 
Inköparna grundar inköpsvolymerna till stor del på tidigare förbrukning samt de prognoser som finns 
tillgängliga. Ibland slår dock inköpen fel då förbrukningen visar sig bli lägre än förväntat. När detta 
sker försöker Södra Interiör skjuta upp leveranserna eller byta mot andra artiklar man behöver. Är inte 
något av dessa fallen möjliga undersöker man möjligheten att dirigera om leveranserna till någon 
annan av företagets anläggningar. Skulle ett behov inte finnas hos någon annan anläggning återstår det 
endast för företaget att ta hem artiklarna till Kallinge för att fullgöra sina förpliktelser gentemot 
leverantören och ställa artiklarna på lagret. Södra Interiör har på sistone haft problem med att stora 
volymer av artiklar där behovet varit under förväntan. 

4.2 Materialbehovsplanering 
Södra Interiör gör en behovsplanering för att säkerställa att det finns material i lager av rätt dimension, 
längd och kvalitet för den kommande produktionen. När man gör en behovsplanering tittar man på två 
olika faktorer. Dels tittar man på vilka orderstocken vad som behöver produceras och matchar behovet 
mot vad som finns i lager, dels tittar man på lagernivåerna i råvarulagret. Man har som målsättning att 
alltid lagerhålla en viss mängd virke av ett antal olika standardartiklar som ett säkerhetslager. För 
standardartiklarna finns det alltid ett behov och produktionsordrar där artiklarna behövs läggs 
regelbundet. Planeraren kan genom affärssystemet se aktuella lagersaldon för råvarulagret och se vilka 
artiklar det finns behov av. 

4.2.1 Avrop 
Utifrån materialbehovet görs avrop från leverantörerna. Avropen innebär att planeraren kontaktar 
leverantören vid behov av virke t.ex. golvkvalitet i dimensionen 50x15 som är minst tre meter långa 
men gärna 4.20 m långa. Det är inte alltid leverantören kan leverera direkt utan de kan behöva 
producera för att klara leveransen. Kan de inte leverera så mycket som Södra Interiör behöver kan man 
avropa från en annan leverantör eller ta andra artiklar som leverantören har i lager för att få fullt lass. 
 

4.3 Leverans 
Den största delen av Södra Interiörs råvaror kommer som tidigare nämnts från norrländska sågverk, 
framförallt vad det gäller golvråvaror. Eftersom den största delen av virket kommer från norra Sverige 
så är transportsträckorna långa vilket gör att resan tar lite tid. Med tanke på det långa avståndet till 
leverantörerna måste företaget beställa virket några dagar tidigare för att vara säkra på att ha virket på 
plats i god tid innan den ska användas. De långa transporterna leder till att Södra Interiör måste köpa 
hela lass av leverantörerna. Transportkostnaden från norra Sverige skulle bli för dyr om man skulle 
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köpa mindre kvantiteter än hela lass. Att beställa hela lass ställer ibland till en del bekymmer för Södra 
Interiör i Kallinge eftersom leverantören inte alltid har ett helt lass virke av den dimensionen, klassen, 
eller längderna som företaget vill ha. Är virket kritiskt för att man ska kunna producera någon order 
kan företaget tvingas fylla ut leveransen med annat virke. Virke som köps som ”utfyllnad” riskerar 
ofta att bli stående en tid i lagret innan det används. Ett virkeslass på bil och släp rymmer ca 60 kubik 
virke. 

4.3.1 Leveranstidpunkt 
När Södra Interiör avropar virke dröjer det i vanliga fall mellan två tre dagar innan virket når 
anläggningen i Kallinge. När planeraren avropar virke kommer han och leverantören överens om ett 
datum då företaget vill ha varorna levererade. Eftersom sågverken ibland behöver producera något 
sortiment för att klara att leverera avropet så är det inte alltid virket når Kallinge till det planerade 
inleveransdatumet. Det är inte alltid leverantören meddelar Södra om ett nytt datum om leveransen är 
försenad. Vid enstaka tillfällen har det hänt att det dröjt flera veckor över tiden innan virket har nått 
Kallinge, vilket lätt orsakar problem i produktionen. Truckföraren får en lista (se bilaga 2) där det 
framgår när leveranserna ska anlända, vilken leverantören är och vad leveransen innehåller. Eftersom 
listan uppdateras så ofta är det sällan truckföraren har en uppdaterad lista tillgänglig. Osäkerheten 
kring när virket anländer till Kallinge leder till onödigt stora lager eftersom man vill vara säkra på att 
virket ska vara på plats i tid så inte produktionen drabbas av råvarubrist. Lagerpersonalen kan inte 
planera sin tid eftersom de inte vet hur många leveranser som anländer eller vad de innehåller. Södra 
får endast av något enstaka sågverk meddelande om när leveransen är lastad och lämnar leverantören. 
Man får heller ingen specifikation om vad leveransen innehåller. I de flesta fallen vet man således inte 
vad leveransen innehåller förrän lastbilarna når anläggningen i Kallinge.     

4.4 Godsmottagning 
Leveranser av virke anländer dagligen till produktionsanläggningen i Kallinge. I genomsnitt lossas tre 
lastbilar med släp om dagen. När leveranserna av virke kommer till Kallinge så lossas lastbilen med 
företagets truck. En följesedel (se bilaga 3) som lastbilen har med sig lämnas också över till 
truckchauffören som får en specifikation av vad leveransen innehåller. När virket lossats placeras 
virket tillfälligt på en plan utanför lagret. 

4.4.1 Kvalitetskontroll av leveransen 
På planen utanför lagret görs en kvalitetskontroll av virkespaketen i leveransen för att säkra så att 
virket håller den kvalitet som överenskommits mellan leverantören och Södra Interiör. Vid kontrollen 
görs en okulär besiktning för att säkra så att virket är fritt från mögel, blånad, smuts, sprickor och 
mekaniska skador. Truckföraren gör även fuktmätningar för att säkerställa att virket har en fuktkvot 
inom intervallet som har avtalats vid köpet. Skulle fuktkvoten visa sig vara högre än tillåtet meddelar 
truckföraren detta till produktionsplaneraren och inköparen. Virket reklameras och det blir antingen 
fråga om att leverantören får återkalla paketen eller justera ned priser. Om det fuktiga virket blir kvar 
vid anläggningen så lagras det in i råvarulagret där det får stå och självtorka i allt från några veckor till 
flera månader beroende på hur fuktigt virket är, innan det kan tas in i produktionen. I vissa fall sätter 
man in virket i produktionsanläggningen där torkklimatet är bättre.  

4.4.2 Märkning med paketnummer 
Är fuktkvoten och den okulära kontrollen godkänd märks virkespaketen upp med en streckkod (se 
figur 1) som innehåller ett paketnummer. Uppmärkningen görs genom att truckföraren häftar fast en 
streckkod på vart och ett av virkespaketen. Paketnumren som häftas fast på paketen kopplas sedan 
ihop med de paketnummer som leverantören anger på sina följesedlar. Detta görs genom att 
truckföraren antecknar det fastsatta paketnumret vid sidan av leverantörens paketnummer på 
följesedeln. Följesedeln lämnas därefter till produktionsplaneraren. När detta är gjort placerar 
truckföraren in de olika virkespaketen i lagret.   
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Figur 6 Etikett med paketnummer och streckkod som sätts på i Kallinge för paketidentifikation 

4.4.3 Rapportering till datasystemet 
Följesedeln hamnar slutligen hos planeraren som manuellt kopplar ihop paketnumren med 
informationen om de olika paketen som finns på följesedeln. Denna information registreras in i 
datasystemet för att lagersaldot alltid ska vara uppdaterat. Registreringen av paketen är tidsödande och 
varje följesedel tar åtminstone 15 minuter att registrera in i systemet. På ett år blir det ett ansenligt 
antal följesedlar som ska registreras in i systemet. Eftersom registreringen och märkningen av 
virkespaketen sker manuellt finns det en risk att det blir fel. Detta kan hända vid kopplingen mellan 
företagets eget paketnummer och paketnumret på följesedeln, eller när informationen ska registreras in 
i datasystemet.  

4.5 Råvarulagret 
Råvarulagret består av en stor plåthall som har väggar på en sida och en gavel. De andra två sidorna är 
öppna. Lagret består i dagsläget av 34 fack (se figur 2). Varje fack rymmer ca 30 paket. Det är inte 
ovanligt att lagernivån ligger på ca 1000 paket. I skrivande stund har lagernivån sjunkit och lagret 
ligger på ca 600 paket. När lagret innehåller 1000 paket finns det inga tomma fack och alla fack är 
fyllda till bredden. Dessutom brukar en del paket förvaras på planen utanför lagerbyggnaden. I 
råvarulagret arbetar en truckchaufför/skift.  
I råvarulagret förvaras virke som ska användas till golv, paneler och fingerskarvning. 
Fingerskarvningen står endast för en liten volym och lagras för sig. Panelerna och golven lagras 
däremot delvis tillsammans. Detta gör att det kan vara lätt att blanda ihop virket om det är stressigt 
eller om man inte känner till lagrets struktur. Särskilt problematiskt är det om golvvirke används till 
panelproduktion.  
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                               Figur 7 Ritning över lagerbyggnaden 
 
Lagret är ett djup- och fristaplingslager vilket innebär att virkespaketen staplas i olika fack på varandra 
och framför varandra. Lagertypen är den enklaste tänkbara men fungerar bra med tanke på de 
förutsättningar som finns för lagret. Tillgängligheten i lagret blir sämre med djup- och fristapling men 
fyllnadsgraden blir hög. 
 
Råvarulagret rymmer idag även några gamla maskiner som kommer från någon av företagets 
anläggningar. Dessa maskiner som härstammar från en träindustri upptar plats som motsvarar tre fack 
ute i lagret. Det är i dagsläget oklart hur länge maskinerna kommer att stå i råvarulagret och vad det 
finns för några framtidsplaner för maskinerna. Det är därför oklart hur länge maskinerna kommer att ta 
utrymme i råvarulagret. Det är vidare oklart om de någon gång i framtiden kommer att användas vid 
någon av Södras anläggningar 

4.6 lagersaldo 
Södra Interiör märker som tidigare nämnt virkespaketen med streckkoder när de anländer till 
anläggningen i Kallinge. Huvudsyftet med detta är att få kontroll på vad som finns i lager. Lagersaldot 
ökar när leveranser registreras in och minskar när paketen avbokas vid intaget till produktionslinjen. 
Att ha ett aktuellt lagersaldo tillgängligt är en förutsättning för en hållbar planering av verksamheten. 
Genom att lagersaldot finns registrerat på datorn är det enkelt att se om råvara finns hemma för att 
producera en order eller om virke behöver avropas för att ordern ska kunna produceras. Inventeringar 
görs för att försäkra att informationen som finns i datasystemet är korrekt. Det händer att streckkoder 
försvinner eller att virkespaket av misstag inte blir avregistrerade när de tas in i produktionen. Ett 
felaktigt lagersaldo kan orsaka produktionsstörningar om systemet anger att det finns virke i lager, 
men om det vid produktionsstart visar sig finnas för lite virke i lager för att klara producera ordern. Ett 
korrekt lagersaldo är därför av högsta vikt för Södra Interiör.  

4.7 Lagernivå 
Södra Interiör i Kallinge har ett råvarulager för ca 15 arbetsdagars förbrukning med dagens 
produktionstakt. Företaget vill inte riskera produktionsstörningar på grund av för låga råvarulager. 
Företagets leverantörer finns huvudsakligen i norra Sverige vilket medför långa transporter. De långa 
transporterna medför en viss osäkerhet vad det gäller leveransdag. Med tanke på den ökade 
lagervolymen är råvarulagret i dagsläget trångt. Detta ger dålig tillgänglighet och flexibilitet i lagret.    

Fack 22-34 Fack 11-21                       Fack 1-10
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Gammal utrustning
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Eftersom Södra lagerhåller virke av olika dimensioner, längder och kvaliteter så blir det en hel del 
olika artiklar som behöver lagerhållas. Detta leder till förhållandevis stora råvarulager. Det finns även 
en del fuktigt virke som inte kan användas förrän fuktkvoten har minskat och granvirke som endast 
används i undantagsfall. Lagret rymmer i dagsläget även en hel del gammalt virke. Enligt uppgifter 
från datasystemet som rör råvarulagret finns det virke som är nästan ett år gammalt på lagret. Tittar 
man på allt som är äldre än två månader så visar det sig att det finns en hel del virkespaket i lager som 
är äldre än två månader. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i fallet eftersom det kan vara så att de 
gamla paketen blir stående längst in i ett fack men att det i övrigt är god omsättning på just den 
artikeln. Har virket legat upp emot ett år i lager så får det ändå betraktas som onödigt. Virke är en 
färskvara och påverkas negativt av att lagras för länge.  

4.8 Lagerlayout 
Lagerstrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att högfrekventa artiklar placeras lättillgängligt. Medan 
lågfrekventa artiklar placeras där tillgängligheten är sämre. Känner lagerpersonalen till att virket som 
levereras in inom en snar framtid kommer att användas i produktionen placerar de virkespaketen 
lättåtkomligt. Tillräcklig information om inleveranserna och produktionsorderna är i dagsläget inte 
tillgänglig för lagerpersonalen varför ett sådant arbetssätt inte alltid är möjligt.    

4.8.1 Flytande och fast lagerplacering 
Södra Interiör jobbar idag med en variant av flytande och fast placering av sina artiklar i lagret. 
Likadana artiklar står placerade i samma fack så långt det är möjligt. Med tanke på att företaget lagrar 
ett stort antal artiklar är det inte möjligt att lagra en artikel i ett fack. De olika facken är däremot inte 
låsta till en viss artikel utan en viss artikel kan stå i olika fack vid olika tillfällen beroende på 
lagersituationen och var det finns plats. Man vill inte låsa upp ett fack till en råvara som inte finns i 
lager för tillfället. Den platsen behövs till något annat. Virkespaketen är till stor del sorterade efter 
användningsområde och dimension. Beroende på att lagersituationen förändras över tiden så kan en 
viss artikel behöva mer utrymme och en annan artikel lite mindre utrymme vilket ger karaktären av ett 
flytande lager. I övrigt försöker lagerpersonalen ha fasta placeringar på artiklarna, vilket gör det lättare 
att hitta i lagret eftersom det inte finns några datasystem som håller reda på artiklarna i lagret. 

4.8.2 Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgraden i råvarulagret är väldigt god. Väldigt stor yta utnyttjas effektivt till lagring (se figur 3). 
Man utnyttjar även mycket av lokalens höjd till lagring. Fyllnadsgraden varierar naturligtvis över tiden 
men studerar man en längre period är fyllnadsgraden hög. Vid vissa tillfällen är råvarulagret så fullt att 
en del virkespaket får lagras utomhus (se figur 4). Virkespaketen som lagras ute är naturligtvis täckta 
och kommer att tas in i produktion inom en snar framtid. Det är dock inte önskvärt att behöva lagra 
virke utomhus då virket varken mår bra av regn eller solsken. En hög fyllnadsgrad i lagret skapar även 
en del problem. Tillgängligheten i lagret blir sämre när fyllnadsgraden ökar. Det blir mer tidsödande 
för lagerpersonalen att ta ut ett paket som finns långt och djupt in i lagret eftersom det kan kräva en del 
förflyttningar av framförvarande virkespaket.  
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Figur 8 Bild från råvarulagret              Figur 9 Virke som lagras utomhus p.g.a. platsbrist 

 4.9 Kvalitetsklassning virke 
Virket som används vid produktionen i Kallinge köps till stor del in från externa leverantörer främst 
från norra Sverige. 

4.9.1 Kvalitetsmärkning på paketetikett. 
När virket anländer till Kallinge är det märkt med en etikett (se figur 4 och 5) där det bl.a. framgår 
vilken längd, volym, dimension, trädslag, fuktkvot och kvalitetsklass virkespaketet innehåller. Det 
finns däremot ingen gemensam standard hos leverantörerna för hur virket kvalitetsklassas och märks. 
Går man ut och tittar i råvarulagret kan man finna en rad olika kvalitetsmärkningar för samma 
virkeskvalitet (se figur 4 och 5). Att sågverken inte använder en gemensam märkning är ett bekymmer 
eftersom man inte kan jämföra olika märkningar eller veta om det är virke av god kvalitet eller sämre 
kvalitet i virkespaketen. Södra Interiörs inköpare köper inte nödvändigtvis virket efter samma 
klassificeringstermer som används på virkespaketen. Begrepp som O/S, kvinta och utskott används 
fortfarande av folk i branschen.  

 
 
Figur 10 Leverantörens paketmärkning                 Figur 11 Leverantörens paketmärkning              

4.9.2 Kvalitetsinformation i affärssystem 
Har man tillgång till företagets affärssystem är det inga problem att se vilken kvalitet de olika 
virkespaketen har eftersom de olika paketen är kopplade till en kvalitet i systemet För personalen på 
lagret som inte har tillgång till affärssystemet är det dock ett bekymmer att virket klassas efter olika 
klassificeringar. Företaget lagerhåller endast råvara av tre kvalitetsklasser för golv och tre för paneler 
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och dessa följer egentligen utfallet av produktionen som ger tre olika kvaliteter. För golv är dessa: 
Nordic, Classic och Rustic. Nordic är en ren A-kvalitet, Classic är en A-kvalitet där även de bästa B-
kvaliteterna ingår och Rustic är en ren B-kvalitet. 

4.9.3 Problematik kring klassificeringssystemen  
När lagerpersonalen tar in virke till produktionslinjen vet han att det ska tillverkas ett golv av Nordic-
kvalitet. Men eftersom det enda truckföraren kan gå efter när han väljer virke är kvalitetsmärkningen 
från sågverken är det ett problem när det finns så många olika klassificeringar för samma virke. På 
grund av de olika märkningarna är det svårt för truckföraren att välja virke av rätt kvalitet. Är 
truckföraren dessutom ovan ökar risken för att det ska bli fel. Truckförarna har inte den kunskapen 
som krävs för att jämföra olika klassificeringssystem och det finns inget datasystem eller någon 
lathund som hjälper dem. Truckförarna jobbar därför mycket på erfarenhetsmässiga grunder. Begrepp 
som den leverantören brukar leverera bra virke och de där borta brukar ha sämre kvalitet förekommer 
hos personalen ute på lagret. Detta tankesätt grundar de på information som de får från 
produktionspersonalen om hur utfallet har blivit vid produktionen. Men det kan ju ha varit en sämre 
kvalitet man köpt in från den leverantören. Nästa gång kanske man har köpt virke av bättre kvalitet av 
den aktuella leverantören men uppfattningen hos lagerpersonalen är fortfarande att det sågverket 
levererar dåligt virke. Ett sådant tankemönster är farligt att lära in och det ökar risken för att fel 
kvalitet på virke används i produktionen. 
 
Det händer att virke av fel kvalitet används till fel produktionsorder. Allvarligast är det då golvvirke 
används till paneler eftersom golvråvaran är dyrare än panelråvaran. Det händer sällan att man 
tillverkar golv av panelvirke eftersom panelvirke har en högre fuktkvot vilket gör att virket inte klarar 
fuktkontrollen. En order där fel råvara används blir sällan lönsam.  

4.10 Produktion 
Lagerpersonalen får tillgång till en trucklista (se bilaga 1) där det framgår vad som ska produceras. 
Truckföraren levererar sedan in den efterfrågade råvaran från lagret direkt in till ett magasin som 
förser produktionslinjen med material. När råvaran levererats in till produktionslinjen övergår ansvaret 
från lagerpersonalen till produktionspersonalen. Produktionspersonalen avbokar virkespaketen (se 
figur 6) som tas in i produktionen med hjälp av den streckkod som sattes på virkespaketen då de 
anlände till Kallinge. Avbokningen görs med en streckkodsläsare som är kopplad till en dator. 
Avbokningen görs för att man hela tiden ska ha tillgång till ett korrekt lagersaldo vilket är viktigt för 
att den dagliga verksamheten ska fungera. Ibland har streckkoderna lyckats komma bort på grund av 
väder och vind. När det händer är det viktigt att man meddelar någon som kan gå in i systemet och 
korrigera lagersaldot manuellt. Det har dock vid inventeringar visat sig att skillnaderna mellan 
lagersaldot och det verkliga lagret kan vara betydande. 
 

 Figur 12 Station för avbokning av virkespaket 
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4.10.1 Produktionsprocessen 
Innan virkesstycke klyvs i sågen vänds de vid behov för att man ska få rätt kupning. Fuktkvoten mäts 
också för att säkerställa att inget fuktigt virke används i produktionen (se figur 8). För både paneler 
och golv finns det ett fuktkvotsgränsvärde för vilka bitar som kan användas. De bitarna som är för 
fuktiga sorteras ut och hamnar i en vagn. Genom att sortera ut de fuktiga bitarna (se figur 7) i ett tidigt 
skede slipper man problem längre fram i produktionsprocessen. De fuktiga bitarna ströas upp och 
torkas för att vid ett senare tillfälle kunna användas i produktionen. När fuktkontrollen är gjord klyvs 
virkestyckena varefter de hyvlas för att få rätt profil. Efter hyvlingen går golv- eller panelbrädorna 
genom en Woodeye som kvalitetsklassar dem. Woodeye har gjort så att endast en person behöver sitta 
och sortera virket visuellt. Tidigare var det två personer som kvalitetssorterade virket visuellt. 
Panelerna eller golven sorteras efter kvalitetsklass och till sist paketeras och emballeras de och skickas 
ut i färdiglagret. 

                 
Figur 13 Plats där fuktigt virke sorteras bort           Figur 14 Display med utfallet av fuktmätningar 
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5. Nulägesanalys med förbättringsförslag 

I denna del kommer en analys över nuläget på Södra Interiör i Kallinge. De problem som har 
identifierats i nulägesbeskrivningen i kapitel fyra lyfts fram och analyseras i detta avsnitt. Vid 
analysen kommer förbättringsförslag på problemen att presenteras. Fokus ligger framförallt på 
lagerstyrning och lagerhantering och förslag som kan vara till hjälp för att nå huvudmålet att säkra så 
att rätt råvara används till rätt produkt. Förbättringsförslagen kan delas in i en del där 
förbättringsförslagen kan genomföras på kort sikt med liten arbetsinsats till låg kostnad, och en 
helhetslösning där ett nytt system för lagerhantering införs. De senare förslaget kräver större insatser.  

5.1 Inköp 
Inköpen av virke svarar för den överlägset största kostnadsposten för Södra Interiör i Kallinge. Av den 
anledningen är det viktigt för företaget att köpa virket till ett så bra pris som möjligt. När det gäller 
vissa dimensioner, längder eller kvaliteter kan de dessutom vara svåra att få tag i, vilket kan bero på att 
de är attraktiva på marknaden eller svåra att få fram. Således är det ett bekymmer att man inte kan 
använda virke från Södras egna sågverk i större utsträckning än vad som sker idag. 

5.1.1 Leverantörer 
Att ha så många leverantörer som Södra Interiör har är inte alltid att föredra. Träet är ett levande 
material och sorteringen av virke skiljer mellan sågverk vilket leder till en mer varierad kvalitet på 
råvara. Dessutom är det tidsödande att hålla kontakten med ett så stort antal leverantörer. Man gör 
uppföljningar på vilket utfall man får i produktionen av virke från de olika leverantörerna. Därigenom 
får man god kunskap om vilka leverantörer som levererar den mest ändamålsenliga råvaran till bäst 
pris. Utifrån uppföljningen kan man sedan styra inköpen mot dessa leverantörer medan man minskar 
inköpen från leverantörerna som ligger sämre till vid uppföljningen så långt det är möjligt. För att man 
ska kunna göra en sådan uppföljning krävs det att man har ständigt mäter kvaliteten så att man har 
statistik som man kan använda tillgänglig.   
 
En annan viktig faktor är om man kan lita på leverantörerna. Håller de leveranstiderna? Informerar de 
om det blir ändringar? Skickar de ut information om leveransen och vad den innehåller när den lämnar 
dem? Detta är viktiga faktorer som också bör väga tungt när man väljer leverantörer.   

5.1.2 Inköpsförfarande 
Att inköpen görs i kubik inom ett längdintervall är kutym inom träbranschen. Att man inte kan köpa en 
bestämd längd är ett bekymmer eftersom Södra Interiörs kunder till stor del köper den färdiga 
produkten i specificerade längder. Således är man beroende av att virkesråvaran har rätt längd. Kan 
man då inte styra inköpen till de längderna där man har ett behov finns risken att man får stora 
volymer virke av längder man behöver lite av medan man endast får små volymer av de längderna 
man verkligen behöver. Resultatet av detta blir att man i vissa fall får kapa ner virkesråvaran för att 
kunna producera längden kunden vill ha. Spillet blir stort vid ett sådant förfarande. Vissa längder 
riskerar att bli stående på lagret då de inte används så ofta. Att kunna köpa virke av en specificerad 
längd vore önskvärt. På så sätt kan man vara säker på att man får råvaran man behöver. Att kapa ned 
en golv- eller panelbräda som beskrivs här ovan innebär en stor kostnad i spill. Det bör man ha i 
åtanke när man köper virke. Det kan vara värt att betala mer för virke av de längderna som man 
efterfrågar. Det intressanta är ju inte vad råvaran kostar i sig utan vad resultatet i slutänden blir. Vad 
det kostar att förädla råvaran och vad utbytet av produktionen blir har stor betydelse för det totala 
resultatet. Det är sannolikt svårt för Södra Interiör självt att förändra ett utbrett arbetssätt inom en hel 
bransch.  

5.2 Leverans 
För att truckföraren ska kunna planera sitt arbete är det viktigt att han har tillgång till en uppdaterad 
lista över inleveranserna. Detta är svårt med dagens system då listan kan uppdateras flera gånger om 
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dagen. Det är orimligt att någon ska gå ut på lagret med en ny lista varje gång någon ändring görs. Det 
hade varit en fördel om truckföraren kunde se listan på en dator i trucken. Då hade han kunnat se 
ändringarna direkt. Informationen är viktig och ger framförhållning till dem som kör truck.  

5.2.1 Leveransbekräftelse  
Trots att man uppdaterar inleveransplanen händer det att leveranser inte kommer när de är planerade. 
För att få bättre kontroll behöver man många gånger bättre information från sina leverantörer. Man 
kan tycka att det borde vara en självklarhet att leverantörerna skickar ett meddelande till Södra Interiör 
och berättar att nu har er leverans lämnat vår anläggning, den beräknas nå er på tisdag och den 
innehåller det här. Sådan information ges endast av ett fåtal leverantörer i dagsläget. Information av 
det här slaget skulle man önska från alla leverantörer. Sådan information skulle vara oerhört nyttig för 
både planeraren och lagerpersonalen som får bredare kunskap i ett tidigt skede. I dagsläget dyker 
många leveranser upp oväntat och man har inte full kunskap om vad leveransen innehåller förrän man 
har lossat bilen. 

5.2.2 Godsmottagning och kvalitetskontroll 
Tack vare kvalitetskontrollen vet man att virket som finns på lagret går att använda i produktionen. 
Genom att göra kontrollen har man gjort vad man kan för att förhindra att t.ex. fuktigt, smutsigt eller 
insektsskadat virke lagras in. Däremot kontrollerar man inte om virket innehåller den kvalitet som man 
har köpt och som anges på följesedeln. Man bör därför kontrollera på paketetiketten om virkespaketen 
verkligen innehåller det man enligt kontraktet har köpt. Detta är naturligtvis svårt när klassificeringen 
av virket ser olika ut beroende på vilken leverantören är. Vad man kan göra för att försäkra sig om att 
virket har rätt kvalitet är att kontrollera så att kvalitetsmärkningen på virkespaketen överensstämmer 
med vad som står skrivet på följesedeln.  

5.2.3 Märkning och inregistrering i datasystem 
Att virkespaketen är märkta så att de kan registreras in i datasystemet, identifieras och avbokas är 
nödvändigt. Det tar mycket tid för både truckföraren och planeraren att jobba som man gör idag med 
att märka paketen med eget paketnummer, koppla numret till följesedeln och därefter lägga in 
virkespaketen i datasystemet. Risken för fel ökar då det är många moment som ska göras och olika 
personer inblandade. 
 
Här finns anledning att se över vilka förbättringar och effektiviseringar som är möjliga. Hela konceptet 
med att koppla följesedeln till egna paketnummer med tillhörande streckkod känns opraktiskt och 
arbetsamt. Streckkoder borde kunna användas som informationskälla i större utsträckning.  Tittar man 
i lagret kan man se att nästan alla leverantörerna har en eller flera streckkoder på paketetiketterna. 
Vilken information streckkoderna innehåller är oklart och kan sannolikt variera mellan olika 
leverantörer men det hade varit en stor tidsvinst om leverantörernas streckkoder hade kunnat användas 
till att registrera de inlevererade virkespaketen i datasystemet. Man bör därför undersöka möjligheten 
att använda leverantörernas streckkoder.  Är det möjligt att använda leverantörernas streckkoder skulle 
inregistreringen ske med hjälp av en streckkodsläsare som bör finnas i trucken.  
 
Är det inte möjligt att använda leverantörernas streckkoder skulle det ändå vara en tidsvinst om man 
kunde läsa av streckkoden som truckföraren sätter på med en skanner. Ett sådant arbetssätt skulle 
frigöra tid för planeraren som skulle slippa sitta vid datorn och matcha fraktsedlarna mot paketnumret. 
Risken för fel skulle också minska med ett sådant system. 

5.2.4 Kvalitetsmärkning 
Eftersom leverantörernas kvalitetsmärkning kan variera vore det en fördel om man kunde märka 
virkespaketen med en etikett där det framgår vad virket ska användas till och vilken kvalitet det har. 
Särskilt intressant skulle det vara om man inte kan komma bort från att märka virkespaketen med egna 
etiketter med paketnummer. Är truckföraren ändå ute så är det inte mycket extrajobb att häfta fast en 
etikett till. Alternativt skulle märkningen kunna göras direkt på paketen med sprayfärg eller penna. 
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Man bör bestämma vilken sida man ska sätta märkningen och naturligtvis sätta alla märkningar på 
samma sida så att man får tillgång till all information. Helst skulle det finnas en etikett på långsidan 
och en på kortsidan av paketen så att de blir synliga både från trucken och om man väljer att gå in 
mellan två fack och leta efter ett speciellt paket.  
 
Av märkningen ska framgå om virket ska användas till golv eller till panel samt vilken kvalitet virket 
håller. Tänkbara märkningar för golv skulle kunna vara G80, G81 och G82 som motsvarar kvaliteterna 
A, AB och B. En annan tänkbar märkning för golven är G.A, G.AB, G.B. Tänkbar märkning för 
panelerna skulle kunna vara P20, P24, P32 och P33 som i tur och ordning motsvarar sågfallande (S/F), 
gleskvist, friskkvist och O/S-V. Ett alternativ är kanske att översätta dessa märkningar till A, AB och 
B. Märkning av detta slag visualiserar virkespaketens innehåll på ett tydligt sätt för alla anställda. 
Risken för att golvråvara används till panelproduktion kommer att minska med en sådan märkning. 
Risken för att A-kvalitetsråvara används till B-kvalitetsprodukter minskar också.   

5.3. Lager 
Råvaran är avgörande för att produkter ska kunna produceras. Stillestånd orsakade av materialbrist får 
inte förekomma därför håller man en viss lagernivå i råvarulagret. Lagernivån får inte vara för hög 
heller eftersom tillgängligheten i lagret minskar och kapitalbindningen ökar.   

5.3.1 Lagernivå av olika artiklar 
Lagret innehåller åtminstone periodvis onödigt stora volymer virke. Genom att studera lagersaldon har 
det visat sig att det finns virke som är närmare ett år gammalt. Förvisso kan virkespaket djupt inne i 
lagret bli stående länge men finns det paket som är så gamla innebär det att lagernivån av den artikeln 
är för hög. Artiklarna som blir stående länge är sällan kritiska för Södra Interiör. Det handlar ofta om 
standardprodukter som är lätta att få tag i där man missbedömer behovet. Standardvirke kan man 
vanligtvis få hem på två till tre dagar efter avrop vilket gör att man inte behöver ligga på så stora 
säkerhetslager för dessa artiklar.  
 
Virke av vissa kvaliteter, dimensioner och längder är väldigt attraktiva för Södra Interiör. Många 
gånger är dessa artiklar svåra att få tag i och företaget köper därför i princip så mycket man kan få tag 
i. Ofta handlar det om golvvirke där kvalitetskraven är högre än för panelvirket. Av dessa artiklar 
hittar man inga stor lager med virke som har stått länge. Det är alltså inte dessa artiklar som bygger 
upp de stora lagernivåerna. Virke till golvproduktionen tas i stort sett hem till specifika order.      
 
Södra Interiör i Kallinge bör se över vad man har i lager i dagsläget. Utifrån översynen bör man gå in 
och titta på varje enskild artikel. Hur mycket behöver vi ha i lager av varje artikel och hur lång tid 
innan produktionsstart behöver vi planera att leveransen ska vara framme om vi ska vara säkra på att 
materialbrist inte ska uppstå. Man bör sträva efter att komma så nära just in time leveranser som 
möjligt. Detta gör att man kan minska lagernivåerna. Minskade lagernivåer ger större utrymme i lagret 
vilket leder till bättre tillgänglighet och flexibilitet. 

5.3.2 Lagersaldo 
Att hela tiden veta vilka artiklar och hur mycket av dem som finns i lager är oerhört viktigt för att 
verksamheten ska fungera. Är inte informationen i systemet tillförlitlig så har man ingen nytta av den. 
Lagersaldot ligger till grund för avrop av råvara för att säkra att råvara finns hemma för att klara 
produktionsorderna Problemen är störst under vinterhalvåret då streckkoder blåser bort från paketen. 
Lång lagring ökar också risken för att streckkoderna ska försvinna. När streckkoderna försvinner blir 
inte virkespaketen avbokade när de tas in i produktion. Detta ger ett för högt lagersaldo.  Det har vid 
inventeringar visat sig att lagersaldona i systemet kan skilja sig en hel del från det verkliga lagersaldot. 
Man kan se över om man kan använda något annat material till streckkoderna som klarar väder och 
vind bättre än papper.    
 
Man måste ha en rutin för vad som ska göras när virkespaketen saknar streckkod och inte kan avbokas 
vid intaget i produktion. Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är att införa en rutin 
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som säger att alla paket som saknar streckkod ska bokföras skriftligt. Där ska framgå vad paketet 
innehåller i längd, dimension, volym och kvalitet. Vidare kan det också vara lämpligt att anteckna till 
vilken arbetsorder virkespaketet har använts. Denna journal ska sedan komma någon som kan gå in 
och justera lagersaldot till del.  

5.4 Råvarulagret 
Råvarulagret i form av en plåthall byggdes då produktionen vid anläggningen i Kallinge var lägre än 
den är idag. Lagernivåerna är i genomsnitt höga i lagret. Detta leder till att tillgängligheten i lagret blir 
sämre och att omsättningen blir dålig då virke djupt in i lagret blir stående.  

5.4.1 Förvaringssystem 
Förvaringssystemet i lagret som innebär djup- och fristapling är inte det bästa i alla avseenden. 
Framförallt är det tillgängligheten som blir lidande av systemet. Man skulle kunna tänka sig andra 
system som ökar tillgängligheten. Tyvärr tenderar lagerkapaciteten att minska kraftigt till följd av 
sådana system. Ser man till träindustrin i stort förvaras virke till stor del i djup- och fristaplingslager. 
Eftersom lagerkapaciteten redan idag är begränsad är ett system som kräver mer utrymme inget 
alternativ eftersom detta skulle minska den totala lagerkapaciteten.  
 
Dagens kombination mellan flytande och fast lagerplacering fungerar bra efter den rådande 
situationen. När det inte finns något system som håller reda på artiklarna i lagret så är det svårt att få 
till ett helt flytande lagerplaceringssystem och genom att inte låsa upp lagringsplatser till olika artiklar 
får man en hög utnyttjandegrad av lagret. Ett datasystem där man kan se var de olika artiklarna finns 
skulle öka möjligheterna till ett helt flytande lagerplacering. Det är trots allt önskvärt att ha likadana 
eller liknande artiklar lagrade i samma fack. I annat fall är risken stor att hanteringen skulle öka 
eftersom paket avsedda för samma order skulle vara spridda i olika fack. Detta skulle i sin tur leda till 
en ökad arbetsbelastning för lagerpersonalen eftersom förvaringssystemet bygger på djup- och 
fristapling. Systemet för lagerplacering fungerar bra och det finns ingen anledning att ändra något även 
om man inför ett datasystem som håller reda på de olika virkespaketen. Ett tänkbart alternativ skulle 
vara att placera virket efter produktionsorder så att allt virke som ska användas till en order lagras 
tillsammans. Detta ställer krav på framförhållning och information så att truckföraren redan när han 
lossar lastbilarna vet vad råvaran ska användas till.  

5.4.2 Gammal utrustning 
Lagret rymmer i dagsläget ca 34 fack. Den gamla utrustningen i form av torkar och 
produktionsutrustning tar i dagsläget värdefull lagringsplats längst in i lagret. Utrustningen har stått i 
råvarulagret länge och det är oklart om den kommer att användas av Södra Interiör. Utrustningen 
upptar tre facken som skulle vara otroligt värdefulla i ett lager där det ofta uppstår platsbrist. Eftersom 
utrymmet i råvarulagret är begränsat bör utrymmet användas till virkeslagring som den är avsedd för. 
Om utrustningen flyttades ur lagret skulle ca 40-60 virkespaket ytterligare kunna lagras under tak, 
vilket motsvarar ca fyra lastbilar med släp.  

5.4.3 Uppmärkning i lagret 
Virket i lagret står i olika fack. För att förtydliga lagrets uppbyggnad och placeringen i lagret skulle 
det vara en god hjälp för lagerpersonalen om facken var numrerade. Detta ökar möjligheten för 
lagerpersonalen att kommunicera mellan varandra. Vid ett skiftbyte kan personen som kör berätta för 
nästa skift att just nu tar jag virke i fack 26 och till nästa körning kan du ta virke ur fack 5. Numrerade 
fack är en förutsättning för att ett datoriserat lagerhanteringssytem ska fungera. En enkel förbättring 
som skulle öka tydligheten i lagret. I färdiglagret är facken numrerade på detta sätt.  

5.4.4 Lageruppdelning efter användningsområde 
Virket i lagret bör sorteras efter användningsområde. När detta arbete påbörjades lagrades virke avsett 
för paneler och golv om vartannat. Som ovan kan det vara svårt att skilja på virke som ska användas 
till golv eller till paneler vilket ökar risken för felplockning. Golvvirke bör lagras för sig och 
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panelvirke för sig för att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring om det är golv- eller 
panelråvara i de olika virkespaketen.   

5.5 Förmedling av information till truckförare 
Södra Interiörs produktionsplanerare förser till stor del truckföraren med information. Informationen 
består främst av en trucklista som innehåller information om vad som ska produceras och en 
inleveransplan som innehåller information om leveranserna som väntas till anläggningen i Kallinge. 

5.5.1 Trucklista 
Informationen om vad som ska produceras får truckföraren av produktionsplaneraren i form av en 
utskriven A4 sida. Av trucklistan framgår det till vilken linje virket ska, vilken produktionsordern är, 
vilken produkt det ska bli, hur mycket det ska produceras och ett fält med noteringar. I rutan för 
noteringar framgår vilken dimension på virket som ska användas samt vilken längd om detta är 
specificerat. Många gånger anser truckförarna att informationen på trucklistan är för dålig. En 
truckförare sade apropå trucklistan för en körning där det stod valfria längder. ”Jag vet att jag inte ska 
använda virke av 3,90 och 4,20 längd eftersom längderna är avsedda till speciella order men hade det 
varit en ovan truckförare så hade han inte haft en aning om det”. För att det ska kunna bli rätt krävs 
således tillgång på tillförlitlig och tydlig information. Av noteringarna bör det framgå vilka 
dimensioner, längder och vilken kvalitet som ska användas. Annan information som också kan vara till 
nytta för truckförarna bör också bifogas på trucklistan för att förenkla truckförarnas arbete samt 
minimera risken för att det blir fel. Informationen på trucklistan kan hellre vara övertydlig än 
undermålig för att undvika missförstånd. 

5.5.2 Inleveransplan 
När det gäller inleveranslistan är information den ger bra. Beroende på vilket system man väljer för 
märkning av virkespaketens kvalitet så kan det saknas en ruta i inleveransplanen där det framgår om 
leveransen innehåller en A, AB eller en B-kvalitet. Det vore önskvärt att truckförarna hela tiden har 
tillgång till en uppdaterad plan. Nyckeln här är informationen från leverantörerna. Man måste se till att 
få information från leverantörerna om ändringar görs. 
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6. Systemlösning  

För att uppnå målet, att kunna styra enskilda virkespaket till en viss produktionsorder, finns det en del 
problem som man måste anpassa sig till. Ska man få ett sådant system att fungera med befintliga 
resurser vad det gäller lokaler och personal så måste man bli bättre på många områden. Det kan handla 
om tillgänglighet i lagret, uppmärkning av virkespaketen, god framförhållning och 
informationsspridning 

6.1 Låsa råvara till produktionsorder 
Företaget har möjlighet att planera produktionen med god framförhållning vilket gör det möjligt att 
lägga produktionsorderna en tid innan produktionen påbörjas. Det optimala är att produktionsorderna 
läggs i samband med att virket till de olika orderna avropas. Då ska även en materialspecifikation 
göras som beskriver vilket virke som ska användas till en viss order. I det läget vet lagerpersonalen till 
vilken order de olika virkespaketen ska användas redan när lastbilarna lossas. På så sätt kan 
lagerpersonalen välja att placera virke som ska användas till samma order tillsammans. Vidare kan de 
styra placeringen i lagret så att virke som ska användas tidigt placeras lättillgängligt och virke som ska 
användas längre fram i tiden längre och djupare in i lagret. Ett sådant arbetssätt skulle minska 
hanteringsarbetet vid plockning till produktionen. Naturligtvis kommer det alltid att finnas virke i 
lager som inte är bundet till någon produktionsorder. Det kan bero på att man inte vet hur mycket 
virke det behövs till en speciell order eller att man har köpt på sig virke som inte har behövts eller 
virke som är svårt att få tag i. Därför kommer det inte alltid att vara möjligt att veta till vilken order 
alla virkespaket som anländer ska användas till. Produktionsplaneraren kommer i första hand 
kontrollera vad som finns i lager och använda det innan han gör nya avrop från leverantörerna. På så 
sätt kan planeraren styra materialuttagen så att man får kontinuerlig rotation av lagret så att inget virke 
blir stående i lagret.   
 
Arbetssättet som beskrivs här ovan har många fördelar men det ställer också högre krav både på 
personalen och på teknisk utrustning. Det är orimligt att lagerpersonalen ska hålla hela lagerstrukturen 
i minnet och det är orimligt rent tidsmässigt att personalen ska behöva köra runt och leta efter paketen 
i lagret. Därför behöver truckarna som går i råvarulagret utrustas med datorer. Truckarna i 
färdigvarulagret är i dagsläget utrustade med datorer. En truckdator skulle kunna vara till stor hjälp för 
personalen i råvarulagret, inte minst vad det gäller att hålla reda på virkespaketens placering i lagret. 
Truckföraren får då lägga in information om i vilket fack han placerar virkespaketen i datorn. Skulle 
man flytta om i lagret och flytta paketen till ett nytt fack är det oerhört viktigt att man ändrar 
informationen som finns i systemet så att informationen hela tiden är korrekt och tillförlitlig. 
Lagerplaceringssystemet måste också vara tillgängligt för planeraren som gör materialspecifikationen 
till orderna. Han måste kunna se var de olika paketen finns så att han kan planera rationella uttag. Det 
får inte bli så att virkespaket som binds till ordern finns spridda över hela lagret vilket skapar ökat 
hanteringsarbete. Strävan måste hela tiden finnas efter att effektivera hanteringen så långt som möjligt. 
 
Datorer i truckarna skulle även ha andra fördelar för företaget. Via truckdatorn kan information 
förmedlas mellan kontoret och råvarulagret. Truckförarna får tillgång till affärssystemet och kan på så 
sätt få tillgång till uppdaterad information om inleveranser, trucklistor samt annan nyttig information. 
Möjligheten att överföra information via datorn skulle frigöra tid för planeraren som i dagsläget får ta 
sig ut på lagret flera gånger om dagen för att förmedla information. För truckföraren skulle det bli 
lättare att planera arbetet genom att de hela tiden skulle få tillgång till uppdaterad information.  

6.2 Lagerutrymme 
En förutsättning för att ett arbetssätt som beskrivs här ovan ska fungera är att det finns utrymme i 
lagret. Är lagret fullt är det svårt att nå någon flexibilitet eller att flytta runt virkespaketen. Det skulle 
kunna innebära att man först får flytta ut tio paket ur ett fack för att komma åt de fem som var 
orderknutna, varefter paketen man tog ut från början ska sättas tillbaka. Ett sådant arbetssätt är 
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tidsödande men även opraktiskt. För att man ska kunna flytta runt i lagret krävs det att det finns 
utrymme. Det behövs lediga fack där truckföraren kan placera paketen han behöver flytta undan för att 
komma åt paketen som ska användas. Görs omflyttningar i lagret är det viktigt att truckföraren 
uppdaterar uppgifterna om i vilket fack virkespaketen står.  

6.3 Avbokning av virkespaket 
För att systemet ska fungera krävs det att man upprättar rutiner för intaget och avbokningen av 
råvaran. Man måste säkra upp att virkespaketen som är bundna till produktionsordern verkligen 
används. Det är ett problem både om man använder virke som är avsett till någon annan order eller om 
man använder virke som inte är bundet till någon order. Allvarligast är det om man använder virke 
som är avsett för en annan produktionsorder. Detta ska vara omöjligt. För att undvika att fel råvara 
används måste systemet larma om virkespaket som ska användas till en annan produktionsorder 
avbokas. För att ett paket som är kopplad till en annan order ska kunna användas måste detta 
godkännas av någon som har behörighet förslagsvis en chef eller arbetsledare. Används virke som är 
avsett för någon annan order skapar det extraarbete genom att man på nytt får planera materialet till 
den ordern. Risken är att det inte finns råvara av rätt kvalitet, dimension eller längd i lager så att ordern 
inte kan produceras. Att använda virke som inte är kopplat till någon order är naturligtvis inte heller 
bra eftersom det då finns en risk att paketen inte innehåller den kvalitet, dimension eller längd som är 
lämplig för den aktuella ordern.      
 
Att införa arbetssättet som beskrivs här och få det att fungera tar tid. Lyckas man får man ett system 
med många fördelar. Den viktigaste är att man säkrar att rätt råvara används till rätt till produkt. Man 
får även andra positiva effekter som bättre rotation på lagret samt att man får effektivare 
informationsspridning. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer genomförandet och resultaten av detta arbete att diskuteras. Funderingar kring 
vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda kommer också att tas upp. Kapitlet ger utrymme för 
författarens egna tankar kring arbetet. 
 
Redan första dagen då författaren besökte råvarulagret vid Södra Interiörs anläggning i Kallinge stod 
det klart att det finns mycket som kan göras för att göra lagerhanteringen enklare och effektivare. 
Ansvaret för att råvarorna används till rätt slutprodukter ligger helt och hållet i truckförarnas händer 
vilket naturligtvis försvårar deras arbete. Fokus har hela tiden legat på att skapa ett användarvänligt 
arbetssätt som förenklar arbetet och minskar risken för fel. Dessa orden har följt författaren genom 
hela arbetet. 
 
När arbetet påbörjades sattes mål för arbetets innehåll och vilka frågor som skulle besvaras. Under 
arbetets gång har ytterligare frågor och problem identifierats vilket har lett till att arbetets omfång är 
större än den ursprungliga planen. Vissa problemställningar har fått ändras eller tas bort eftersom det 
visat sig att de inte har varit tillämpbara. Detta har sin grund i att författaren inte hade fullständig 
kunskap om alla processer och flöden inom företaget. 
 
Förbättringsförslagen som har arbetats fram har olika karaktär. Alla förslag är kanske inte möjliga att 
genomföra, och i vissa fall kan man få andra förbättringar som bieffekter då man genomför något 
förbättringsförslag. Hur företaget ska prioritera bland de förslag som lagts fram beror helt och hållet på 
hur deras framtidsvision ser ut. Man kan välja att genomföra förändringarna i små steg och anpassa 
verksamheten efter hand vilket kan vara en lång process innan man når det slutgiltiga målet. Företaget 
kan också välja att genomföra en helhetslösning på kortare sikt, vilket ställer högre krav på noggranna 
förberedelser och att alla är införstådda med vad det nya arbetssättet innebär. Fördelen är att man 
snabbt når huvudmålet även om risken för problem torde vara stor i inledningsfasen.   
 
Författaren har identifierat vissa moment eller arbetssätt som skapar problem för företaget. För vissa 
frågor där företaget är beroende av leverantörer har författaren inte alltid hittat några konkreta 
lösningar. Trots det upplevs det som viktigt att problemen identifieras och förs fram så att 
skadeverkningarna av problemen kan lindras. Inköpen i kubikmeter är ett exempel där det kan vara 
svårt att hitta en lösning eftersom förfarandet används av en hel bransch.  
 
Många förslag har förts fram och presenterats för Södra Interiör. Förhoppningen är att många av 
förslagen kommer att genomföras och att företaget på egen hand kommer att arbeta vidare med att 
förbättra lagerhanteringen och säkra så att rätt råvaror används. Författarens ambition hade varit att 
hjälpa företaget att införa några av förbättringsförslagen. Tyvärr har tiden varit begränsad och arbetet 
med att söka teori samt att sätta ihop rapporten varit tidsödande. 
 
Förhoppningsvis har ett frö för framtida utveckling och effektivisering av lagerhanteringen vid 
anläggningen i Kallinge såtts. Det finns stora möjligheter att utveckla de arbetssätten som finns idag så 
att de målen som företaget har uppfylls. Det viktigaste är att arbetet fortsätter efter att författarens 
arbete är slutfört.   
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8. Slutsats 

I detta avsnitt kommer att ge svar på problemformuleringarna. Rekommendationer kommer att ges till 
företaget om vilka förbättringsåtgärder som med fördel kan införas.  
 
Slutsatsen man kan dra av arbetet är att det finns mycket man kan göra för att göra lagerhanteringen 
och lagersituationen hos företaget bättre. Problemen finns inte bara i lagret och hos lagerpersonalen. 
Andra områden som inköp och produktionsplanering påverkar också lageraktiviteterna. För att få ett 
fungerande system behöver således flera områden arbeta tillsammans och inte skapa problem för 
varandra. 
 
Förbättringsförslagen kan delas in i förslag som kan göras med små insatser för att öka tydligheten och 
minska risken för fel. Andra förslag kräver större insatser och påverkar flera områden vilket gör att de 
får ses som mer långsiktiga. 
 
Förslagen som kräver små insatser kan sammanfattas här nedan: 

• Plocka bort den gamla utrustningen ur råvarulagret. Platsen är avsedd för lagring av råvara och 
bör användas till detta särskilt då råvarulagret är trångt.  

 
• Märk virkespaketen med etiketter där det framgår vilken kvalitet virket har. Det bör även 

framgå om den är avsedd för golv- eller paneltillverkning. Exempel på sådan märkning skulle 
kunna vara G A, G AB och G B för golven.  

 
• Skapa rutiner för vad som ska göras om streckkoderna med paketnummer är försvunna när 

virkespaketen tas in för avbokning.  
 

• Märk upp de olika lagerplatserna med nummer. Ett nummer för varje fack. 
 

• Gör en översyn över lagernivåerna för alla artiklar och undersök om lagernivåerna kan sänkas 
för att skapa mer utrymme i lagret. Sträva efter att få inleveranser så nära produktionsstart som 
möjligt.  

 
• Undersök möjligheten att få bättre information om leveranser. Uppgifter om när leveransen 

kommer och vad den innehåller är viktiga.  
 

Förslagen som kräver en lite större insats är: 
 
• Undersöka möjligheten att använda leverantörernas streckkoder för att registrera in 

leveranserna i lagerdatasystemet. Kan man använda leverantörernas streckkoder och skanna in 
dem i systemet sparar detta mycket tid.   

 
• Installera datorer i truckarna. På så sätt får även truckförarna tillgång till affärssystemet. 

Uppdaterad information blir tillgänglig för truckförarna samtidigt som man kan överföra 
trucklistor och inleveranslistor digitalt.  

 
• Lås upp virkespaket till enskilda produktionsorder för att säkra att rätt råvara används till rätt 

produktionsorder. Produktionsorderna ska läggas innan virkesleveranserna når fabriken så att 
truckförarna kan placera virkespaket avsedda för samma order tillsammans. Ett system där 
truckförarna kan lägga in och se var de olika virkespaketen finns kommer att behövas. För att 
fel virke inte ska kunna användas måste datorn larma om man försöker avboka virke avsett för 
annan order vid intaget till produktionen.  
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• Använd kvalitetskontrollsystemet och jämför utfallet från olika leverantörer. Differentiera 
därefter inköpsvolymerna efter utfallet. En annan viktig faktor är huruvida leverantörerna kan 
hålla leveranstiden. 

 
Förslagen som har beskrivits här bedöms alla medföra förbättringar. Naturligtvis är nyttan av de olika 
förbättringsförslagen olika. Vilka förslag som har högst prioritet är en fråga för arbetsledningen och 
personalen som bör gå igenom förslagen och tillsammans utreda möjligheterna att införa dem. För att 
lyckas är det viktigt att ha personalen med sig och få dem att förstå nyttan av förslagen så att alla 
arbetar mot samma mål, företagets bästa.   
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